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   چکیده

سکانسی این سازند، دو برش در  نگاري چینه، محیط رسوبی و ها رسی رخسارهبراي برّ. بخشی از گروه خامی است) نئوکومین -وولگین (سازند فهلیان 

ي ها رخساره ي ، دربردارندهها ي سازند فهلیان در این برشها نهشته. ندشهرستان سیوند بررسی شد غربشهرستان ارسنجان و  غربیجنوب در مرکز فارس 

 ندتشخیص داده شد 2و  1ي نوع ها دو سکانس رسوبی با ناپیوستگی ها در این نهشته. اند دهدار پدید آم هستند که در یک پالتفورم شلف حاشیه اي کربناته

  . واالنژینین نسبت داده شد -ي تیتونین ها سن این سازند به اشکوب. خوانی دارند هم )Lower Zuni III( که با بخشی از مگاسکانس زونی

  

.، واالنژینگروه خامی، ارسنجان، سیوند، تیتونین :ي کلیديها واژه

  

Sedimentary Environment and Sequence Stratigraphy of 
Fahliyan Formation in Center of Fars

A.  Rastegar Lari
Geological Department, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Shiraz Branch,

Shiraz - Iran

Abstract
The Fahliyan Formation (Volgian - Neocomian) (Early Cretaceous) is a part of the Khami Group. This 
formation has been studied in two sections in the center of Fars (southwest of Arsenjan city and west of 
Sivand city) to determine its facies, sedimentary environments and sequence stratigraphy. The deposits of the
Fahlyian Formation consist of carbonate facies which are deposited in a Carbonate Rimmed Shelf. Two 
sequences with both type 1 and type 2 sequence boundaries are recognized within these deposits which are in
accordance with a part of Zuni mega sequence (Lower Zuni III). The age of this formation is referred to the
Tithonian- Vallanginian (Early Cretaceous).
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1 - مهمقد   

