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 1استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،دانشکده علوم پایه ،گروه زمينشناسي ،تهران ،ايران
 2استاد ،دانشکده زمينشناسي ،پرديس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 3استاد ،گروه زمينشناسي ،پرديس علوم ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران
 4استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،دانشکده علوم پایه ،گروه زمينشناسي ،تهران ،ايران
 5كارشناس ،شرکت نفت وگاز پارس ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت1389/09/20 :

تاريخ پذيرش1390/05/02 :

چکيده
سازند کنگان با سن ترياس پيشين از مهمترين سنگهاي مخزن کربناتي در جنوب باختر ايران و شمال خليج فارس است .تحليل رخسارههاي سازند کنگان به شناسايي 13

ريزرخساره مربوط به محيط پهنه كشندي ،الگون ،پشتههای سدی(شول) و درياي باز انجاميده است .بررسي تغييرات افقي و عمودي رخسارهها و مقايسه آنها با محيطهاي عهد
حاضر و ديرينه نشاندهنده آن است که سازند کنگان در سكويي (پلت فرم) از نوع رمپ کربناتي کمژرفا همانند خليج فارس امروزي ،نهشته شده است .مطالعات چينه نگاري

سکانسي نشان مي دهد که سازند کنگان از دو سکانس رسوبي دسته سوم (در چاههاي  Aو  )Bو دستههاي رسوبي  TSTو  HSTتشکيل شده است .مرز زيرين سکانس نخست،

ناپيوستگي نوع  (SB1) 1و ديگر مرزها ناپيوستگي نوع  (SB2) 2است .تخلخل در سازند کنگان به طور عمده در دسته رسوبي  Early HSTو گرينستونهاي شول تمرکز يافته
است .افزون بر آن در اين نوشتار افقهاي اصلي همچون مرز ناپيوستگي ،بيشينه طغيان سطح آب دريا ،الگوهاي بر انبارش و دستههاي رسوبي مورد بررسي قرار گرفته است.

کليدواژهها :سازند کنگان ،ترياس زيرين ،سنگرخساره ،ريزرخساره ،سکانس رسوبي.
*نويسنده مسئول :سيد محسن آلعلي

 -1مقدمه
ميدان پارس جنوبي با افقهاي متعدد نفت و گاز در صد کيلومتري جنوب بندر
عسلويه قرار گرفته است .بخش بااليي سازند داالن و سازند کنگان با سن پرمين
پسين  -ترياس پيشين در ميدان پارس جنوبي قرار دارند و به عنوان سنگ مخزن اين
ميدان بهشمار ميآيند .نبود جدايش هيدروليكي ميان اين دو سازند موجب يکپارچه
شدن اين مخزن شده است .ويژگيهاي اين دو سازند در ايران و معادل آنها در
صفحه عربي (سازند خوف) مختصر تفاوتهايي دارند كه ناشي از نوسانات شرايط
محيطي در حوضه رسوبي (رمپ كربناتي اپيريك) است (;Koehrer et al., 2010
.(Rahimpour- Bonab et al., 2009 & 2010; Al- jallal, 1995
سازندکنگان بهعنوان بخشي از سنگ مخزن ميدان پارس جنوبي و به دليل قابليتهاي
مخزني و داشتن توان توليد هيدروكربن در بخشهايي از حوضه ،از ديرباز مورد توجه
زمينشناسان بوده است و مطالعات گوناگون رسوبشناسي ،فسيلشناسي ،چينهشناسي
و حتي بررسيهاي جغرافياي ديرين و زمينساختي گسترده در اين سازند انجام
پذيرفته است که از مهمترين و جديترين منابع ميتوان به ;)Fontana et al. (2010
;)Alsharhan & Naim (1997); Khalifa (2005); Al- jallal (1995); Alsharhan (2006
;)Sharland et al. (2001, 2004); Strohmenger et al. (2002); Ehrenberg (2006
; )Ehrenberg et al. (2007) ; Insalaco et al. (2006) ; Konert et al. (2001
;)Koehrer et al. (2010); Peyravi et al. (2010); Moradpour et al. (2008
;)Maurer et al. (2008, 2009); Rahimpour - Bonab et al. (2009, 2010

) Rahimpour-Bonab (2007); Esrafili-Dizaji et al. (2009اشاره كرد .هدف از اين
نوشتار بررسي و شناسايي رخسارههاي ميکروسکوپي و تغييرات آنها در راستاي عمودي
و افقي ،شناسايي محيط رسوبي در زمان تشکيل سازند مورد مطالعه ،شناسايي چرخههاي
رسوبگذاري و الگوي بر هم انباشتگي ) (Stacking patternبراي تشخيص دستههاي
رخسارهاي ،مرزهاي سکانسي ،سکانسهاي رسوبي و ارتباط آنها با کيفيت مخزني است.
 -2زمينشناسي عمومي و چينهشناسي منطقه
توالي كربناتي پرموترياس داالن و كنگان و همارز آن (سازند خوف) مهمترين

