
 
 
 

   29 

 

 23، شماره 96بهار  مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

 

و کاربرد آن در  هندون واقع در شمال غرب بندرعباسچینه نگاری سازند میشان در برش  مطالعه روزن بران

 چینه نگاری سکانسی

 جهانبخش دانشیان 

 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی1

 مريم درخشانی
 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی2

 سید علی معلمی

 پژوهشگاه صنعت نفت، تهرانبخش زمین شناسی مخازن، 
 

  14/6/95: تاریخ پذیرش      14/11/94تاریخ دریافت: 
daneshian@khu.ac.ir 

 

 

 چکیده

چینه نگاری سکانسی سازند . به همین منظور در این تحقیق دینما یمتوجهی  قابلچینه نگاری سکانسی علمی است که به تحلیل حوضه رسوبی و اکتشاف کمک     

مجموعه  سه تعیین و النگین -بوردیگالین ها نهشته، سن روزن برانبر اساس مجموعه . گرفتمورد بررسی قرار برش هندون در شمال غرب بندرعباس  در میشان

 شناسایی مرز سکانسی 5رسوبی رده سوم به همراه سکانس  4فسیلی،  محتویاتنگرش ویژه به  با شد.تشخیص داده ، پهنه جزر و مدی، الگون و دریای باز یا رخساره

تغییرات سطح نسبی  بررسی .آمدن سطح جهانی آب دریا استمنطبق بر باال احتماالً آغاز شده  TSTبا یک که در این برش زمان بوردیگالین  یگذار رسوبروند  .شدند

تغییرات به  توان یماز دالیل آن احتماالً که  دهد ینمبا منحنی سطح جهانی آب دریا انطباق خوبی را نشان حاکی از آن است که آب دریا در این حوضه رسوبی 

 اشاره کرد. بندرعباس پس خشکیتکتونیک محلی در 

 ، شمال غرب بندرعباس.چینه نگاری سکانسیزیست النگین،  –بوردیگالین سازند میشان،  :کلیدی کلمات 

 

 

 مقدمه
نظر وجود  جهانی از یها  حوضه رسوبی زاگرس یکی از مهمترین حوضه    

ها در این حوضه رسوبی حاوی هیدروکربن  نفت و گاز است. بسیاری از سازند

جمله در  هستند. عضو آهک گوری سازند میشان نیز در برخی از نواحی از

 گاز است.  یتوجه  پس خشکی بندرعباس دارای مقادیر قابل

دار لحاظ مخازن نفت  گذشته حوضه رسوبی زاگرس از یها  در سال 

توجه بوده و عضو گوری سازند میشان با وجود داشتن ذخایر  بیشتر مورد

گازی، در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی اخیراً به دلیل 

اهمیت گاز، این عضو آهکی بیشتر مورد توجه زمین شناسان قرار گرفته و در 

 مناطق مختلف زاگرس مورد توجه واقع شده است. 

اساسی در پژوهش مخازن نفتی و گازی،  یها  اولین اقداماز جمله     

ها در   آن یا  نهیها و درک و مشخص ساختن روابط چ  شناسایی رخساره

ها   نهشته یها ی ژگیحوضه است. بنابراین باید اطالعات جامعی در ارتباط با و

جمله فونا در نقاط مختلف حوضه و چگونگی تکامل حوضه رسوبی در  از

تغییرات سطح آب دریا، نرخ فرونشینی یا باال آمدگی بستر و  طول زمان،

 در حوضه جمع شده  لیتغییرات میزان رسوبات وارد شده به حوضه یا تشک

 شود. یآور 

  ینه زم های عملی در با توجه به لزوم انجام مطالعات و کار یجهنت در     

این مطالعات  چینه نگاری سکانسی در کشورمان، یکی از عوامل بسیار مهم در

در چینه  ها یل واقع کاربرد فس است. در ها یل اهمیت و نقش کلیدی فس

  یمختلف توال یها  منظور تطابق بخش  تنها تعیین سن به  نگاری سکانسی، نه

رسوبی سکانسی است، بلکه کمک به تعیین محیط رسوبی و تعیین عمق  های

 ای ینه وح اصلی چو تغییرات آن و کمک به تعیین سیستم ترکت ها و سط

 (. Brett, 1995, 1998است )

در  یژهو  در مطالعاتی که تاکنون تحت عنوان چینه نگاری سکانسی )به    

و  یا  ریز رخساره های یژگی شده است، بیشتر بر مبنای و  ایران( انجام

های  نظر اندازه، ساختار رسوبی از قبیل توزیع ذرات از یها  پتروفاسیس سنگ

در تعیین سیستم  ها یل بوده و توجهی به اهمیت فس شناسی ی نرسوبی و کا

 (Fursich and Pandy, 2003)های سکانسی نشده است  ترکت ها و مرز

نسبت به ذرات رسوبی  ها یل ( فسBrett, 1995) به عقیده برت که ی حال در

رسوبی گذشته بوده و به  های یط برای تعیین مح یتر  حساس یها  شاخص

امری و  .کنند یهای سکانسی کمک م ها و مرز  تشخیص سکانس

اعتقاد دارند که عالوه بر نقشی که   (Emery and Myers, 1996)میرز

 .در تعیین سن سطوح سکانسی دارند ها یل فس

انسی را دارند. پتانسیل کاربرد در چینه نگاری سک ها یل اصوالً همه فس

برای بیان اهمیت مطالعات فسیل  (Armentrout, 1996)آرمنتروت 
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شناسی در تفکیک سیستم ترکت ها و سطوح سکانسی از واژه زیست چینه 

در ایران نیز مطالعات چینه نگاری سکانسی که  نگاری سکانسی استفاده کرد.

عنوان   ندک بوده )بهاند، هنوز ا  داشته ای یژهتوجه و ها یلبه نقش و اهمیت فس

 ,Vaziri-Moghaddam et. al., 2006 , Taheri et al., 2008  مثال

2010 Reuter et al., 2007,  و توجه 1387و دانشیان و همکاران )

 بیشتری به این مطالعات الزم است. 

نیز هدف، مطالعه چینه نگاری سکانسی با نگرش ویژه بر   در این تحقیق    

روزن بران بوده و سعی شده از آنها در تشخیص  یژهو  به ها یل نقش فس

 سیستم ترکت ها، مرزهای سکانسی و سطوح حداکثر غرقابی استفاده شود.

 روش کار 
به منظور مطالعه چینه نگاری سکانسی سازند میشان در منطقه     

طول  27°,38'عرض شمالی و  56°,7'بندرعباس، برش هندون با مختصات

در . (1کیلومتری شمال غرب بندرعباس انتخاب شد )شکل  60شرقی در

نمونه برداشت  211سازند میشان  یها  متر ضخامت نهشته 1400مجموع از 

متر ضخامت عمدتاً از  570شد. عضو گوری سازند میشان در این برش با 

رسی  یهاآهک  نازک الیه و سنگ یها آهک  ، سنگیاتوده یها آهک  سنگ

آهک گوری در این برش با   مرز زیرین بخش سنگتشکیل شده است. 