رخنمـون   ایـران  غربـی در جنوب ) واالنژینین-تیتونین(ن فهلیاسازند 

رسـوبات   ي مـورد مطالعـه دربرگیرنـده    ي این سـازند، در منطقـه  . دارد

ـ   کربناته و سـورمه و   سـازند روي ناپیوسـته   صـورت  همارنی اسـت و ب

 & James(جیمـز و واینـد   . داریان جـاي دارد پیوسته در زیر سازند 

Wynd 1965( عنـوان   را بـه اي آهکی در کوه خامی  چینه واحد سنگ

بـا سـن   و گـروه  ایـن  و سازند فهلیان را بخشی از  معرفیخامی گروه 

گـروه خـامی را از   ) Wells 1965(ولـز  . نئوکـومین معرفـی نمودنـد   

سـازند  و  تقسـیم سیکل رسـوبی مهـم    5شناسی سنگی به  دیدگاه چینه

 Kherad Pir(خردپیر  .در چهارمین سیکل رسوبی جاي دادرا فهلیان 

ایران را بررسی کرده  شناسی گروه خامی در جنوب غربی چینه )1975

، میکروفاسیس، محیط رسوبی و تغییرات تخلخل )1374(معلمی . است

سـمی و  ال. خـارك مطالعـه کـرد    18 ي سازند فهلیان را در چاه شـماره 

نگـاري سکانسـی سـازند     هاي رسوبی و چینه ، محیط)1382(همکاران 

سـفید، بینـک و خـویز در فروافتـادگی      هاي نفتـی رگ  میدان فهلیان در

، )1382(خانی محمدو ) 1382(خزایی  .زفول جنوبی را بررسی کردندد

نگـاري سکانسـی سـازند فهلیـان در بخـش       و چینههاي رسوبی  محیط

هاي نفتی چهاربیشه، خویز، بینـک و   میدان -جنوبی فروافتادگی دزفول

     هـا و   رخسـاره ) 1384(السمی و نورافکن . رگ سفید، را مطالعه کردند

زند فهلیان در میدان نفتی دارخوین، در جنوب بـاختر  محیط رسوبی سا

بیواستراتیگرافی سازند ) 1385( یشمی حسینها  .ایران را مطالعه نمودند

ي یـک میـدان نفتـی دارا را بررسـی      فهلیان در برش الگو و چاه شماره

، رخساره پالتفرمی تـا دور از  )1385(در آخر السمی و فیضی نمود و 

عنوان گواهی بر پدید آمـدن حوضـه ژرف    ن را بهپالتفرمی سازند فهلیا

  . ایران معرفی نمودند غربیبین شلفی در جنوب 

ها، شناسایی محـیط رسـوبی و    رسی رخسارهبرّحاضر  ي هدف از مطالعه

ي مـورد  هـا  بـرش . فارس استمرکز در فهلیان نگاري سکانسی سازند  چینه

و غـرب  جنـوب غربـی شهرسـتان ارسـنجان     مطالعه در ایـن پـژوهش در   

ي سـازند  هـا  ستبراي نهشته سـنگ ). 1 تصویر(جاي دارند شهرستان سیوند 

گیـري شـده اسـت     متر انـدازه  371و  450به ترتیب  ها در این برش فهلیان

  ).2تصویر (

  

   ي رسوبیها رخساره - 2

با اي کربناته  رخساره ي دربردارنده فهلیاني سازند ها نهشته

ي ها رخساره( B ،)ي تاالبیها رخساره( Aاي  ي رخسارهها زیرگروه

يسد(، C )ها رخسارهگروهزیر. است) تر یا دریاي ژرف ي جلوي سد 

پکستونی تا وکستونی  ي رخساره ي دربردارنده ،Aاي  رخساره

بقایاي سودوسیکالمینا، سودوکریسالینیدا  ي دربرگیرنده A1 ،بیوکلستی

 -نیمارنی تا وکستو ي ، و رخساره)9تا  3ویراتص(و تروکولینا 

   A2 ،دستونی آهکیام

  

  

و  )1(هاي سیوند  هاي دسترسی به برش موقعیت جغرافیایی و راه -1تصویر 

  ).2(ارسنجان 

  

سودوسیکالمینا،  مقدار ناچیز از سودوکریسالیدینا، ي دربرگیرنده

 استاي و سالپینگوپورال  دوکفهگاستروپود،  تروکلینا، میلیولیده،

  ).11و  10 ویراتص(

وان، پلت یا پلوئید، آشفتگی زیستی، فراوانی انواع یکریت فرام

براي نمونه (دارند  وابستگی زیادي به تاالبکه  ها خاصی از فسیل

اي،  سودوسیکالمینا، تروکلینا، میلیولیده، دوکفهسودوکریسالینیدا، 

و نیز نبودن آثار ) خاکستري(، رنگ تیره )سالپینگوپورال و اربیتولینا

ي خاك، کارستی شدن و یا تشکیل ها قمانند اف(خروج از آب 

 به محیط تاالبی ها د که این رخسارهننشان می ده) ي گلیها ترك

,Tucker & Wright 1990) اند وابسته Wright & Burchette 

1996) .  

 12یر اوتص( )B1(، از باندستون جلبک قرمز Bي  رخسارهزیرگروه 

. ستساخته شده ا )15و  14  ویراتص( )B2(گرینستون اائیدي  و )13و 

ي اائیدي ها ي باندستون جلبک قرمز و گرینستونها بودن رخساره

در توالی ( Cو دریاي باز  A ي تاالبیها دریاي باز در بین رخساره

ي دریاي باز ها فسیلبودن با  و نیز همراهبودن گل کربناته کم  ،)عمودي

 در محیط سدB يي زیر گروه سدها رخساره گذاري رسوب نشانگر

,Purser & Evans 1973( موج است ي کربناته، باالي پایه

Burchette et al. 1990, Lasemi 1995, Wright & Burchette 
1996( .  
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  هاي مورد مطالعه شناختی سازند فهلیان در برش ستون سنگ -2تصویر 

  