E-mail: m.aleali@srbiau.ac.ir

مخزن گازي در خليج فارس و نواحي مجاور آن هستند ).(Ehrenberg et al., 2007
اين توالي با گسترش حدود  2500كيلومتر در خليج فارس و نواحي اطراف آن
گسترش يافته است كه به صورت نهشتههاي پس از كافتشدگي در حاشيه قارهاي
غيرفعال در اقيانوس نئوتتيس تازه متولدشده و در دوره آرامش نسبي زمينساختي و
فرونشست يكنواخت شكل گرفته است ) .(Stampfli & Borel, 2002ميدان گازی
پارس جنوبي با افقهاي گازي بسيار در سال  1990كشف شده است .اين ميدان
در بخش مياني حوضه خليج فارس و در پالنژ شمالي ) (North- Plungingكمان
قطر ) (Qatar Archشکل گرفته است (شکل  .)1كمان قطر در بخش دروني سكوي
عربي قرار گرفته و توسط كمربند چينخورده زاگرس در بخش شمال و شمال
خاوري محدود شده است (;Alsharhan & Naim, 1997; Konert et al., 2001
 .)Konyohov & Maleki, 2006كمان قطر با روند  NNE- SSWسبب تقسيم خليج
فارس به دو بخش فرو افتاده (گودال) خاوري و باختري شده است .تهنشيني توالي،
از پرمين مياني و همزمان با جدايش زمينهاي سيمرين از بزرگ قاره پانگهآ آغاز
شده است ) .(Konert et al., 2001در زمان تشكيل سازند کنگان ،اقليم به صورت
گلخانهای) (Greenhouse Modeبوده ) (Al- jallal, 1995و اقليم گرم و خشك با
تبخير فراوان شرايطي مشابه وضعيت امروزي خليج فارس را در زمان رسوبگذاري
توالي مورد مطالعه بهوجود آورده است ) .(Strohmenger et al., 2002به طور كلي
توالي پرمين بااليي -ترياس زيرين در ناحيه مورد مطالعه از نهشتههاي كربناتي-
تبخيري تشكيل شده است كه در ميدان پارس جنوبي به عنوان سازندهاي داالن
(پرمين بااليی) و كنگان (ترياس زيرين) و در صفحه عربي به عنوان سازند خوف شناخته
ميشوند ) .(Al-Sharhan & Naim, 1997; Kashfi, 2000زون با ارزش مخزني در
ميدان پارس جنوبي ستبرايي در حدود  450متر دارد و معموالً در ژرفاهايي بین 2750
تا  3200متري سطح زمين قرار گرفته است .اليههاي مخزني شيب ماليم با روند شمال
خاوري ) (NEدارند و ميانگين ستبرايي از بخش پارس جنوبي به سمت پارس شمالي
كاهش مييابد .باور بر اين است كه شيلهاي تيره مربوط به دوره سيلورين سنگ
منشأ توالي مخزني پرمين بااليي  -ترياس زيرين هستند (;Alsharhan & Naim, 1997
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 .(Koehrer, 2010از ديدگاه چينهشناسي سازند کنگان بهطور چيره از نهشتههاي
آهکي و دولوميتي با مياناليههاي انيدريتي تشکيل شده است .اين سازند به دو واحد
مخزني  K1و  K2تقسيم ميشود (شکل .)2در اين تقسيمبندي بخش  K2معادل
کنگان زيرين و بخش  K1معادل کنگان بااليي است .واحد  K1ستبرايي در حدود
 50تا  60متر دارد و بيشتر از دولوميت ،سنگآهک دولوميتي و مياناليههاي انيدريتي
تشكيل شده است .اليههاي ستبر انيدريت و سنگآهك انيدريتي متراكم در بخش
قاعده واحد  ،K1اين واحد را از واحد  K2تفكيك كرده است .واحد  K1با نهشتههاي
آواري  -تبخيري سازند دشتك (پوشسنگ گروه دهرم) پوشيده شده است.
واحد  K2با ستبرايي در حدود  70تا  80متر بيشتر از سنگآهك و سنگآهك
دولوميتي تشكيل شده است .اين بخش از ديدگاه مخزني دارای اهميت است .تخلخل و
تراوايي در اين بخش دستخوش تغييرات فراوان بوده است و در فواصل كوتاه تغييرات
بسياري نشان ميدهند .اين واحد با مرز فرسايشي همشيب روي واحد ( K3مربوط به بخش
بااليي سازند داالن) قرار گرفته است .گسترش افق ستبر رخساره ترمبوليتي از ويژگيهاي
واحد  K2است .اين افق در واحد  K2و كمي باالتر از مرز پرموترياس قرار دارد.
 -3روش مطالعه
در اين پژوهش روش مطالعه بيشتر بر پايه مطالعه نمونههاي مغزه و بررسيهاي
آزمايشگاهي است .در ابتدا بهترين چاهها از نظر بيشترين ستبرا ،كامل بودن نمونههاي
مغزه و مقاطع نازك ميكروسكوپي انتخاب شد .در مطالعات آزمایشگاهی  400مقطع
نازك ميكروسكوپي ) (Thin Sectionحاصل از مغزهها (با فواصل  30سانتيمتر تا
بيشينه  1متر) از  2چاه ميدان پارس جنوبي (ستبرايي در حدود  300متر) با استفاده از
ميكروسكوپ با نور معمولي و پالريزان مورد بررسي سنگنگاري دقيق قرار گرفته
است .در نامگذاري رخسارههاي ميكروسكوپي كربناتي از روش )Dunham (1962
و در دستهبندي رخسارهها و ارائه مدل رسوبي از )،Burchette & Wright (1992
) Reading (1996و ) Flugel (2010استفاده شده است .در پايان با تلفيق بررسيهاي
انجام شده بر پايه اصول چينهنگاري سكانسي ،با استفاده از آخرين منابع موجود و با در نظر
گرفتن اصل تغييرات عمودي رخسارهها ،قانون والترز و نوسانات عمودي محيط رسوبي
به مطالعه چينهنگاري سكانسي (در دو چاه با کاملترين نمونهها)پرداخته شده است.
 -4تفسير رخسارههاي ميکروسکوپي سازند کنگان
با توجه به مطالعات سنگنگاري  13رخساره ميکروسکوپي شناسايي شد که به ترتيب
از سمت خشکي به دريا به شرح زير هستند.

 .1-4گروه رخسارهاي پهنه كشندي ()Tidal Flat Facies Group

اين گروه رخسارهاي شامل  4رخساره ميکروسکوپي ) A3 , A2 , A1و (A4

است.

 - A1رخساره انيدريت المينهاي تا تودهاي ):(Massive to Laminated Anhydrite

اين رخساره بيشتر از نهشتههاي تبخيري تشكيل شده و نشاندهنده اقليم گرم و خشك
در زمان رسوبگذاري توالي مورد مطالعه است .تبخيريهاي تشكيلدهنده اين رخساره
بافتهاي متنوع دارند .ستبراي اين ريزرخساره در برخي مناطق به چند متر هم رسيده
و در بخشهايي از توالي مورد مطالعه اين رخساره به عنوان پوشش سنگ موضعي
(پوشسنگ مطبق) رفتار كرده و سبب تفكيك واحدهاي مخزني از يكديگر شده است.
نهشتههاي تبخيري نشاندهنده اقليم گرم وخشك در زمان رسوبگذاري توالي مورد
مطالعه ،هستند و اين طبقات تبخيري شاخص محيط باالي كشندي و سبخاي ساحلي
) (Coastal Sabkhaهستند (( )Warren, 2006; Tucker, 2001; Lucia, 2007شکل.)a-3
 - A2دولومادستون فنسترال داراي تبخيري (Evaporite bearing Fenestral

) :Dolomudstoneاين ريزرخساره داراي زمينه تيره و دانهريز ميكريتي است كه
بيشتر سنگ را به خود اختصاص داده است .شرايط زيست موجودات زنده در اين
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بخش فراهم نبوده و آثار فسيلي كم است .از عوارض موجود در اين ريزرخساره
ميتوان به وجود تركهاي گلي ،ساخت فنسترال و قالبهاي تبخيري اشاره كرد.
مقدار انيدريت در اين ريزرخساره نسبت به رخساره پيشين كمتر است و محتواي
دلومادستوني گسترش بيشتري دارد .بيشتر بخشهاي مربوط به اين ريزرخساره 80
تا  100درصد دولوميتي است؛ بنابراين بهتر است براي توصيف اين ريزرخساره از
واژه دولومادستون استفاده شود .باتوجه به شواهد بيان شده ،در اين ريزرخساره،
محيط تشكيل بخشهاي بااليي پهنه ميان كشندي ) (Upper intertidalتا بخش
بااليي كشندي ) (Supratidalدر نظر گرفته ميشود );Warren, 2006; Flugel, 2010
( (Tucker & Wright, 1990; Insalaco et al., 2006; Koehrer et al., 2010شکل .)c,b-3
 - A3باندستون استروماتوليتي ) :(Stromatolite Boundstoneرخساره باندستون
استروماتوليتي از الميناسيون ظريف ،رشتههاي جلبكي و تناوب آن با المينههاي
ميكرايتي تشكيل شده است .اين رخساره از الميناسيون ظريف رسوبات با منشأ
آلي -رسوبي ) (Organosedimentaryتشکيل شده است که توسط تجمعات
ميکروبياليتي (شامل باکتريها ،جلبک ها ،قارچ ها و پروتوزوئن ها) طي فرايند
پايدارسازي ذرات ايجاد مي شوند ).(Mancini, 2003; Flugel, 2010; Warren, 2006