شده   صورت ناگهانی بر روی سازند رازک واقع  و به بیش  ناپیوستگی هم

طور   آهک گوری به  ( و مرز باالیی بخش سنگ2در شکل  2و1)شماره 

(. مرز 2در شکل  3گرفته است )شماره  تدریجی در زیر مارن های میشان قرار

 رنگ ی ا  قهوه یها  سنگ  طور تدریجی به ماسه  به باالیی مارن های میشان

 (.2در شکل  4)شماره  شوند یآغاجاری تبدیل م

 یرو سخت و نرم در یها نمونهاز  یبردار  نمونه ،با توجه به اهداف تحقیق

متر در رسوبات  3تا  1با فواصل  یشناس سنگ یها یژگیزمین با توجه به و

 انجام شد. مبنای فاصله در نمونه ینرمتر در رسوبات ما 10تا  3آهکی و 

نیز بوده، در  یشناس سنگ، تغییرات ها نمونهعالوه بر محتویات فسیلی  یبردار 

 یبردار  ، فاصله نمونهدادند یکه رخساره تغییرات چندانی نشان نم ییها محل

سخت طی چند مرحله مقطع نازک  یها نمونهبیشتر در نظر گرفته شد. از 

ساعت  12ساعت خیساندن در آب و  24نرم نیز پس از  یها نمونهتهیه شد. 

 مش به 150و  50، 35 یها الک% از روی 10 ژنهیاکس  خیساندن در آب

ن بلو ها پس از هر بار استفاده، در محلول متیلفشار آب شسته شد. الک لهیوس 

ها با رنگ آبی، مشخص  مانده در منافذ الک جا یهاقرار داده شدند تا نمونه

شسته شده را توسط اتوکالو خشک و سپس یک گرم از هر ی هاشوند. نمونه

الک را وزن کرده و روزن بران آن در زیر استریومیکروسکپ جدا شدند. سپس 

 ;Adams and Bourgeois, 1967 بر اساس منابع و مقاالتی مانند:

Becker and Dusenbury, 1985; Bolli and Saunders, 1985; 

Henson, 1950, Loeblich and Tappan, 1988; Papp and 

Schmid, 1985; Postuma, 1971; Rahaghi, 1973, 1980; 

Souaya, 1963; Todd, 1952; Viterbo, 1963; Kennett and 

Srinivasan, 1983.  طع میکروسکپی شناسایی شدند و از مقا 

روزن بران  یشناس نهیچصورت گرفت. پس از تعیین گسترش  یبردار  عکس

ها سن مربوطه، تجزیه و تحلیل آن ینمودارهامطالعه و ترسیم  برش مورد در

مطالعه بر اساس روزن بران  برش مورد سازند میشان در یها نسبی نهشته

 شاخص تعیین گردید.

  

 .((IOOC.1969بندرعباس ؛ 1:1000000ی هندون )برگرفته از نقشه شناس نهیچی و موقعیت برش شناس نیزم.  نقشه 1شکل 
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سازند  یها نهشته یها رخسارهمنظور بررسی ریز   در مرحله بعد به     

کربناته به روش  یها سنگمیشان در برش هندون، مطالعه و نامگذاری 

 ,Embry and Klovan)و امبری و کلوان   (Dunham, 1962)دانهام

 یها رخسارهو مطالعه روند تغییرات ریز  یبند  و تفکیک، دسته (1971

)مانند پور  صورت گرفت (Flugel, 2010)کربناته با بکارگیری روش فلوگل 

 (.1392ینی بزنجانی و همکاران، ام

مربوط به  یها رخسارههمچنین قابل ذکر است در این تحقیق       

 ها سنگ  ، که در مورد ماسهباشندیو مارن م سنگ ماسهپتروفاسیس ها شامل 

استفاده  مورد  (Pettijohn et al., 1987)پتی جان و همکاران یبند طبقه

 قرار گرفت.

شده، سعی شده   توجه به اینکه عملیات صحرایی انجامدر این مطالعه با      

ها و پتروفاسیس ها(،  )ریز رخساره ها سنگکه عالوه بر توصیف میکروسکپی 

به توصیف ماکروسکپی )لیتوفاسیس( هم پرداخته شود. در توصیف صحرایی 

شده   و ساخت رسوبی اشاره یبند هیمانند رنگ، ضخامت، ال یها یژگیوبه 

 است.

سازند میشان و  یکیکتونتبا توجه به وضعیت  ها سکانسکیک مبنای تف

مطالعه در این تحقیق، مدل  مورد یها نهشته یا رخسارهوضعیت تغییرات 

سکانس رسوبی متناسب تشخیص داده شد و این روش برای تجزیه و تحلیل 

دقیق شرایط محیطی حوضه رسوبی و تغییرات سطح نسبی آب دریا در طول 

همچنین در این  رسوبی سازند میشان بکار برده شد. یها یتوالنهشته شدن 

 Hunt and)از منابعی نظیر هانت و تاکر  ها سکانستحقیق جهت شناسایی 

Tucker, 1992, 1995) ( کاتونیانوCatuneanu, 2002, 2006 و )

استفاده شد. در این مطالعه   (Emery and Myers, 1996)امری و میرز

در  ژهیو  ، بهها رخسارهجهت افزایش دقت در بررسی مطالعات میکروسکپی 

 یها شاخصعنوان   به ها لیفسارتباط با تفکیک سطوح سکانسی و اهمیت 

سکانسی درصد  یمرزهاحساس محیطی در تشخیص سیستم ترکت ها و 

و پورسالنوز، خارپوست،  روزن بران پالنکتونیک، روزن بران بنتونیک هیالین

کربناته محاسبه  یها سنگ، جلبک قرمز و بریوزوئر در تمامی مقاطع یا دوکفه

شد و روند تغییرات عمودی هر یک از آلوکم ها در ستون چینه نگاری برش 

 هندون رسم شد.