  A1ي  برش عرضی سودوسیکالمینا لیتوس در رخساره -3تصویر

  

  

  A1ي  دوسیکالمینا لیتوس در رخسارهبرش طولی سو -4تصویر

  

  

  A1ي  برش طولی سودوکریسالینیدا اَربیکا در رخساره -5تصویر 

وکستون تا ي ها رخساره ي دربردارنده، Cي  رخساره زیرگروه

 C1اي  بقایاي فراوان دوکفه ي دربرگیرنده ،دار بایوکالست پکستونی

سیل دریاي باز دستون آهکی با فامارنی و م ي ، رخساره)16تصویر (

C2 )دار  وکستونی بایوکالست ي و رخساره) 19تا  17ویراتصC3 

و  20ویر اتص) (رخساره تینتینید(کلپیونال  داراي بقایاي ساکوکوما و

ی، نبودن آثار یي دریاها ي دستی، فسیلها تیرگی رنگ نمونه. است) 21
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  A1برش طولی سودوکریسالینیدا کونیکا در رخساره  -6تصویر 

  

    

A1ي  در رخساره SPبرش طولی سودوکریسالینیدا  -7تصویر 

  

    

  A1ي  برش طولی تروکولینا در رخساره -8تصویر 

  

 لــــادي گــــزی دارــــتن مقـــــخروج از آب، داش

 ي ارهـــــرخسروه، ـــــر گـــــــن زیــــــن در ایـــچنیـــهم

وکستون  )Calciturbidite(دوباره نهشته شده  ي اتهـــــکربن

  یــــشناسای) 22تصویر ( C4دار نازك الیه  بایوکالست و اینتراکالست

    

  A1ي  نمایی دیگر از برش طولی تروکولینا در رخساره -9تصویر 

  

    

  A2ي  در رخسارهبرش عرضی جلبک سالپینگوپورال -10تصویر 

  

    

  A2ي  برش طولی گاستروپود در رخساره -11تصویر 

  

، این C4 ي دي نازك و ادغام ناهمگون ذرات در رخسارهبن الیه. شد

 آهکی ي شده ي دوباره نهشتهها رخساره را به رخساره

)Calciturbidite( جایی از محیط  هاین رخساره با جاب. سازد وابسته می

  .گذاري در بخش ژرف دریا پدید آمده است کم ژرفا و رسوب
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B1ي  رخساره درهاي جلبکی  نمایی از بقایاي ریف -12تصویر 

  

  

  B1ي  رخساره هاي جلبکی در نمایی دیگر از بقایاي ریف -13تصویر 

  

  

  B2ي اائیدي  رخساره -14تصویر 

  

  B2ي اائیدي  نمایی دیگر از رخساره -15تصویر 

  

  

  C1ي  اي در رخساره بقایاي دوکفه -16تصویر 

  

  C2ي  بقایاي اکینوئید در رخساره -17تصویر 
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  C2ي  هاي دریاي باز در رخساره بقایاي فسیل -18تصویر 

  

  

  C2ي  هاي دریاي باز در رخساره بقایاي رادیولر -19تصویر 

  

  

  C3ي  بقایاي کلپیونال در رخساره -20تصویر 

  

آهکی در هنگام باال بودن سطح آب  ي ي دوباره نهشته شدهها رخساره

  اــــتر دری رفی ژــدریا و نرخ باالي تولید رسوب، از پالتفرم به نواح

  

  C3ي  بقایاي ساکوکوما در رخساره -21تصویر 

  

  

C4ي توربیدایت کربناته  رخساره -22تصویر 

  

,Schlager et al. 1994( اند ردهکریزش  Lasemi 1995( .ي رخساره 

ي دور از پالتفرم محیط ها با رخساره C4 ي کربناته ي دوباره نهشته شده

ي قدیمی سازند ها و محیط )Eberli 1995( پالتفرم باهاماس امروزي

السمی و (، سازند مبارك )Lasemi 1995( مزدوران و چمن بید

السمی و (سازند فهلیان در فروافتادگی دزفول جنوبی  ،)1381همکاران 

) 1384السمی و رستگارالري (و سازند میشان ) 1382همکاران 

   .همسان است

  