از ويژگيهاي رخساره باندستون استروماتوليتي ميتوان به وجود تركهاي گلي،
فابريك گلپشتيبان ،دولوميتي شدن گسترده ،حفرات كياستون )،(Keystone
وجود فنسترال ،المينههاي انيدريتي و فابریک چشمپرندهاي و حضور محدود
پلت و دانههاي اسكلتي اشاره كرد .ميزان تخلخل و تراوايي در اين ريزرخساره
كم و محدود به ساخت فنسترال و شكستگيهاي ريز است .محل تشكيل
ريزرخساره باندستون استروماتوليتي را ميتوان به پهنه ميانكشندي نسبت داد
);Warren, 2006; Flugel, 2010; Tucker, 2001; Tucker & Wright, 1990

( )Koehrer et al., 2010; Maurer et al., 2009شکل .)d-3
 - A4گرينستون پلوييدي ) :(Pellet Grainstoneاصليترين ذره تشكيلدهنده دانههاي
پلت ،ريز با جورشدگي به نسبت خوب ،گردشده تا نيمهگردشده و در ابعاد  200تا
 400ميكرون هستند ،كه به وسیله زمينهاي از سيمان انيدريتي به يكديگر متصل شدهاند.
فشردگي سبب تغيير شكل دانههاي پلت و جهت يافتگي و خردشدگي در برخي
از آنها شده است .افزون بر پلت ،به مقدار كمتر خردههاي بيوكالستي و رشتههاي
(فیالمنت های) جلبكي نيز به چشم ميخورند .آشفتگي زيستي ،فابریک فنسترال و
حفرات كياستون از ديگر عوارض موجود در اين رخساره است .اين رخساره در اثر
شرايط توفاني و در كانالهاي كشندي ) (Tidal Channelنهشته شده است و متعلق
به بخش پاياني پهنه كشندي است )( (Lucia, 2007; Flugel, 2010شکل .)e-3
 .2-4گروه رخسارهاي الگون ((Lagoon Facies Group

اين گروه رخسارهاي شامل  2رخساره ميکروسکوپي ( B1و )B2

است.

 - B1وكستون -پکستون بيوکالستي ):(Bioclastic Wackestone to Packstone

زمينه اين رخساره ميکرايت و ذرات اصلي تشكيلدهنده آن بيشتر دانههاي بيوكالستي
الگون همچون روزنبران كفزي ،جلبك سبز ،گاستروپودا ،اكينودرم و كرينوييد
هستند .شرايط زيستي به دليل ارتباط بيشتر و چرخش آب فراهم شده است و به همين
دليل گوناگوني و فراواني در دانههاي بيوكالستي مشاهده ميشود .افزون بر دانههاي
بيوكالستي بيان شده ،به مقدار كمي دانههاي پلوييد ،اينتراكالست و آنكوييد نيز در
اين رخساره به چشم ميخورد .از ويژگيهاي آشکار اين ريزرخساره ميتوان به
دو فرايند ميكرايتي شدن و آشفتگي زيستي اشاره كرد .تخلخل در اين ريزرخساره
ناچيز و بيشتر فضاهاي خالي با سيمان انيدريتي پرشده است .باتوجه به همراهي
اين رخساره با رخسارههاي پهنه كشندي و ديگر رخسارههاي الگون ،گسترش
زياي (فوناي) الگون و توسعه فرايند ميکريتي شدن و آشفتگي زيستي ،ميتوان
اين ريزرخساره را به محيط الگون نسبت داد (;Flugel, 2010; Alsharhan, 2006
( )Maurer et al., 2009شکل .)f-3

سيد محسن آل علی و همکاران
 - B2وکستون -پکستون بيوکالستي پلوييدي (Pellet Bioclast Wackestone

) :to Packstoneاين ريزرخساره زمينه ميکرايتي دارد و روزنبران كفزي
همچون ميليوليدا ،گاستروپودا ،جلبک سبز ،و دانههاي پلت از مهمترين آلوکمهاي
تشکيلدهنده اين رخساره هستند .تحت تأثير شرايط توفاني مقاديري از رسوبات
مربوط به مناطق ژرفتر به سمت الگون حمل ميشوند و رخسارهاي به نام رخساره
توفاني ) (Tempestiteرا در اين منطقه تشکيل ميدهند .ميکرايتي شدن ،آشفتگي
زيستي و سيمان انيدريتي از اصليترين فرايندهاي تأثيرگذار در اين ريزرخساره
هستند .به دليل شرايط آرام الگون و چرخش كم آب در اين ناحيه ،سيمان کلسيتي
دريايي گسترش چنداني ندارد .با توجه به شواهد گوناگون مانند فراواني پلت،
حضور زياي كفزي ،ميکرايتي شدن شديد دانهها و آشفتگي زيستي ،ميتوان اين
رخساره را به منطقه الگون نسبت داد );Tucker & Wright, 1990; Flugel, 2010
( (Maurer et al., 2009شکل.)g-3
 .3-4گروه رخسارهاي پشتههای سدي ))Shoal Facies Group

اين گروه رخسارهاي از  5رخساره ميکروسکوپي ( C4,C3,C2,C1و )C5تشکیل
شده است و مهمترين رخسارهها از نظر کيفيت مخزني در اين گروه قرار گرفتهاند.