 

 
مرز تدریجی بین آهک گوری و مارن میشان در برش چینه نگاری هندون،  -3مرز ناگهانی عضو گوری با سازند رازک در برش چینه نگاری هندون، دید به سمت شرق،  -2و 1.  2شکل 

 شرق.  مرز تدریجی بین مارن میشان و سازند آغاجاری در برش چینه نگاری هندون، دید به سمت -4دید به سمت شمال شرق، 

 

 بحث
نمونه برداشت شده از سازند میشان در برش هندون نشان  211بررسی     

 یشناس نهیچدر برش مذکور بر مبنای گسترش  ها نهشتهداد که سن این 

 ها نمونهالنگین است. بررسی -روزن بران بنتونیک و پالنکتونیک بوردیگالین 

جنس و  8گونه در مقابل  50جنس و  39بنتونیک با  یها فرمنشان داد که 

 . باشند یمگونه پالنکتونیک دارای تنوع بیشتری  15



 
 
 

   32 

 

 23، شماره 96بهار  مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

 

برای بخش قاعده برش )عضو آهک گوری( با توجه به حضور روزن بران     

 ,Borelis melo curdica, Meandropsina iranicaبنتونیک نظر  

Meandropsina anahensis یحال در ،ن شدسن بوردیگالین تعیی   

در بخش میانی و باالیی برش )عضو آهک گوری و عضو مارنی سازند  که

 Praeorbulinaمیشان( با توجه به حضور روزن بران پالنکتونیک نظیر   

glomerosa, Orbulina universa, Orbulina suturalis  سن

 .شود یمالنگین پیشنهاد 

در این تحقیق پس از انجام مطالعات میکروسکپی و تعیین ریز      

با ریز  ها آنمطالعه و مقایسه  مورد یها برشکربناته در  یها رخساره

و مطالعات ماکروسکپی  (Flugel, 2010)استاندارد فلوگل  یها رخساره

مربوط به چهار محیط پهنه جزر  یا )توصیف صحرایی( چهار مجموعه رخساره

 و مدی، الگون، سد کربناته و دریای باز تشخیص داده شد.

( و سنگ ماسهآواری ) یها سنگکربناته،  یها سنگدر این مطالعه عالوه بر 

اند و از آنجائیکه روزن بران بزرگ  مختلط )مارن( نیز مورد توصیف قرارگرفته

متر( دارای  50)اعماق کمتر از  مقع کمبنتونیک در شناسایی رسوبات دریایی 

در این  (Murray, 1991, Hohenegger et al., 1999)اهمیت هستند 

تحقیق سعی شده است بر اساس گسترش و فراوانی روزن بران بزرگ بنتونیک 

 محیط رسوبی تعیین گردند. یها رخساره آهکی یها نهشتهدر 

 پهنه جزر و مدی  یا مجموعه رخساره

TF1-  دولومادستون(Dolomudstone)   

ناازک تاا متوساط     یرس آهکصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به      

 یبلورهاا و در مطالعات میکروساکپی، از   شود یالیه به رنگ خاکستری دیده م

یا بافت چشام پرناده    یا روزنهریز دولومیت تشکیل شده است و دارای حفرات 

. باشاد  یهاای اساکلتی و غیار اساکلتی ما     آلاوکم . این رخساره فاقاد  باشند یم

ریز آواری کوارتز در حد سایلت   یها دانهدرصد  10تا  5همچنین دارای حدود 

نظر بافت میکروسکپی  (. این رخساره از3در شکل  1)شماره  باشند یمو ماسه 

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل  RMF22مشابه ریز رخساره استاندارد 

TF2-  مادستون(Mudstone)  

نازک تاا متوساط    یرس  صورت آهک  این رخساره در مطالعات صحرایی به      

صاورت    و در مطالعات میکروساکپی، باه   شود یالیه به رنگ خاکستری دیده م

 یهاا  قالبیا بافت چشم پرنده،  یا روزنهمادستون یکنواخت متشکل از حفرات 

پهناه جازر و مادی     یهاا  رخسااره تبخیری و اینتراکلست است، که معموالً در 

ذکار اسات کاه ایان رخسااره دارای        . قابال (Flugel, 2010) شوند یدیده م

(. 3در شاکل   2)شماره  باشند یمکوارتز در حد سیلت تا ماسه  دانه زیقطعات ر

 RMF19نظر بافت میکروسکپی مشابه ریز رخساره اساتاندارد   این رخساره از

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل 

و  TF1 یها رخسارههد مشاهده شده در مطالعات میکروسکپی : شواتفسیر

TF2های جلبکی و تبخیری، قشر یها، نظیر بافت چشم پرنده، قالب

محدود بودن حوضه و تشکیل شدن در کمربند  کننده دییاینتراکلست، تأ

. همچنین حضور دولومیت های باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل  9شماره 

این  نشست ته دکنندهییتأ ها رخسارهو عدم وجود فسیل در این  بلور زیر

 . (Flugel, 2010) باشد یمدر پهنه جزر و مدی  یا رخسارهاجتماعات 

 (Lagoon)الگون  یا مجموعه رخساره

LF3- وکستون -سیلتی بیوکلست مادستون(Silty Bioclast 

Mudstone-Wackestone)  
متوساط الیاه باه     یرس  صورت آهک  به این رخساره در مطالعات صحرایی     

صورت   و در مطالعات میکروسکپی، به شود یتا خاکستری دیده م یا قهوهرنگ 

وکستون حاوی روزن بران محیط الگاون باه هماراه     -یک بیوکلست مادستون

(. ایان  3در شاکل   3)شماره  باشد یمقطعات ریز کوارتز در حد سیلت تا ماسه 

باا پوساته    روزن برانیکه شامل  باشند یمآلوکم  درصد 15تا  5رخساره دارای 

 3تاا   2درصد، جلبک قرمز با فراوانی حادود   7تا  5پورسالنوز با فراوانی حدود 

 5درصاد و پلات باا فراوانای حادود       2تاا   1با فراوانی حدود  یا دوکفهدرصد، 

نظر بافات میکروساکپی مشاابه ریاز رخسااره       . این رخساره ازباشند یمدرصد 

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل  RMF18استاندارد 

LF4- گرینستون -پکستون–بیوکلست میلیولید وکستون(Bioclast 

Miliolid Wackestone – Packstone- Grainstone)  
متوسط تا ضخیم  آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به     

 و در مطالعات میکروسکپی، شود یرنگ کرم تا خاکستری دیده مالیه به 
 روزن برانحاوی  گرینستون -پکستون  –شامل یک بیوکلست وکستون 

  لی(. آلوکم اصلی تشک3در شکل  4. )شماره باشد یممحیط الگون 

درصد  50تا  40که حدود  باشند یممیلیولید  روزن براناین رخساره،  دهنده 

تا  4/0. اندازه اغلب میلیولیدها بین دهند یمهای این رخساره را تشکیل آلوکم

 .باشد یم متر یلیم 2/1
این رخساره عبارتند از: شکم پا با فراوانی  دهنده  لیهای دیگر تشکآلوکم     

درصد، استراکدا با فراوانی  10تا  5درصد، پلت با فراوانی حدود  7تا  5حدود 

درصد و  1، خارپوست و جلبک با فراوانی حدود یا فهدوکدرصد،  3تا  2حدود 

نظر بافتی، زمینه این  درصد. همچنین از 2تا  1اینتراکلست با فراوانی حدود 

مربوط  یها آهک سنگاست و در برخی از  شده  لیرخساره از گل آهکی تشک

نظر بافت  . این رخساره ازشود یبه این رخساره سیمان کلسیتی نیز دیده م

 ,Flugel)فلوگل  RMF16میکروسکپی مشابه ریز رخساره استاندارد 

 .باشد یم (2010

LF5-  بیوکلستAmmonia  پکستون -وکستون(Bioclast Ammonia 

Wackestone-Packstone)  
متوسط الیه به  آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به      

