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مطالعه ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری 
سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت 

آبادان

تاريخ دريافت: 93/2/6          تاريخ پذيرش: 93/11/1

عباس رمضانی اکبری1، حسین رحیم پور بناب2*، محمدرضا کمالی3،سید رضا موسوی حرمی4 و علی کدخدایی5
1-دانشکده زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ايران

2- دانشکده زمین شناسی، پرديس علوم، دانشگاه تهران، ايران 
3- پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران

4- گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پايه، دانشگاه فردوسی مشهد، ايران
5- گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبريز، ايران

چكيده

ــی حاصــل  ــای پتروگراف ــای داده ه ــر مبن ــه ب ــگاری سکانســی اســت ک ــط رســوبی و چینه ن ــه بررســی محی ــن مطالع ــی اي ــداف اصل اه
ــا ســن نئوکومیــن و ســنگ  از خرده هــا و مغــزه حفــاری پايه گــذاری شــده اســت. ســازند فهلیــان يکــی از ســازندهای گــروه خامــی ب
ــت  ــده در دش ــه ش ــای مطالع ــازند در چاه ه ــن س ــتبرا اي ــد. س ــادان می باش ــت آب ــی دش ــن نفت ــده در میادي ــناخته ش ــای ش مخزن ه
آبــادان به طــور متوســط 440 متــر اســت. فصــل مشــترک زيريــن ســازند فهلیــان در دشــت آبــادان بــا آهک هــای رســی ســازند گــرو 
ــه مقاطــع  ــم می شــود. مطالع ــدوان خت ــای ســازند گ ــای رســی و مارن ه ــه آهک ه ــز تدريجــا ب ــوده و در راس نی به صــورت تدريجــی ب
نــازک تهیــه شــده از خرده هــا و مغــزه حفــاری منجــر بــه شناســايی 14 ريزرخســاره و 2 لیتوفاســیس گرديــده اســت. محیــط رســوبی 
ســازند فهلیــان از دو بخــش کربناتــه و مخلــوط کربناته-تخريبــی تشــکیل شــده اســت. بخــش کربناتــه شــامل زيــر محیط هــای دريــای 
ــی و داخلــی می باشــد. محیــط کربناته-تخريبــی از ســه بخــش رســی، اليه هــای ماســه ای و آهک هــای رســی  ــاز، رمــپ خارجی/میان ب
تشــکیل می شــود. توالــی رســوبی در بخــش کربناتــه نشــان دهنده رمــپ بــا شــیب يکنواخــت مي باشــد، کــه توســعه پشــته های ســدی 
موجــب تشــکیل الگــون در پشــت آن شــده اســت. در بخــش کربناته-تخريبــی، توالــی رســوبی ترکیبــی از رســوبات کربناتــه کــم عمــق 
ــازک اســت. ســازند فهلیــان از لحــاظ چینه شناســی سکانســی شــامل 3  دريايــی، گل آهکی)محیــط الگــون( و اليه هــای ماسه ســنگ ن
ســکانس بــا مــرز نــوع دوم بــوده و انتهــای ســکانس ســوم در بخــش کربناتــه- تخريبــی بــه مــرز سکانســی نــوع يــک در ابتــدای ســازند 
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