 - C1گرينستون ُا ُاييدي بيوکالستي (پشت به باد) (Bioclastic Ooid Grainstone

)) :(Leewardارتوکم اصلي تشکيلدهنده اين ريزرخساره سيمان اسپاري است وگل
کربناتي کام ً
ال شسته نشده است .مهمترين دانههاي تشکيلدهنده شامل دانههاي اُاُييد،
پلت و اينتراکالست به همراه طيف گستردهاي از ذرات بيوکالستي همانند روزنبران
كفزي ،دوکفهاي ،اکينودرم ،کرينوييد ،گاستروپودا ،جبلکسبز ،مرجان و بريوزوا
است .جورشدگي در اين رخساره ضعيف است و دانهها در ابعاد مختلف تجمع
يافتهاند ،به گونهاي که دامنه تغييرات اندازه دانهها از  100ميکرون در ذرات ريز
پلت تا  2ميليمتر در قطعات درشت فسيلي تغيير ميكند .رخساره گرينستون اُاُييدي
بيوکالستي(پشت به باد) نمايانگر شرايط محيطي شول رو به الگون (بخشهاي
پشت به باد شول کربناتي) است و به همين دليل ميزبان مخلوطي از دانهها با ماهيت
دوگانه شول کربناتي با انرژي بيشتر و الگون با انرژي کم است (;Flugel, 2010
( )Koehrer et al., 2010شکل .)h-3
 - C2گرينستون ُا ُاييدي ) :(Ooid Grainstoneاين رخساره از نظر کيفيت مخزني
مهمترين و اصليترين رخساره مخزن مورد مطالعه است .خميره اسپاريتي دارند
و بيشتر (تقريباً به طور کامل) از دانههاي اُاُييد تشکيل شده است .بلوغ بافتي،
گردشدگي و جورشدگي خوب و جهت يافتگي ذرات از ويژگيهاي اين رخساره
است .اندازه دانههاي اُاُييد بسته به مکان تشکيل و انرژي محيط از  0/5تا 1/5
ميليمتر متغير و ترکيب اُاُييدها آراگونيتي است و در بيشتر موارد ساختمان دروني
آنها قابل مشاهده نيست .انحالل گسترده در اين رخساره سبب افزايش چشمگير
تخلخل در برخي واحدها (بهويژه  K4و )K3شده است .با توجه به موارد بيان شده
اين رخساره مربوط به بخش مرکزي پشتههاي سدي ) )Central shoal barrierو
نمايانگر رسوبگذاري در باالي سطح اساس عادي ) (FWWBاست (;Flugel, 2010
;Tucker & Wright, 1990; Alsharhan, 2006; Insalaco et al., 2006

( )Maurer et al., 2009; Koehrer et al., 2010شکلهاي i, j-3و.)k

 - C3گرينستون ُا ُاييدي بيوکالستي (رو به دريا) )):(Bioclastic Ooid Grainstone (Seaward

اسپارايت شفاف خميره اصلي را تشکيل داده و ميزان گل در خميره سنگ بسيار كم
است .آلوکمها بيشتر از دانههاي اُاُييد ،ذرات بيوکالستي همچون قطعات دوکفهاي،
بريوزوا ،کرينوييد با ابعاد درشت (معموالً بزرگتر از  2ميليمتر) و جورشدگي به
نسبت خوب تشکيل شدهاند .ميزان تخلخل و تراوايي به نسبت خوب است .با توجه به
شواهد مختلف ،رخساره گرينستون اُاُييدي  -بيوکالستي (رو به دريا) مربوط به بخش
جلويي (روبه دريا) شول کربناتي ) (Seaward Carbonate Shoalاست (شکل .)l-3
 -C4گرينستون اينتراکالستي ) :(Intraclastic Grainstoneخميره اصلي از کلسيت

اسپاري با رنگ روشن تشکيل شده و تقريباً بدون گل است .قطعات درشت
اينتراکالست و مقاديري از خردههاي اسکلتي همچون براکيوپودا ،اکينودرم
و دوکفهايهاي خرد شده به همراه دانههاي اُاُييد حملشده از شول نيز مشاهده
ميشوند .به دليل شرايط پرانرژي و چرخش مناسب آب ،سيمانهاي دريايي
گسترش يافتهاند .به دليل جورشدگي خوب و اندازه درشت دانههاي تشکيلدهنده،
اين ريزرخساره تخلخل و تراوايي بااليي دارد .رخساره گرينستون اينتراکالستي
را ميتوان به خارجيترين بخش شول کربناتي (بخش روبه درياي شول) يا
 Seaward Carbonate Shoalنسبت داد );Tucker & Wright, 1990; Flugel, 2010
( (Maurer et al., 2009شکل .)m -3
 - C5باندستون ترمبوليتي ) :(Thrombolite Boundstoneرخساره باندستون
ترمبوليتي مربوط به بخشهاي زيرين و ابتدايي سازندکنگان (واحد  )K2است
و اثري از آن در سازند داالن ديده نميشود .اين رخساره در مقاطع نازک
ميکروسکوپي با بافت لختهاي ) (Clotted Fabricتا تودهاي ،ظاهري مادستوني،
بافت پلوييدال ،فابریک چشم پرندهاي ،و تجمعي از ميکروکلونيهاي ميکروبي،
باکتريايي و جلبکي به همراه قطعات دوکفهاي و استراکود مشخص ميشود .منشأ
اين رخساره فعاليتهاي ميکروبيالي است که در مرز پرمو ترياس و بهويژه در
بخشهاي زيرين ترياس و شلفهاي پريتتين ) (Peri-Tethyanگسترش پيدا کردهاند
( .)Baud et al., 2007; Kershaw et al., 2007; Maurer et al., 2009در بيشتر
مطالعات ،محيط زيست اين کلونيهاي زيستي پهنه ميانكشندي (اينترتايدال)
و بيشتر الگون در نظر گرفته شده است (;Warren, 2006; Flugel, 2010
( )Tucker, 2001; Shinn, 1983شکل .)n -3در توالي مورد مطالعه
رخسارههاي ترمبوليتي در تناوب و همراه با رخسارههاي بخش پر انرژي شول ديده
ميشوند .اين همراهي نشان ميدهد که با انقراض گسترده و کاهش جامعه زيستي
در ابتداي ترياس (پس از مرز پرموترياس) و غيبت موجودات پرسلولتر و جانداراني
که از ترمبوليتها به عنوان منبع غذايي استفاده ميکردند ،ترمبوليتها فرصت
الزم را براي رشد و گسترش پيدا ميکنند و ميتوانند تا بخشهاي ژرفتر همانند
بخشهاي پرانرژي شول نفوذ ميكنند )(Maurer et al., 2009; Koehrer et al., 2010
(شکل.)n -3
 .4-4گروه رخسارهاي درياي باز ((Open Marine Facies Group

اين گروه رخسارهاي شامل  2رخساره ميکروسکوپي ( D1و  )D2است.

 - D1وکستون تا پکستون بيوکالستي ):(Bioclastic Wackestone to Packstone

زمينه اين رخساره گل کربناتي و آلوکمهاي تشکيلدهنده آن شامل قطعات دو
کفهاي پالژيک مربوط به درياي باز ،خردههاي اکينودرم ،سوزن اسفنج ،خردههاي
براکيوپود و استراکود است .از ويژگيهاي اين رخساره ميتوان به آشفتگي زيستي،
تخلخل و تراوايي كم اشاره كرد .رخساره وکستون تا پکستون بيوکالستي وابسته به
محيط درياي باز و بخشهاي ابتدايي رمپ خارجي ) (Outer Rampاست و در زير
سطح اساس امواج توفاني ) (SWBو درمحيطي آرام و کم تالطم تشکيل شده است
)( (Flugel, 2010; Insalaco et al., 2006; Koehrer et al., 2010شکل.)o -3
 - D2مادستون تا وکستون بيوکالستي  ):(Bioclastic Wackestone to Mudstone