صورت   به و در مطالعات میکروسکپی، شود یرنگ کرم تا خاکستری دیده م

  دهنده لیوکستون تا پکستون بیوکلستی است که آلوکم اصلی تشک

که  Ammonia(. تاکسای 3در شکل  5)شماره  باشد یم Ammoniaآن 

 (Murray, 2000) کند یپشت ریف زندگی م عمق کمبیشتر در محیط 

. باشد یاین رخساره م دهنده  لیدرصد از اجزای اسکلتی تشک 20تا  10حدود 

 با فراوانی  Elphidiumبه  توان یاز تاکساهای همراه دیگر م

با  Archaiasدرصد،  2تا  1با فراوانی حدود  Borelisدرصد،  5حدود 

درصد و روزن بران میلیولید نظیر  3تا  2فراوانی حدود 

Quinqueloqulina, Pyrgo, Triloculina, Spiroloculina  با

شده در   درصد اشاره کرد. از دیگر اجزاء اسکلتی مشاهده 5تا  3 فراوانی حدود

درصد 1و خارپوست با فراوانی حدود  یا به قطعات دوکفه توان یاین رخساره م

درصد اشاره کرد. این  5و از اجزاء غیر اسکلتی به پلت با فراوانی حدود 
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 RMF14نظر بافت میکروسکپی مشابه ریز رخساره استاندارد  رخساره از

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل 

LF6-  روزن بران بنتونیک بزرگ پورسالنوز فلوتستون(Porcelaneous 

Larger Benthonic Foraminifera Floatstone)  
خاکستری  یا توده آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به    

 یها قسمتو در برخی از  شود یمتوسط الیه دیده م یرس آهکرنگ و   تا کرم

 . در مطالعات میکروسکپی،شود یمآهکی فسیل اثری دیده  یها هیالاین 
فلوتستون، حاوی قطعات بزرگ روزن بران بنتونیک پورسالنوز بزرگ  صورت به

با  Meandropsinaدرصد،  20تا  15با فراوانی حدود  Archaiasنظیر 

 باشند یدرصد م 5با فراوانی حدود  Borelisدرصد،  10تا  5فراوانی حدود 

به  توان یاین رخساره م دهنده لی(. از دیگر اجزاء تشک3در شکل  6)شماره 

 2تا  1درصد، خارپوست با فراوانی حدود  1جلبک قرمز با فراوانی حدود 

نظر بافتی، زمینه این  درصد اشاره نمود. از 1با فراوانی  یا دوکفهدرصد و 

است و اغلب روزن بران بنتونیک پورسالنوز  شده  لیشکرخساره از گل آهکی ت

. این رخساره باشد یم متر یلیم 2بزرگ در این رخساره دارای اندازه بزرگتر از 

فلوگل  RMF13نظر بافت میکروسکپی مشابه ریز رخساره استاندارد  از

(Flugel, 2010) باشد یم. 

LF7- فلوتستون  -پلوئیدال بیوکلست وکستون(Pelloidal Bioclast 

Wackestone- Floatstone)  
ضخیم الیه به  آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به    

 صورت به و در مطالعات میکروسکپی، شود یرنگ کرم تا خاکستری دیده م

( که 3در شکل  7فلوتستون حاوی بیوکلست و پلوئید است )شماره  -وکستون

 20تا  10مل جلبک قرمز با فراوانی حدود آن شا دهنده لیتشکاجزای اسکلتی 

 7تا  5درصد، بریوزوئر با فراوانی حدود  3تا  2درصد، مرجان با فراوانی حدود 

درصد و روزن بران  10تا  5درصد و روزن بران میلیولید با فراوانی حدود 

با فراوانی  Meandropsinaو  Archaiasبنتونیک پورسالنوز بزرگ نظیر 

   . از اجزای غیر اسکلتی این رخساره پلوئید باشند یمصد در 10تا  5حدود 

. شود یدرصد در این رخساره دیده م 15تا  5که با فراوانی حدود  باشد یم

مربوط به این رخساره اوئید با فراوانی  یها آهک  همچنین در برخی از سنگ

نظر بافت  . این رخساره ازباشد یمشاهده م  درصد قابل 2تا  1حدود 

 ,Flugel)فلوگل  RMF20میکروسکپی مشابه ریز رخساره استاندارد 

 .باشد یم  (2010

با چرخش آب محدود و متغیر است که  یا منطقهمحیط الگون،  تفسیر:

رسوبات آن شامل ماسه کربناته، گل کربناته، پلت و بیوکلست های نظیر روزن 

تون و پکستون وجود دارند صورت وکس  که به باشد یمبران، جلبک و نرمتنان 

.(Flugel, 2010) یها رخسارهشده در   شواهد مشاهده LF3  تاLF7 ،

، فراوانی روزن ها رخسارهنظیر فراوانی گل آهکی در شواهد میکروسکپی اکثر 

،  Archaias ،Meandropsinaبران بنتونیک پورسالنوز بزرگ نظیر 

Borelis  فراوانی روزن بران میلیولید نظیر ،Triloculina 

,Quinqueloculina, Pyrgo, Spiroloculina, Massilina, 

Heterillina  از طرف دیگر حضور باشند یدهنده محیط الگون م  نشان .

پشت ریف زندگی  عمق کمکه بیشتر در محیط  Ammoniaگسترده تاکسای 

دهنده محیطی با انرژی پایین و   نشان (Murray, 2000) کند یم

-. همچنین قابل ذکر است که وجود آلوکمباشد یمحیط الگون م دکنندهییتأ

های اسکلتی دریای باز نظیر خارپوست، بریوزوئر، مرجان و برخی قطعات 

تا  LF3 یها رخسارهپوسته هیالین روزن بران متعلق به محیط دریای باز در 

LF7 ذاکری و ارتباط محیط الگون با دریای باز  دهنده نشان(

       در محیط الگون دریای باز  ها رخسارهو تشکیل این  (1393همکاران،

 دهنده نشان ها رخسارهدر این  شده مشاهده یها یژگیو. درواقع باشند یم

 (Flugel, 2010)فلوگل  8و  7شماره  یکمربندهادر  ها آنتشکیل شدن 

 . باشد یم

 Open marine))دريای باز  O یا مجموعه رخساره
OF8- فلوتستون  -بیوکلست پکستون(Bioclast Packstone- 

Floatstone)  
رنگ،   کرم یا توده آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به     