  الگوي رسوبی سازند فهلیان - 3

دهند که پالتفرم کربناته و محیط  ان نشان میفهلیازند ي سها رخساره

,Wilson 1975(دار فلوریدا  ژرف دور از پالتفرم آن با پالتفرم حاشیه

Read 1982(  همسان بوده است) 23تصویر .(  

  

  سکانسی نگاري چینه - 4

نگاري  اصول چینه ي نگاري سکانسی سازند فهلیان بر پایه چینه

,1379Vail et al. 1977السمی ( سکانسی مطالعه شده است Emery  
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گذاري رسوبات سازند  الگوي رسوبی پیشنهادي براي رسوب -23تصویر 

فهلیان در منطقه

  

& Myers 2005, Miall 1997, 2000 Golonka & Kiessling 
در سازند فهلیان ) سوم ي دسته ي چرخه(دو سکانس رسوبی  .) ,2002

مرز زیرین سکانس (فهلیان زند سا پایینی مرز. تشخیص داده شدند

 )SB1: Type I Sequence Boundary( یکبا ناپیوستگی نوع ) یک

مرز بین و  مرز باالیی سازند فهلیان با سازند داریان. شود مشخص می

 SB2: Type II( دوناپیوستگی نوع فهلیان دو سکانس سازند 

Sequence Boundary( است .  