اجزای اصلي تشکيلدهنده اين رخساره قطعات بيوکالستي از دوکفهايهاي
نازک ديواره مربوط به درياي باز ،خردههاي اکينودرم و سوزن اسفنج هستند.
زمينه اصلي گل کربناتي است ،که نمايانگر محيط آرام و کم انرژي است .وجود
الميناسيون و نبود ساختهاي جرياني از ديگر ويژگيهاي اين رخساره است .اين
رخساره در بخشهاي بااليي رخسارههاي شول ( (Shoalقرار گرفته است و با اين
رخساره ها همراهي دارد .با توجه به وجود بافت گلپشتيبان ،نبود زياي كفزي
به مقدار زياد ،وجود الميناسيون به خوبي حفظشده و نبود ساخت هاي جرياني و
موجي ،اين رخساره در محيط با انرژي پايين رمپ خارجي ( )Outer Rampو زير
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سطح اساس امواج ،رسوب کرده است (;Flugel, 2010; Insalaco et al., 2006
 )Koehrer et al., 2010; Calvet & Tucker, 1988و اين نشاندهنده بيشترين
باالآمدگي سطح آب دريا در توالي مورد مطالعه است .اين رخساره در مخزن مورد
مطالعه کمتر از ديگر رخسارهها و به صورت محدود ديده ميشود (شکل.)p -3

 -5مدل رسوبي سازند کنگان در مقاطع تحتاالرضي مورد مطالعه
در اين پژوهش با توجه به مطالعات و دادههاي حاصل از بررسي مغزهها و مقاطع
نازک ميکروسکوپي شامل بررسيهاي سنگنگاري ،رسوبشناسي ،فسيلشناسي،
تشخيص ريزرخسارهها و ارتباط آنها با يکديگر و تطابق توالي ريزرخسارهها با
نمونههاي قديم و عهد حاضر ،ميتوان به اين نتيجه دست يافت که سازند مورد
مطالعه در يک حوضه رسوبي كربناتي کم ژرفا و با شيب بسيار كم نهشته شده
است (شکلهاي  4و .)5به طور کلي ميتوان مخزن مورد مطالعه را به چهار گروه
رخسارهاي ) (Facies Groupتفکيک كرد:
گروه رخسارهاي كشندي )(Tidal flat
گروه رخسارهاي الگون )(Lagoon
گروه رخسارهاي شول )(Shoal
گروه رخسارهاي درياي باز )(Open marine
مطالعات انجامشده روي ريزرخسارهها ،دستهبندي گروههاي رخسارهاي و بررسي
جانبي و عمودي آنها برپايه کمربندهاي رخسارهاي ) Flugel (2010و )Wilson (1975
نشان ميدهد كه محيط رسوبگذاري رسوبات کربناتي سازند کنگان در ناحيه مورد
مطالعه ،به صورت يک رمپ کربناتي با شيب ماليم ) (Homoclinale Rampيا
اپيريک بوده (شکلهاي 4و )5و توالي مورد مطالعه در اقليمي گرم و خشک و در
دريايي با ژرفاي کم نهشته شده است );Koehrer et al., 2010; Peyravi et al., 2010
;Maurer et al., 2008 & 2009; Rahimpour - Bonab, et al., 2009, 2010
;1997

2006; Al-Aswad,

2009; Alsharhan,

al.,

et

Esrafili-Dizaji

 .(Khalifa, 2005; Ehrenberg et al., 2007; Insalaco et al., 2006معادل
امروزي رمپ کربناتي هموکلينال در منطقه گرمسيري که تشابه زيادي با توالي
ترياس زيرين در ميدان پارس جنوبي دارد ،حاشيه جنوبي خليج فارس است
).(Purser & Evans, 1973; Alsharhan & Kendal, 2003; Flugel, 2010
براي اثبات مورد يادشده از شواهد و داليل زير استفاده شده است:
 نبود بقاياي موجودات چارچوبساز :بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد کهدر توالي مورد بررسي ،سدهاي ريفي و رخسارههاي چارچوبساز گسترش
بااليي ندارد و رخسارههاي باندستوني كمي مربوط به ريفهاي کومهاي
) (Patch Reefهستند ،که به صورت پراکنده ،محلي و با گسترش كم مشاهده
ميشوند ،که تأييدکننده گسترش رمپ کربناتي بوده و نيز نشان ميدهند که شرايط
براي گسترش شلف لبهدار مهيا نبوده است );Alsharhan, 2006; Ehrenberg, 2006
.(Burchette & Wright, 1992
 گستردگي و پخششدگي رخسارههاي اُاُييدي و پلوييدي در سرتاسر حوضه:مطالعات و بررسيهاي انجامشده بيانگر حضور گسترده رخساره گرينستوني داراي
دانههاي اُاُييد و پلوييد در بخشهاي مختلف حوضه است که از ويژگيهاي رمپ
کربناتی است .در شلفهاي لبهدار معموالً رخسارههاي اُاُييدي در بخش پشتههاي
سدي ) (Shoalمتمرکز هستند ). (Flugel, 2010; Burchette & Wright, 1992
 تنوع كم رخسارهاي و تغييرات تدريجي آنها :با توجه به شيب کم حاکم بر محيطرسوبگذاري در زمان تشکيل نهشتههاي سازند کنگان ،رخسارههاي موجود در
اين محيط به تدريج و به صورت ماليم از بخشهاي کم ژرفا به بخشهاي ژرف
تبديل شدهاند و تغيير در رخسارهها به صورت تدريجي صورت گرفته است .تنوع
رخسارهاي كم و تغيير تدريجي رخسارهها از ويژگيهاي رمپ کربناتي و دليل آن
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شيب کم حاکم بر حوضه است .گفتني است در شلفهاي لبهدار به دليل شکست
کف حوضه ،تغيير ناگهاني در رخسارهها رايج است ).(El gadi & Brook field, 1999
 نبود رخسارههاي کربناتي دوباره نهشته شده ) ،(Calciturbiditeجريانهايتودهاي و تالوس :مشاهده نشدن عوارض بيانشده در توالي مورد استفاده نيز
نشان از رسوبگذاري نهشتهها در محيط کمشيب و بدون شکست در کف
حوضه دارد که اين بيانگر آهنگ پايين رسوبگذاري و شيب ماليم سكو و از
ويژگيهاي رمپهاي کربناتي هموکلينال است );Read, 1986; Lee et al., 2001
.(Wilson, 1975; Flugel, 2010
 انقراض دست جمعي موجودات :پديده انقراض دست جمعي موجودات کهبا کاهش شديد در گوناگونی و فراواني گونههاي جانوري همراه بوده نيز عاملي
مؤثر در تشکيل رمپ کربناتي است؛ به گونهاي که بررسيها نشان ميدهد
که کاهش ناگهاني موجودات بهويژه انواع موجودات چارچوبساز ميتواند
شرايط را براي گسترش رمپ کربناتي هموار سازد و معموالً دورههاي انقراض با
پیدایش رمپهاي کربناتي و عدم گسترش نيافتن شلفهاي لبهدار همراه هستند
).(Burchette & Wright, 1992
 همانگونه که گفته شد رمپهاي کربناتي بيشتر در بسترهاي با شيب و ژرفاي کممانند حوضههاي پيشبوم (فورلند) درون کراتوني و در طول حاشيههاي غير فعال
گسترش مييابند ) .(Burchette & Wright, 1992مطالعات نشان ميدهد که سازند
کنگان در زمان تشکيل در طول حاشيه غير فعال درياي نئوتتيس تشکيل شد ه است.
 -6چينهنگاري سکانسي سازند کنگان
مطالعات انجام شده در بيشتر مناطق اشاره دارد که سازند خوف از  6يا 7
سکانس رسوبي دسته سوم تشکيل شده است ،که دو سکانس آن مربوط به خوف
بااليي (سازند کنگان) است (;Alsharhan, 2006; Strohmenger et al., 2002
; .)Insalaco et al., 2006; Koehrer et al., 2010بر پايه بررسيهاي انجام شده،
تکرار و توالي ريزرخسارهها و بررسي تغييرات محيطي در سازند کنگان مشخص
شد که اين سازند در منطقه از دو سکانس رسوبي تشکيل شده است ،که هر يک
از اين سکانسها از چند پاراسکانس به سمت باال کم ژرفا شونده شکل گرفتهاند.
سکانسهاي رسوبي مورد بررسي ،سکانسهاي دسته سوم بوده و از دسته رخسارههاي
 TSTو  HSTتشکيل شدهاند (شکلهاي  7و  .)8به دليل نبود نشانهها و عوارض الزم،
شناسايي سطح پسرونده سريع  rsدر سکانسهاي مورد بررسي امکانپذير نيست.
از اين رو شناسايي دسته رسوبي  FRSTو  LSTدر سکانسهاي مورد بررسي بسيار
مشکل است .به همين دليل دستههاي رسوبي  TSTو  LSTبه همراه يکديگر و در
دسته رخسارههاي  TSTبررسي شدهاند .دسته رخسارههاي  LSTفقط در حواشي
حوضه قابل بررسي هستند و تفکيک آنها در توالي مورد مطالعه امکانپذير نيست.
در بيشتر رمپهاي کربناتي متداولترين سيستم تراکتهاي قابل شناسايي ،دستههاي
رسوبي  TSTو  HSTهستند ) .(Tucker, 1993به منظور بررسي دقيق زون مخزني
دسته رخساره  HSTبه دو بخش  Early HSTو  Late HSTتفکيک شده است.
سکانسهاي سازند کنگان از پايين به سمت باال به شرح زير هستند (شکلهاي  7و .)8
 .1-6سکانسهاي رسوبي چاه A