ی مارنی سبز تا خاکستر یها هیالو میان  رنگ ی رسی خاکستر آهک سنگ

حاوی استیلولیت،  ها قسمت. این رخساره در برخی شود یدیده م رنگ 

صورت   به . در مطالعات میکروسکپی،باشند یم مورب و آثار حفاری یبند هیال

(، شامل جلبک 3در شکل  8 فلوتستون حاوی بیوکلست )شماره -پکستون

 5درصد، بریوزوئر با فراوانی حدود  40تا  20قرمز با فراوانی حدود 

  یها طیدرصد، روزن بران با پوسته هیالین مربوط به مح 10تا  

 ,Amphistegina, Asterigerina, Operculinaنظیر:دریای 

Heterostegina, Miogypsina  درصد.  20تا  10با فراوانی حدود

درصد و روزن بران  4تا  3های دیگر نظیر خارپوست با فراوانی حدود آلوکم

این رخساره  دهنده  لیهای تشکآلوکم درصد از 5میلیولید با فراوانی حدود 

به  توان یماین رخساره  دهنده  لیهای غیر اسکلتی تشکم. از آلوکباشند یم

 3تا  2درصد و اینتراکلست با فراوانی حدود  10تا  5پلت با فراوانی حدود 

 یها آهک سنگذکر است که در برخی از   درصد اشاره کرد. همچنین قابل

 دهنده  لیهای تشکدرصد از آلوکم 10این رخساره، اندازه  دهنده  لیتشک

  نظر بافتی زمینه این رخساره به . همچنین ازباشد یم متر یلیم 2بیشتر از 

سیمان کلسیتی  ها قسمتو تنها در بعضی  باشد یمحاوی گل آهکی  یکل طور

. این رخساره ازنظر بافت میکروسکپی مشابه ریز رخساره شود یمدیده 

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل  RMF9استاندارد 

OF9- فلوتستون  -بیوکلست بریوزوئر وکستون(Bioclast Bryozoan 

Wackestone - Floatstone)  
رنگ   کرم یا توده آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به      

فلوتستون  -یک وکستون صورت  به و در مطالعات میکروسکپی، شود یدیده م

(. آلوکم اصلی 3شکل  در 9)شماره  باشد یمبیوکلست حاوی بریوزوئر 

درصد  50تا  40این رخساره بریوزوئر است که با فراوانی حدود  دهنده لیتشک

 توان یم      شده در این رخساره   های دیگر مشاهده. ازجمله آلوکمباشد یم

 ,Spherogypsina  Operculinaبه روزن بران با پوسته هیالین نظیر

Miogypsina,  باشند یم   درصد  5اشاره کرد که با فراوانی حدود .

  های قابلدرصد از آلوکم 3تا  2همچنین روزن بران میلیولید با فراوانی 

شده   های دیگر مشاهده. ازجمله آلوکمباشند یممشاهده در این رخساره 

درصد، خارپوست با فراوانی  3تا  2به جلبک قرمز با فراوانی حدود  توان یم

درصد اشاره کرد.  5تا  3با فراوانی حدود  یا درصد و دوکفه 3تا  2 حدود

به پلت  توان یشده در این رخساره م  های غیر اسکلتی مشاهدهازجمله آلوکم
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این  نظر بافتی زمینه درصد اشاره کرد. همچنین از 5تا  3با فراوانی حدود 

 ها سمتقو تنها در بعضی  باشد یمحاوی گل آهکی  یطورکل  رخساره به

نظر بافت میکروسکپی مشابه  از  . این رخسارهشود یسیمان کلسیتی دیده م

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل  RMF9ریز رخساره استاندارد 

OF10-  بیوکلستOperculina  رودستون -فلوتستون(Bioclast 

Operculina Floatstone-Rudstone)  
رنگ   کرم یا توده آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به     

. در باشند یمحاوی استیلولیت  ها قسمتدر برخی  ها آهک. این شود یدیده م

در  10رودستون )شماره -یک فلوتستون صورت  به مطالعات میکروسکپی،

. باشد یم  Operculina( حاوی روزن بران بزرگ با پوسته هیالین 3شکل 

تا  40که با فراوانی حدود  باشد یم Operculinaآلوکم اصلی این رخساره 

به  توان یم. از تاکساهای همراه دیگر شود یمدرصد در این رخساره دیده  50

Amphistegina, Asterigerina  درصد،  10تا  5با فراوانی حدود

 3تا  2درصد و جلبک قرمز با فراوانی حدود  5تا  4بریوزوئر با فراوانی حدود 

 2از  تر بزرگاین رخساره  دهنده  لیهای تشککمدرصد اشاره کرد. اغلب آلو

. زمینه این رخساره شامل مخلوطی از گل آهکی و سیمان باشد یم متر یلیم

نظر بافت میکروسکپی مشابه ریز رخساره  . این رخساره ازباشد یمکلسیتی 

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل  RMF9استاندارد 

OMF11- رودستون -فلوتستون یا بیوکلست دوکفه(Bioclast 

Pelecypoda Floatstone-Rudstone)  
رنگ   کرم یا توده آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به     

حاوی  ها قسمتدر برخی  ها آهک. این باشد یمفراوان  ییها کفهحاوی دو 

-یک فلوتستون صورت  به . در مطالعات میکروسکپی،باشند یماستیلولیت 

(. آلوکم 3در شکل  11)شماره  باشد یم یا رودستون بیوکلست حاوی دوکفه

درصد در  50تا  40که با فراوانی حدود  باشد یم یا اصلی این رخساره دوکفه

به روزن  توان یمهای اسکلتی دیگر . ازجمله آلوکمشود یاین رخساره دیده م

 ,Operculinaبران بنتونیک با پوسته هیالین مربوط به محیط دریای نظیر  

Heterostegina, Miogypsina  درصد، روزن  4تا  3با فراوانی حدود

 10تا 5درصد، بریوزوئر با فراوانی حدود   2تا  1بران میلیولید با فراوانی حدود 

 هایو آلوکم یا دوکفه یها پوستهذکر است که اغلب   درصد اشاره کرد. قابل

توسط  ها آنهستند که فضای بین  متر یلیم 2از  تر بزرگدیگر در این رخساره 

نظر بافت  شده است. این رخساره از مخلوطی از گل آهکی و سیمان پر

 (Flugel, 2010)فلوگل  RMF9میکروسکپی مشابه ریز رخساره استاندارد 

  .باشد یم

OMF12- گرینستون -بیوکلست خارپوست پکستون(Bioclast 

Echinoid Packstone-Grainstone)  
رنگ   کرم یا توده آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به     

گرینستون  -یک پکستون صورت  به و در مطالعات میکروسکپی، شود یدیده م

(. آلوکم اصلی 3در شکل  12 )شماره باشد یبیوکلست حاوی خارپوست م

 50تا  40که با فراوانی حدود  باشد یماین رخساره خارپوست  دهنده  لیتشک

به روزن بران نظیر  توان یهای دیگر مجمله آلوکم . ازباشد یمدرصد 

Operculina  درصد،  5با فراوانی حدودHeterostegina  با فراوانی حدود

درصد اشاره کرد. همچنین  2با فراوانی حدود  Miogypsinaدرصد و  4تا  3

     درصد در این رخساره دیده  3تا  2روزن بران میلیولید با فراوانی حدود 

 5با فراوانی حدود  یا به دوکفه توان یمهای دیگر . ازجمله آلوکمشوند یم

درصد  2درصد و جلبک با فراوانی  5تا  4درصد، بریوزوئر با فراوانی حدود 

شده در این رخساره   های غیر اسکلتی مشاهدهکرد. ازجمله آلوکماشاره 

درصد اشاره کرد. زمینه این رخساره  4تا  3به اینتراکلست با فراوانی  توان یم

نظر  . این رخساره ازباشد یمشامل مخلوطی از گل آهکی و سیمان کلسیتی 

 ,Flugel)فلوگل  RMF7بافت میکروسکپی مشابه ریز رخساره استاندارد 

 .باشد یم (2010

OMF13-  روزن بران پالنکتونیک بیوکلست پکستون(Planktonic 

Foraminifera Bioclast Packstone)  
رسی نازک تا  آهک سنگصورت   این رخساره در مطالعات صحرایی به       