چنـدین پاراسـکانس    ي ربردارندهد فهلیاني رسوبی سازند ها سکانس

. هستند) ژرفاشونده هاي به سوي باال کم چرخه(چهارم و پنجم  ي دسته

اي و یا هر دو می توانند به  اي یا بیرون حوضه فرآیندهاي داخل حوضه

هاي کوچک مقیاس و یا بزرگ مقیاس رو به باال  پدید آمدن این چرخه

 Hardie 1986, Lasemi 1995; Miall(ژرفـا شـونده بیانجامنـد     کم

1995, 1997 Ginsberg 1975;.(  سیوند و ي ها در برش فهلیانسازند

هـاي   دسـته رخسـاره  ). 24تصـویر  (داراي دو سکانس اسـت  ارسنجان 

سکانس زیرین  )TST: Transgressive System Tract(ي     پیشرونده

تینتینیـد   دریـاي ژرف  ها رسوبات که بر روي آن تاالبیهاي  از رخساره

شـدن دریـا    این تبـدیل ناگهـانی و ژرف  . اي دارند ساخته شده استج

 دســته. توانــد حــاکی از عملکــرد گســل در ایــن محــدوده باشــد  مــی

 HST: Highstand(آغاز پایین افتـادن سـطح آب دریـا    هاي  رخساره

System Tract(  ي است که با  رسوبات کم ،این سکانسدرژرفاتر سد

مرز باالیی این سکانس ناپیوستگی نـوع  . ندشو رسوبات تاالبی دنبال می

هـاي تـاالبی بـاالیی کمـی کارسـتی       است و در محلی که رخساره دوم

هـاي پیشـرونده در سـکانس     دسته رخساره. اند انتخاب شده است شده

ــاره  دوم ــا رخس ــاي س ب ـــه ـــدي آغـــ ــته  ـــــــ ــا دس ــده و ب از ش

کـه   (HST1)ن هاي آغاز پایین افتادن سطح آب دریـاي پیشـی   رخساره

ــده ــاره دربردارن ــتونی ي رخس ــاي وکس ــت–ه دار،  پکســتونی بایوکالس

هـاي خاکسـتري دریـاي بـاز اسـت، دنبـال        آرژلیتی و مارن-مادستونی

 MFS: Maximum(هاي بیشـترین سـطح پیشـروي     رخساره. شود می

Flooding Surface (هاي شیلی دریاي بـاز   در این سکانس با رخساره

هـاي   رخسـاره . شود آهک توربیدیتی مشخص می هاي نازك با بین الیه

در ایـن سـکانس بـه    ) HST2(آغاز پایین افتادن سطح آب دریا پسـین  

هـاي الگـونی    هاي دریاي بـاز و رخسـاره   ي رخساره ترتیب دربردارنده

در باالترین بخش این سکانس ستبراي نازکی از رسوبات الگونی . است

ي  دهنـده  که در واقع نشـان شوند  ژرفاي کمی کارستی شده، دیده می کم

آن با سازند بـاالیی   دومناپیوستگی نوع ي پایانی سکانس و مرز با  نقطه

گـذاري   صـورت ناگهـانی رسـوب    زیرا از این پـس بـه  . است) داریان(

خسـروتهرانی  (ي زیستی سازند داریان  رسوبات الگونی داراي رخساره

  .شود آغاز می) 1382و مطیعی  1382

بــا بخشــی از سوپرســکانس جهــانی  هلیــانفي ســازند هــا ســکانس

 :LZIII(سـوم زونـی پـایینی     ، بخـش )Sloss 1963(اسـالس   زونـی 

Lower Zuni III) (Golonka & Kiessling 2002 (

 ي ادامـه نشسـت رسـوبات آهکـی سـازند فهلیـان کـه بـا         تـه . ارزند هم

ــرم  ــا و گســترش پالتف ــطح آب دریاه ــدگی س ــه  باالآم ــاي کربنات از ه

همــراه بــوده اســت، بــا بــاالترین ســطح آب قبــل میلیــون ســال  144

 Haq et( خـوانی دارد  میلیـون سـال پـیش هـم     143دریـا در حـدود   

al. 1988, Golonka & Kiessling 2002 .(  ــوي دیگــر از س

کـه بـه پایـان    میلیـون سـال قبـل     134در سـطح آب دریـا   نسبی افت 

ــوب  ــافتن رس ــان و در  ی ــازند فهلی ــذاري س ــدن   گ ــدار ش ــه پدی نتیج

انجامیـده اسـت بـا نمـودار تغییـرات       داریـان سـازند  متفاوت  رسوبات

رسـد   بـه نظـر مـی   بنـابراین،  . خـوانی دارد  جهانی سطح آب دریاها هم

زمــانی تیتــونین بــاالیی تــا  ي بــازهبــه ســازند فهلیــان تمــامی ســتبراي 

  .وابسته است واالنژینین پایینی

  

  گیري   نتیجه - 5

ــته ــا نهشـ ــازند هـ ــي سـ ــدهفهلیـ ــه ي ان دربرگیرنـ ــروه  سـ زیرگـ

 ي بــاز همــراه بــا  یــاردي و تــاالبی، ســد ي  ي کربناتــه رخســاره

  . ندستهشده  رسوبات دوباره نهشته

ــیه     ــلف حاش ــرم ش ــک پالتف ــده در ی ــاد ش ــوبات ی ــه  رس دار کربنات

  . اند پدید آمده

. از دو ســکانس رســوبی تشــکیل شــده اســت     فهلیــانســازند 

فهلیـــان بـــا مـــرز زیـــرین ســـازند ( یـــکســـکانس  یمـــرز پـــایین

ــورمهســـا ــوع  ناپیوســـتگی) زند سـ ــرز بـــاالیی . اســـت یـــکنـ مـ

 )فهلیــان بــا ســازند داریــان   مــرز بــاالیی ســازند   ( دومســکانس 

  ) 2و  1ان ـــفهلی(ان ـي سازند فهلیها سکانسمرز بین و 
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  هاي مورد مطالعه هاي موجود در سازند فهلیان در برش هاي رسوبی و سکانس تغییرات دسته -24تصویر 

  

سوم هاي تشخیص داده شده با بخش  سکانس. نددوموع ن ناپیوستگی

ي ها خوانی دارند و به اشکوب هم زونیاز سوپرسکانس زونی پایینی 

  .اند وابستهپایینی واالنژینین باالیی تا  تیتونین
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