سکانس رسوبي اول سازند کنگان ستبرايي در حدود  63متر دارد .مرز زيرين آن
منطبق بر مرز پرموترياس و از نوع مرز ناپيوسته درجه اول ) (SB1است .مرز زيرين
اين سكانس با رخساره دلومادستون فنسترال داراي تبخيري مشخص شده و منطبق بر
ناپيوستگي فرسايشي در مرز پرموترياس است ).(Rahimpour-Bonab et al., 2009
با توجه به چگونگي چيدمان رخسارهها و موقعيت چاه ( Aقرارنگرفتن در حاشيه
حوضه) ،سکانسهاي ايجاد شده فقط از دسته رخسارههاي  TSTو  HSTتشکيل
شده است و اثري از دسته رسوب  LSTمشاهده نميشود .دسته رسوبي  TSTدر
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اين سكانس با ستبرايي در حدود  8متر عمدتاً از رخسارههاي مربوط به محیط
شول از همچون گرينستون اُاُييدي و گرينستون اُاُييدي بيوكالستي (رو به دريا)
تشكيل شده است .دسته رسوبي  TSTداراي الگوي رسوبگذاري پيشرونده
) (Retrogradational Stacking Patternاست (شکل )6و با باالآمدگي ناگهاني سطح
آب دريا و تبديل رخسارههاي رمپ داخلي ) (Inner Rampبه بخش مياني رمپ
) (Mid Rampو در پايان بخش خارجي رمپ ) (Outer Rampهمراه است
(شکل  .)A -7دسته رسوبي  TSTدر اين سکانس ارزش مخزني ندارد ،كه دليل آن
گسترش سيمانهاي كلسيتي در فضاهاي خالي درون و ميان ذرات تشكيلدهنده اين
بخش است .اين دسته رسوبي در پايان در بخش بيشترين طغيان سطح آب دريا )(MFS
با پیدایش رخساره نازكاليه وكستون -پكستون بيوكالستي درياي باز پايان مييابد
(شکل  .)7دسته رسوبي  HSTستبرايي در حدود  55متر دارد و به دو بخش  Early HSTو
 Late HSTقابل تفکيک است .بخش  Early HSTبه طور عمده از رخسارههاي مربوط به
محيط پشتههای سدي (شول) همچون گرينستون اُاُييدي ،گرينستون اُاُييدي  -بيوكالستي
(رو به دريا) و رخساره باندستون ترمبوليتي و تناوب آنها با رخسارههاي بخش درياي باز
مانند وكستون  -پكستون و مادستون -وكستون درياي باز شكل گرفته است .در بخش
 Early HSTبا حضور گسترده رخسارههاي رمپ مياني ) ، (Mid Rampالگوي
رسوبگذاري تجمعي) (Aggradatinal Stacking Patternحاکم است كه نمايانگر
پايداري نسبي سطح آب دريا و قرارگيري و تجمع رخسارههاي مشابه روي يكديگر
است (شکل  .)B -6در اين بخش با گسترش رخسارههاي شول ،تخلخل ،تراوايي و
کيفيت مخزني افزايش يافته است .بخش  Late HSTعمدتاٌ از رخسارههاي مربوط
به رمپ داخلي ) (Inner Rampمانند دولوميت الگون ،گرينستون پلوييدي )،(A5
دلومادستون فنسترال داراي تبخيري تشكيل شده است و در نهايت با گسترش
انيدريت تودهاي پايان مييابد .در اين بخش الگوي بر انبارش بيشتر از نوع پسرونده
) )Progradational Stacking Patternاست و بر اثر کاهش تدريجي فضاي
رسوبگذاري ) (Accommodation Spaceو افزايش آهنگ رسوبگذاري حوضه
پر ميشود و پسروي رخ ميدهد (شکل  .)C -6بخش  Late HSTبه دليل تخلخل
و تراوايي كم ،از نظر کيفيت مخزني بيارزش است و پتانسيل مخزني ناچيزي دارد.
سكانس رسوبي دوم حدود  55متر ستبرا دارد و آخرين سكانس مربوط به
سازند كنگان است (شکل  .)7مرز زيرين اين سكانس از انيدريت با ساختمان
تورمرغي تشكيل شده ،منطبق بر مرز زيرين واحد  K1و از نوع درجه دوم
) (SB2است و شواهد خروج كامل از آب را نشان نميدهد .دسته رسوبي TST
با ستبرايي حدود  32متر به طور عمده از رخسارههاي دلومادستون فنسترال داراي
تبخيري ،وكستون  -پكستون بيوكالستي پلوييدي ،گرينستون اُاُييدي و
گرينستون اُاُييدي  -بيوكالستي (پشت به دريا) تشكيل شده است .در اين سکانس به
دليل تشخيص ندادن دسته رسوبي  ،LSTمرز سکانس و سطح پيشرونده بر يکديگر
منطبق هستند و دسته رسوبي  TSTبا رخساره دلومادستون فنسترال آغاز ميشود و
با باالآمدگي سريع آب دريا در اين دسته رسوبي به ترتيب رخسارههاي شول و
درياي باز تشکيل ميشوند .در بيشتر رخسارههاي تشکيلدهنده دسته رسوبي TST
ميزان تخلخل كم است و به همين دليل اين دسته رسوبي ارزش مخزني ندارد .در
پايان با پیدایش و گسترش رخساره نازكاليه مادستون -وكستون درياي باز بيشترين
طغيان سطح آب دريا ) (MFSبه نمايش درآمده است .در اين بخش از رمپ خارجي
) (Outer Rampفضاي رسوبگذاري ) (Accommodation Spaceبه شدت افزايش
يافته و آهنگ تأمين رسوب ) (Sediment Supplyمختل شده است .در بخش پاياني
اين سكانس فقط دسته رسوبي  Early HSTقابل بررسي است (شکل .)7بخش
 Early HSTبيشتر از رخسارههاي مربوط به محيط شول مانند گرينستون اُاُييدي،
گرينستون اُاُييدي  -بيوكالستي (رو به دريا) و رخسارههاي مربوط به درياي باز
همچون مادستون -وكستون و وكستون  -پكستون بيوكالستي درياي باز تشكيل شده