و در مطالعات  شود یمتوسط الیه به رنگ خاکستری روشن دیده م

پکستون بیوکلست حاوی روزن بران پالنکتونیک  یک صورت  به میکروسکپی،

 (. 3در شکل  13)شماره  باشد یم

نظیر:  آلوکم شاخص این رخساره روزن بران پالنکتونیک    
Globigerinoides,Globigerina,Globoquadrina, 

Praeorbulina, Orbulina,  درصد  7تا  5است که با فراوانی حدود    

به روزن  توان یاین رخساره م دهنده لیتشکی دیگر هاجمله آلوکم . ازباشد یم

 ,Operculinaبران بنتونیک با پوسته هیالین مربوط به محیط دریای نظیر

Heterostegina,   شده  درصد، قطعات خرد 3تا  1با فراوانی حدود

شده خارپوست با فراوانی حدود  و قطعات خرد 2تا 1بریوزوئر با فراوانی حدود 

این رخساره  دهنده  لیذکر است که زمینه تشک  اشاره کرد. قابلدرصد  2تا  1

 ها در این رخساره بهاست و آلوکم شده لیکامل از گل آهکی تشک طور به

نظر بافت میکروسکپی مشابه ریز  . این رخساره ازباشند یمشده  شدت خرد 

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل  RMF3رخساره استاندارد 

صورت   مربوط به محیط دریای باز به یها رخسارهدر این مطالعه تفسیر: 

های که شامل آلوکم شوند یفلوتستون و رودستون دیده م -پکستون -وکستون

های اسکلتی نظیر خارپوست، شده هستند. آلوکم  اسکلتی اغلب خوب حفظ

و روزن بران با پوسته هیالین نظیر  یا بریوزوئر، مرجان، دوکفه
Operculina, Amphistegina, Asterigerina, Heterostegina  

 . اینباشد یمدهنده محیط دریای باز   نشان OF12تا  OF8 یها در رخساره

 های اسکلتی متنوع و زیادی هستند. همچنین دارای آلوکم ها رخساره

فضای بین  ها قسمتو در برخی  باشند یم دارای درصد کمتری از گل آهکی

در  شده مشاهده یها یژگیوهای اسکلتی توسط سیمان پرشده است. آلوکم

محیط دریای باز و تشکیل شدن  دهنده نشان OF12تا  OF8 یها رخساره

 (Flugel, 2010)فلوگل  4شماره  یا رخسارهدر کمربند  ها رخسارهاین 

دارای روزن بران پالنکتونیک و زمینه  OF13رخساره  که ی. درحالباشد یم

است و همچنین دارای مقادیری  شده  لیطور کامل از گل آهکی تشک  به ها آن

عمق بیشتری نسبت به  دهنده نشانکه  باشند یمگلوکونیت و فسفات 

نظر بافت میکروسکپی  . این رخساره ازباشند یم OF12تا  OF8 یها رخساره

 .باشد یم (Flugel, 2010)فلوگل  RMF3مشابه ریز رخساره استاندارد 

 آواری یها رخساره
است، در قاعده برش هندون  یسنگ ماسهاین رخساره که یک رخساره      

صورت متوسط الیه به رنگ   شده است. این رخساره در صحرا به  مشاهده
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. باشد یم دانه درشتمتوسط تا  یها سنگ ماسهو شامل  شوند یمدیده  یا قهوه

 ها شامل خرده سنگ  این ماسه دهنده  لیدر مطالعات میکروسکپی، اجزاء تشک

 و متعلق به پهنه جزر و مدی باشند یمها، فلدسپات، کوارتز و ماتریکس  سنگ 

 . باشد یم

 (Lithic arenite) پتروفاسیس لیتیک آرنایت

که  باشد یمرسوبی  یها سنگ خردهاجزای اصلی تشکیل این پتروفاسیس      

 دهنده لیتشکء دیگر . از اجزاشوند یمدرصد دیده  40تا  30با فراوانی حدود 

درصد اشاره کرد. ماتریکس بین  15تا  5به کوارتز با فراوانی حدود  توان یم

ذکر است که   . همچنین قابلباشد یماجزاء این پتروفاسیس از نوع گل آهکی 

است  متر یلیم 6/1تا  4/0این پتروفاسیس بین  دهنده لیتشک یها دانهاندازه 

 (.3در شکل  14 )شماره

 ( Quartz wacke) پتروفاسیس کوارتز وکی

 دهنده لیتشکاصلی  یها دانهدرصد از  30تا  20کوارتز با فراوانی حدود      

با فراوانی  ها سنگ خردهبه  توان یم. از دیگر اجزاء باشد یماین پتروفاسیس 

درصد اشاره کرد. ماتریکس  2تا  1درصد و فلدسپات با فراوانی  4تا  3حدود 

 یها دانهو اندازه  باشد یمء این پتروفاسیس از نوع گل آهکی بین اجزا

در  15 است )شماره متر یلیم 5/0تا  2/0این پتروفاسیس بین  دهنده لیتشک

 (.3شکل 

 مختلط یها رخساره
های سبز تا ر این تحقیق ضخامت زیادی از مارنمطالعه د برش مورد در     

، شوند یبه دو صورت مشاهده مها . این مارنشود یمدیده  رنگ ی خاکستر

که بیشتر حاوی روزن بران با  یرس آهکبا آهک و  یا هیالصورت میان   یکی به

 و دیگری به باشند یم عمق کمدهنده محیط   پوسته هیالین هستند و نشان

 های تشکیل دهند عضو مارنی سازند میشان که بر روی عضو مارن صورت 

بران بنتونیک با پوسته هیالین و روزن  آهک گوری قرارگرفته و دارای روزن

. همچنین باشد یمدهنده عمق بیشتری   که نشان باشد یمبران پالنکتونیک 

 .باشند یمها حاوی ژیپس است که بر خی از این مارن ذکر  قابل

مطالعه در این تحقیق، با توجه به نبود رسوبات سد  در مورد برش مورد

 برش مورد زیاد و تنوع کم روزن بران بنتونیک درکربناته و با توجه به فراوانی 

 یها نهشتهبرای  یا پیشنهاد کرد که مدل رخساره گونه  نیا توان یمطالعه م

واقع شامل مناطق رمپ  بوده و در سازند میشان از نوع پلت فرم نوع رمپ

 . (Flugel, 2010) باشند یمداخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی 

