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چکيده 
سازند فهليان از گروه خامی بااليی، كرتاسه ی زيرين، غالبًا از سنگ های كربناته تشكيل شده است. به منظور بّررسی رخساره ها، محيط رسوبی و چينه 
نگاری سكانسی در جنوب غربی حوضه ی فارس، چهار برش چينه نگاری شامل برش های سطحی بيدخون )طاقديس عسلويه شرقی(، خارتنگ، 
برش های زيرزمينی نار دو و آغار غربی مطالعه شدند. مشاهدات صحرايی و پتروگرافی سازند فهليان در جنوب غرب حوضه ی فارس به شناسايی 
چهار كمربند رخساره ای پهنه ی جزر و مدی )A(، تاالب پشت سد )B(، سّد كربناته )C( و دريای باز )D( منجر گرديد. مطالعه ی رخساره های 
شناسايی شده، بّررسی تغييرات عمودی و جانبی آن ها و مقايسه ی آن ها با محيط های رسوبی امروزی و قديمی نشان داد كه رخساره های سازند 
فهليان در پالتفرم كربناته ی شلف با بخش های كم عمق رسوب گذاری شده اند. چينه نگاری سكانسی سازند فهليان حاكی از وجود دو سكانس 
رسوبی )چرخه ی رده سّوم( با توالی ضخيم شونده و كم عمق شونده به طرف باالست. مرز زيرين سكانس اّول، مرز بين دو سكانس و مرز بااليی 

سكانس دّوم ناپيوستگی نوع SB1( 1( می باشند. 
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Abstract 
The Fahliyan Formation of the upper Khami Group)Lower Cretaceous( is composed of carbonate 
rocks. In order to study facies, depositional environment and sequence stratigraphy of the Fahliyan 
Formation in the southwest of Fars Basin, surface sections )Bidkhon in Assaluyeh and Khartang an-
ticlines( and subsurface sections )Nar-2 and West Aghar( have been studied.  Field observations and 
petrographic studies indicate that the Fahliyan Formation deposited in four facies belts: tidal flat )A(, 
lagoon )B(, 
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barrier)C( and open marine )D(. Study of facies, their vertical and lateral changes and comparison with 
modern and ancient environments indicate that the Fahliyan Formation deposited in a Shelf carbon-
ate platform with shallow environments. Sequence stratigraphy of the Fahliyan Formation in the area 
indicates on the existence of two depositional sequences )3rd-order cycles(. In the studied sections, the 
lower and upper boundary of the first sequences and the top boundary of the second sequence are type 
1 unconformity )SB1(.

Key words: Facies, depositional environment, sequence stratigraphy, Fahliyan Formation, southwest 
of Fars basin. 

تصوير 1– نقشه ی راه هاي منطقه ی مورد مطالعه در جنوب غربی حوضه ی فارس

1- مقّدمه 
سازند كربناته ی فهليان از سنگ های مخزن نفت و گاز جنوب غربی ايران 
در زون ساختاری زاگرس چين خورده  محسوب می شود )مطيعي  1372(. 
شناسايی رخساره ها و چينه نگاری سكانسی اين سازند در اكتشاف و توسعه 
نقاط  اين سازند در ساير  اهميّت زيادی دارد. مطالعه ی  نفتی  ی ميدان های 
زاگرس اغلب از ديدگاه چينه نگاری عمومی بوده و تاكنون برروی چينه نگاری 
سكانسی سازند فهليان در برش های سطحی بيدخون و خارتنگ و برش های 
فارس  ی  حوضه  غربی  جنوب  ی  ناحيه  در  غربی  آغار  و  دو  نار  زيرزمينی 

مطالعاتی انجام نگرفته است. )تصوير 1(.

هدف اين مطالعه تعيين رخساره ها، محيط رسوبی و چينه نگاری سكانسی سازند 
فهليان در جنوب غربی حوضه ی فارس است. نام گذاری سنگ های آهكی 
رخساره  تعيين   ،)Dunham 1962( دانهام  بندی  رده  براساس  فهليان  سازند 
 Lasemi & Carozzi(ها و ارائه ی مدل رسوبی به روش السمی و كروزی
ســـكانســی  نـــگاری  چيـنـه  و   )Carozzi 1989( كروزی  و   )1981

بـــر اســـاس روش ها و اصــول چينــه نـــگاری ســكانسی ون وگونر و 
همكاران )Van Wagoner et al. 1988(، السمی )Lasemi 1995(، امری و

ماير  )Emery & Myers 1996(، ميال )Miall 1997(، هريس 
و همكاران )Harris et al. 1997(، سارگ )Sarg 1998(، ون بوخم 
و همكاران )Van Buchem et al. 2002( و خسرو تهراني  )1386( 

صورت گرفته است.

2 - موقعّيت جغرافيايی برش های چينه شناسی 
برش های مطالعه شده در زون ساختاری زاگرس چين خورده قرار 
به شرح زير است )تصوير  داشته و محدوده ی جغرافيايی آن¬ها 

.)1

2-1- برش های سطحی 
2– 1-1- برش چينه شناسی بيدخون )طاقديس عسلويه 

شرقی( 
در  بزرگ  و  قديمی  ی  خرابه  آسياب  دو  داشتن  با  برش  اين 
شناسايی  ساحلی  فارس  ی  ناحيه  در  عسلويه،  طاقديس  شرق 
كنگان  اصلی  راه  طريق  از  بيدخون  برش  به  دستيابی  شد. 
 75 در  عسلويه  طاقديس  است.  پذير  امكان  بندرعسلويه   –
برش                                                                                                                                               اين  جغرافيايی  مختصات  است.  واقع  كنگان  شهر  كيلومتری 

 x=52o و 'y=27o 37 می باشد.

2-1-2- برش چينه شناسی خارتنگ )طاقديس خارتنگ( 
برش خارتنگ واقع در طاقديس خارتنگ، در ناحيه ی فارس ساحلی 
قرار دارد. دستيابی به آن با عبور از شهر خورموج و گذر از دامنه 
دامنه ی جنوبی كوه سياه در مجاورت  ی شمالی كوه خورموج و 
برش اين  جغرافيايی  مختصات  است.  پذير  امكان  شنبه  روستای 

x=52o و ‘y=27o 37  می باشد.

 
2 -2- برش های زيرزمينی  

2-2-1- برش نار دو
اين برش در طاقديسی به طول 25 كيلومتر، در 60 كيلومتری جنوب 

شرقی برش خارتنگ و 40 كيلومتری شمال غربی برش بيدخون در 
ناحيه ی فارس ساحلی واقع است. مختصات جغرافيايی آن 470 22 

x=2 و y= 0 675 130می باشد.
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