است .در اين بخش بهويژه در بخشهايي که با گسترش رخسارههاي پشتههای سدي
(شول) همراه است ،تخلخل و در پي آن تراوايي و توانايي مخزني افزايش يافته است.

 .2-6سکانسهاي رسوبي چاه B

سکانس رسوبي اول در اين چاه ستبرايي در حدود  47متر دارد .دسته رسوبي TST

حدود  5متر و دسته رسوبي  HSTدر حدود  42متر است .اين سکانس رسوبي
اولين سکانس رسوبي سازند کنگان و مرز زيرين آن منطبق بر مرز پرموترياس و از
نوع ناپيوسته و درجه اول ) (SB1است (شکل  .)8اين مرز با توجه وضعيت الگوي
رسوبگذاري تفکيک شده و در سرتاسرحوضه به صورت يک ناپيوستگي همشيب
قابل انطباق است .دسته رسوبي  TSTو بيشترين طغيان سطح آب دريا ) (MFSبه
دليل نبود مقاطع نازک و ناقص بودن توالي مغزه به خوبي قابل بررسي نيست .البته
با توجه به بررسي الگ گاما ،مطالعه مغزهها و مقايسه با ديگر چاهها ميتوان نتيجه
گرفت که دسته رسوبي  TSTبيشتر از نهشتههاي الگون و شول تشکيل شده و به دليل
گسترش سيمانهاي کلسيتي و اشغال فضاهاي خالي از نظر کيفيت مخزني بيارزش
است .بخش  Early HSTبيشتر از رخساره مربوط به محيط شول همچون گرينستون
اُاُييدي و گرينستون اُاُييدي بيوکالستي (رو به دريا) و رخسارههاي محيط درياي
باز مانند وکستون -پکستون و مادستون -وکستون درياي باز تشکيل شده است
(شکل  .)8بخش  Early HSTدر اين سکانس کيفيت مخزني خوب دارد و بيشتر
رخسارههاي تشکيلدهنده اين بخش تخلخل و تراوايي باال دارند Late HST .در اين
سکانس از رخسارههاي مربوط به رمپ دروني ) (Inner Rampمانند دولوميت سدي،
گرينستون پلوييدي ،باندستون استروماتوليتي و دلومادستون فنسترال تشکيل شده
است .به دليل تخلخل و تراوايي كم ،اين بخش از دید کيفيت مخزني بيارزش است
و پتانسيل مخزني ناچيزي دارد .در اين بخش الگوي برانبارش بيشتر از نوع پسرونده
) )Progradational Stacking Patternاست و بر اثر کاهش تدريجي فضاي
رسوبگذاري ) (Accommodation Spaceو افزايش آهنگ رسوبگذاري،
پسروي رخ ميدهد (شکل .)6
ستبراي سکانس رسوبي دوم حدود  84متر است .مرز زيرين آن از نوع درجه
دوم ) (SB2است و شواهد خروج از آب را نشان نميدهد .اين مرز از دولومادستون
فنسترال داراي تبخيري تشکيلشده و منطبق بر واحد مخزني  K1است .دسته رسوبي
 TSTستبرايي در حدود  56متر دارد و بيشتر از دسته رخسارههاي مربوط به رمپ
مياني ) (Mid Rampهمچون گرينستون اُاُييدي ،گرينستون اُاُييدي بيوکالستي (رو
به دريا) ،گرينستون اينتراکالستي و نهشتههاي رمپ خارجي) (Outer Rampمانند
وکستون -پکستون و مادستون -وکستون درياي باز تشکيل شده است .با پیدایش و
گسترش رخساره نازکاليه مادستون -وکستون درياي باز بيشترين طغيان سطح آب
دريا ) (MFSبه نمايش در ميآيد (شکل  .)8در اين بخش از رمپ خارجي (Outer
) Rampبا ايجاد بيشترين فضاي رسوبگذاري ) ،(Accommodation Spaceآهنگ
تأمين رسوب ) (Sediment Supplyبه شدت کاهش مييابد .دسته رسوبي  TSTالگوي
رسوبگذاري پيشرونده دارد و کيفيت مخزني دسته رسوبي  TSTدر اين سکانس به
دو بخش تقسيم ميشود .بخش اول با گسترش رخسارههاي شول همراه است ،تخلخل
آن به  50درصد نيز ميرسد و کيفيت مخزني خوبي دارد؛ بخش دوم که رخسارههاي
مربوط به رمپ خارجي را به نمايش ميگذارد ،از رخسارههاي گلپشتيبان بدون
تخلخل و تراوايي مربوط به درياي باز تشکيلشده است و نقشي در افزايش توانايي
مخزني ندارد .در بخش پاياني اين سکانس فقط دسته رسوبي  Early HSTقابل بررسي
است و دسته رسوبي  Late HSTبا ستبراي قابل توجه در اين سکانس ديده نميشود.
بنابراين سکانس آخر در اين چاه ناقص و احتماال ادامه اين سکانس در توالي رويي
سازند کنگان قابل رهگيري است که مجال بررسي آن در اين مقاله خارج نميگنجد.
بخش  Early HSTدر سکانس رسوبي آخر سازند کنگان با ستبرايي در حدود  28متر
همانند بخش  TSTاز دسته رخسارههاي مربوط به شول همچون گرينستون اُاُييدي،
69