 موردمطالعهچینه نگاری سکانسی برش 

 Hunt)شده توسط هانت و تاکر   پس از انتخاب مدل سکانس رسوبی ارائه    

and Tucker, 1992) یها نهشتهدر  ها سکانس، برای شناسایی و تفکیک 

مطالعه با تکیه بر مطالعات ماکروسکپی و  برش مورد سازند میشان در

در این سازند شناسایی شدند. در این  یا نهیچمیکروسکپی ابتدا سطوح اصلی 

و سطح حداکثر  (SB)سکانسی  یمرزهاتحقیق تأکید اصلی بر تشخیص 

  موجود امکان یها دادهبر اساس  ها آنبوده که تشخیص  (MFS)غرقابی 

 دهنده نشانبر اساس شواهدی که  (SBI)بود. مرز سکانسی نوع اول  ریپذ

ته و مرز سکانسی نوع دوم خروج رسوبات از آب دریا است، صورت گرف

(SBII)  عمق  کم یها رخسارهبر اساس تغییر در شرایط محیطی و گسترش

 شده  ییرمپ کربناته شناسا تر قیپهنه جزر و مدی بر روی رسوبات مناطق عم

 رخساره مربوط به محیط الگون به نیتر عمق کم ها سکانساست. در برخی از 

در نظر گرفته شد. سطح حداکثر غرقابی  (SBII)عنوان مرز سکانسی نوع دوم  

(MFS) رمپ کربناته بر  تر قیعممناطق  یها نهشته یرینیز بر اساس قرارگ

 .اند شده  نییتع تر عمق کممناطق  یها نهشتهروی 

و سیستم  یا نهیچدر تعیین سطوح اصلی  ها لیفسبا توجه به اهمیت     

از بیشترین درصد فراوانی  (MFS)ها در تشخیص حداکثر غرقابی ترکت

موجودات استنوهالین نظیر بریوزوئر، خارپوست، روزن بران بنتونیک هیالین 

-Vaziri) شده است  و روزن بران پالنکتونیک استفاده Miogypsinaنظیر 

Moghaddam et al., 2006, Taheri et al., 2008, 2010) 

 ن تحقیق بهدر ای (TS)و سطح پیشرونده  (RS)تشخیص سطح پسرونده 

با  (TS)سطح پیشرونده  ها سکانسنبوده و در برخی از  ریپذ امکان یراحت 

ر شناسایی شدند. با توجه به مواردی که ذک ها رخسارهعمیق شوندگی ناگهانی 

در این مطالعه  FRSTو  LSTهای شد تشخیص و شناسایی سیستم ترکت

 LSTها سیستم ترکت ر بسیاری از موارد ازمشکل بوده و لذا در این تحقیق د

+ TST به(  یطورکل TSTو سیستم ترکت ) هایHST + FRST طور   )به

معموالً  TSTشده است. در این تحقیق سیستم ترکت   ( استفادهHST یکل

با حضور روزن بران بزرگ با پوسته منفذ دار و روزن بران پالنکتونیک همراه 

از طریق حضور غالب روزن بران با پوسته بدون منفذ  HST که ی حال است در

  .(Vaziri-Moghaddam et al., 2006) شوند یمشخص م

برش  سازند میشان در یها نهشتهنتایج مطالعه چینه نگاری سکانسی در     

سکانس رسوبی رده  4النگین منجر به تشخیص -هندون با سن بوردیگالین

)مرز   (SBI)مرز آن از نوع اول  2شد.   (SB)مرز سکانسی  5سوم به همراه 

های سازند میشان ک و عضو آهک گوری و مرز بین مارنبین سازند آواری راز

بودند   (SBII)مرز آن از نوع دوم  3رنگ آغاجاری( و  قرمز یها سنگ  و ماسه

 (.4)شکل 

متر ضخامت دارد،  117این سکانس رسوبی که  :(DS1) 1سکانس رسوبی 

رنگ و   تا متوسط الیه کرم یا توده یها آهک سنگ، سنگ ماسهمتشکل از 

این سکانس دارای سن بوردیگالین است و با  .باشند یمرسی  یها آهک  سنگ

. این شود یدر باال محدود م SBIIدر زیر و مرز سکانسی  SBIمرز سکانسی 

متعلق به پهنه جزر و  یسنگ ماسهمتر پتروفاسیس  1نشست  سکانس با ته

 یها سنگ ماسهها و مدی و با مرز ناپیوستگی همشیب بر روی سیلتستون

تراز رنگ سازند رازک رسوبگذاری شده است. گسترش سیستم ترکت  قرمز

( پس از پایین آمدن آب دریا انجام LSTترین سطح آب دریا( ) پایین )پایین

و بخش زیادی  گیرد یورت م، که طی آن رسوبگذاری تنها در کانال صگیرد یم

برش چینه نگاری  در. (Catuneanu, 2006)از ساحل خارج از آب است 

عنوان سیستم   نهشته شده در قاعده به یسنگ  هندون، پتروفاسیس ماسه

شده   در نظر گرفتهسکانس رسوبی اول در این برش  (LST) یینترازپاترکت 

 است. 
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وکستون -سیلتی بیوکلست مادستون -3(،  H-54مادستون )نمونه شماره -2(،  H-2دولومادستون )نمونه شماره -1هندون:  برش درمشاهده  یها رخساره. تصاویر میکروسکپی 3شکل

روزن بران  -6(، H-93)نمونه شماره  پکستون-وکستون Ammoniaبیوکلست  -5(، H-20گرینستون )نمونه شماره -پکستون -بیوکلست میلیولید وکستون - 4(، H-18 )نمونه شماره 

 H-118)فلوتستون )نمونه شماره  -بیوکلست پکستون - 8(.  H-63فلوتستون )نمونه شماره -پلوئیدال بیوکلست وکستون -7(، H-52)نمونه شماره بنتونیک بزرگ پورسالنوز فلوتستون

-ی فلوتستونا دوکفهبیوکلست  -H-142،11)رودستون )نمونه شماره -فلوتستون Operculinaبیوکلست  -H-42 ،10) فلوتستون ) نمونه شماره -بیوکلست بریوزوئر وکستون-9، 

 -H-164 ،14)روزن بران پالنکتونیک بیوکلست پکستون )نمونه شماره  -H-105 .13)گرینستون ) نمونه شماره -بیوکلست خارپوست پکستون -H-138،12)رودستون )نمونه شماره 

 .H-1)) نمونه شماره  پتروفاسیس کوارتز وکی -H-0 ،15)) نمونه شماره  یس لیتیک آرنایتپتروفاس
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–وکستونمحیط الگون مانند  یها رخسارهبا پیشروی سطح آب دریا       