محيط رسوبي و چينهنگاري سکانسي سازند کنگان در ميدان پارس جنوبي

گرينستون بيوکالستي (رو به دريا) و گرينستون اُاُييدي -بيوکالستي(رو به دريا) و
نهشتههاي مربوط به درياي باز همانند وکستون -پکستون و مادستون -وکستون درياي
باز تشکيل شده است .بخش  Early HSTنيز همانند بخش  TSTاز ديد کيفيت مخزني
به دو بخش قابل تقسيم است .بخش اول که مربوط به رخسارههاي شول است و تخلخل
باال و کيفيت مخزني خوبي دارد و بخش دوم که از رخسارههاي مربوط به درياي
باز تشکيل شده است و با تخلخل كم و توانايي مخزني ضعيف مشخص ميشود.
همانگونه که گفته شد به دليل نبود دادههاي مربوط به بخش  ،Late HSTاين بخش از
سکانس مربوط به سازند کنگان وجود ندارد و بررسي آن امکانپذير نيست (شکل.)8
 -7نتيجهگيري
در پايان از بررسي و پژوهش در زمينه سازند کنگان در منطقه مورد مطالعه نتايج زير به
دست آمده:
 تجزيه و تحليل رخساره هاي رسوبي سنگ مخزن ميدان پارس جنوبي نشان ميدهدکه سازند کنگان در اين ميدان شامل  13رخساره است ،که در جايگاههاي فراكشندي
(سوپراتايدال) ،ميانكشندي ،الگون ،شول و درياي باز رسوبگذاري کردهاند.
 محيط رسوبگذاري سازند کنگان در مقياس گسترده بخشهاي کم ژرفاي(داخلي) يک سامانه کربناتي رمپ هموکلينال و يا اپيريک (مانند سواحل شيخنشين
خليج فارس) بوده است.
 سازند کنگان در هر دو چاه مورد مطالعه ( )A & Bاز دو سکانس رسوبي دسته سومتشکيل شده است.
 سکانسهاي سازند کنگان در تواليهاي مورد مطالعه از دسته رخسارههاي  TSTو HSTشکل گرفتهاند .دسته رسوبي  HSTبا توجه به ستبراي زياد و ارزش مخزني به
دو بخش  Early HSTو  Late HSTقابل تفکيک است.
 مرز زيرين سکانس اول در هر دو توالي از نوع ناپيوسته ،درجه اول ) (SB1و منطبق بر مرزپرمو ترياس است و در حد فاصل سازند کنگان و داالن قرار دارد .ديگر مرزها در سکانس
اول و دوم از نوع درجه دوم ) (SB2هستند و شواهد خروج از آب را نشان نميدهند.
 دستههاي رسوبي الگوهاي رسوبگذاري (برهم انبارش) متفاوت دارند .در بخش TSTالگوي رسوبگذاري پيشرونده )،(Retrogradational Stacking Pattern
 Earlyالگ��وي رس��وبگذاري تجمع��ي
HST
در بخ��ش
) (Aggradatinal Stacking Patternو در بخش Late HSTبيشتر الگوي برانبارش
پسرونده  )Stacking Pattern) Progradationalحکفرماست.
 اصليترين پهنه مخزني در هر دو توالي مربوط به گرينستونهاي پشتههای سدي(شول) است و به طور عمده در بخش Early HSTگسترش يافته است.

شکل -2ستون چينهشناسي ميدان پارس جنوبي (با تغييرات از ;Aali et al, 2006
.(Navabpour et al., 2007; Alavi, 2004; Rahimpour- Bonab et al., 2010

سپاسگزاري
بدين وسيله نویسندگان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات و شرکت نفت
وگاز پارس به دلیل همکاری و در اختیار قرار دادن دادهها و امکانات آزمایشگاهی
تشکر و قدردانی می نمایند.

شکل -3رخسارههاي ميکروسکوپي سازند کنگان (a .رخساره انيدريت اليهاي تا تودهاي با بافت
بلوري نيمه موازي در مقطع نازک ميکروسکوپي ،نور پالريزه )b ،رخساره دلومادستون فنسترال
داراي تبخيري با ترک گلي پر شده توسط انيدريت ،نور پالريزه (c ،رخساره دلومادستون فنسترال

داراي تبخيري با حفرات فنسترال (d ،رخساره باندستون استروماتوليتي (e ،رخساره گرينستون

شکل -1موقعيت جغرافيايي ميدان پارس جنوبي در خليج فارس و

چاههاي مورد بررسي (چاه  Aو  )Bدر اين ميدان.
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پلوييدي با دانههاي پلت ،آثار ميکرايتي شدن و رنگ تيره (f ،رخساره وکستون -پکستون

بيوکالستي(g،رخسارهوکستون-پکستونبيوکالستيپلوييدي،بخشهايآبيرنگاشباعشدگي
توسط محلول اپوکسي هستند )h ،رخساره گرينستون اُاُييدي  -بيوکالستي (پشت به باد)،
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ادامه شکل  )i -3رخساره گرينستون اُاُييدي با حاشيه ميکرايتي در اطراف دانهها )j .رخساره گرينستون اُاُييدي با دولوميتي شدن انتخابي در دانهها ،رنگ آميزي
توسط محلول آليزارين رد -اس )k ،رخساره گرينستون اُاُييدي با دانههاي دولوميتي و ميکريتي شده )l ،رخساره گرينستون اُاُييدي  -بيوکالستي (رو به دريا)،
بخشهاي آبي رنگ اشباعشدگي توسط محلول اپوکسي )m ،رخساره گرينستون اينتراکالستي )n ،رخساره باندستون ترمبوليتي با بافت درهم و فابریک لختهاي،
 )oرخساره وکستون -پکستون بيوکالستي درياي باز و  )pرخساره مادستون -وکستون بيوکالستي درياي باز.

شکل -4نيمرخ تغييرات جانبي نهشتههاي سازند کنگان و توزيع رخسارهها در بخشهاي مختلف رمپ کربناتي .

شکل  -5مدل رسوبي و رخسارهاي مربوط به سازند کنگان .محل گسترش محيطهاي مختلف و قرارگيري نسبي رخساره ها در تصوير مشخص
شده است.
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شکل -6دستههاي رسوبي و الگوهاي برهمانبارش در بخشهاي مختلف سازند کنگان با
تغييرات از ). Catuneanu (2002 & 2006

شکل  -7ستون چينهنگاري نمايش دهنده ویژگیهای بافتي و محيطي ،رخسارهها ،پراکندگي تخلخل ،ميزان دولوميت و نمودار چينهنگاري سکانسي در چاه .A
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.Bميزاندولوميتونمودارچينهنگاريسکانسيدرچاه،پراکندگيتخلخل،رخسارهها، ستونچينهنگارينمايشدهندهویژگیهایبافتيومحيطي-8شکل
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