فلوتستون  رخساره، (LF4)گرینستون حاوی بیوکلست و میلیولید -پکستون

 -وکستون رخسارهو  (LF6)حاوی روزن بران بنتونیک پورسالنوز بزرگ 

رخساره اند. قاعده  شده یننش ته (LF7)فلوتستون حاوی پلوئیدال و بیوکلست 

، که (LF4)گرینستون حاوی بیوکلست و میلیولید -پکستون–وکستون

در  (TS)عنوان سطح پیشرونده   عمیق شوندگی ناگهانی است، به دهنده نشان

شده است. در ادامه با پیشروی آب دریا و مهیا شدن محیط جهت   نظر گرفته

دریایی  یها رخساره، تر یقعم یها رخسارهکربناته با  یها نهشتهرسوبگذاری 

های نظیر جلبک قرمز، فلوتستون حاوی بیوکلست -د پکستونمانن باز

فلوتستون حاوی بیوکلست و  -و وکستون (OF10)خارپوست و بریوزوئر 

 رخسارهاند. با توجه به اینکه  نشست شده  ته (OF13)بریوزوئر فراوان 

فلوتستون به لحاظ داشتن بیشترین میزان  -بیوکلست بریوزوئر وکستون

 .باشد یمشده در این سکانس   رخساره تشخیص داده ترین یق بریوزوئر، عم

 ( در نظر گرفته شد.MFS)داکثر غرقابی عنوان سطح ح  مرز باالی آن به

رسوبگذاری در  دهنده نشاناز نوع موجودات استنوهالین است که  بریوزوئر

نشست مجموعه   بنابراین ته ، (Flugel, 2010)محیط دریای باز است

و غالب  ها رخساره، روند عمیق شوندگی LSTکربناته فوق بر روی  یها نهشته

 است. TSTنشان دهنده رسوبگذاری در مرحله  دریایی باز یها رخسارهشدن 

متر است. پس از رسوبگذاری  84برابر  در این سکانس TST ضخامت

 -وکستونالگونی مانند  یها رخساره، TSTسیستم ترکت  یها نهشته

فلوتستون حاوی روزن بران  ،(LF7)فلوتستون حاوی پلوئیدال و بیوکلست 

گرینستون -پکستون–وکستون رخسارهو  (LF6)بنتونیک پورسالنوز بزرگ 

 دهنده نشاناند که  شده یننش تهبه ترتیب  (LF4)حاوی بیوکلست و میلیولید 

 سیستم ترکت تراز باال دهنده یلتشکشونده به سمت باال و  عمق کم روند یک 

(HST )مادستون  رخسارهشوندگی رسوبات  عمق کم. در ادامه روند باشند یم

(TF2)  دهنده نشانشده است که  نشست تهپهنه جزر و مدی مربوط به 

. (SBII)سطح آب دریا در این سکانس رسوبی است  افتادگی یینپاحداکثر 

 متر است. 33برابر  در این سکانس HSTضخامت

متر به سن  21این سکانس به ضخامت  :(DS2) 2سکانس رسوبی 

و شامل  شود یبوردیگالین و با مرز سکانسی نوع دوم در زیر و باال محدود م

. این سکانس رسوبی با سطح باشند یمتا متوسط الیه  یا توده یها آهک سنگ

و سیستم ترکت شده است  آغاز SBIIمنطبق بر مرز سکانسی  (TS)پیشروی 

رخساره الگونی که با  باشد یم( اولین سیستم ترکت آن TSTتراز پیشرونده )

مشخص  (LF4)گرینستون حاوی بیوکلست و میلیولید -پکستون–وکستون

دریای باز نظیر  یها رخساره یجتدر  . در این سیستم ترکت بهگردد یم

ظاهر  (OF13)فلوتستون حاوی بیوکلست و بریوزوئر فراوان  -وکستون

 -رخساره وکستونبی همانند سکانس قبلی، در این سکانس رسو. شوند یم

عنوان سطح   به (OF13)فلوتستون حاوی بیوکلست و بریوزوئر فراوان 

شده است، زیرا عالوه بر عمیق بودن   ( در نظر گرفتهMFS)حداکثر غرقابی 

شونده  عمق کمسطح از عمیق شونده به  ینا از  پس یها رخسارهآن، روند 

متر  9دارای  2سکانس رسوبی  TSTآهکی مرحله  یها نهشته. کند یتغییر م

الگونی  یها رخساره( MFS)سطح حداکثر غرقابی . پس از باشد یمضخامت 

و  (LF7)فلوتستون حاوی پلوئیدال و بیوکلست  -رخساره وکستونمانند 

 یننش تهبه ترتیب  (LF3)وکستون -رخساره سیلتی بیوکلست مادستون

  یلشونده به سمت باال و تشک عمق کم درون یک  دهنده نشاناند، که  شده

 عمق کم. در ادامه روند باشند یم( HST) سیستم ترکت تراز باال دهنده

یا  یا متشکل از حفرات روزنه (TF2)رخساره مادستون شوندگی رسوبات، 

 نشست تهپهنه جزر و مدی  یها رخسارهبافت چشم پرنده مربوط به مجموعه 

سطح آب دریا در این  افتادگی یینپاحداکثر  دهنده نشانشده است، که 

 .متر است 12برابر  HST ضخامت. (SBII)سکانس رسوبی است 

متر به سن  243این سکانس به ضخامت  :(DS3) 3سکانس رسوبی 

و  شود یسکانسی نوع دوم در زیر و باال مشخص م یبوردیگالین و با مرزها

 آهک سنگو  یا ماسهآهک   رنگ، سنگ  کرم یا توده یهاآهک  شامل سنگ

مربوط به  (TF2)رخساره مادستون  نشست تهواقع پس از  . درباشد یمرسی 

با سیستم ترکت تراز  3، سکانس رسوبی 2پهنه جزر و مدی سکانس رسوبی 

 یها رخسارهاین سیستم ترکت با  یها نهشته. شود یم( آغاز TSTپیشرونده )

پکستون -، وکستون(LF4)پکستون حاوی بیوکلست و میلیولید –وکستون

فلوتستون  -و رخساره وکستون Ammonia (LF5)حاوی بیوکلست و 

 یها رخسارهشده و در ادامه به   شروع (LF7)حاوی پلوئیدال و بیوکلست 

گرینستون حاوی بیوکلست و -مانند رخساره پکستون ، دریایی بازتر یقعم

-پکستون . رخساره بیوکلست خارپوستشود یتبدیل م (OF16)خارپوست 

( در این سکانس رسوبی در MFSعنوان سطح حداکثر غرقابی )  گرینستون به

متر است. پس از  153در این سکانس برابر  TSTنظر گرفته شد. ضخامت 

الگونی مانند فلوتستون  یها رخسارهشده،  ( ذکرMFSسطح حداکثر غرقابی )

وتستون ، فل(LF7)فلوتستون حاوی پلوئیدال و بیوکلست  -حاوی وکستون

و رخساره سیلتی بیوکلست  (LF6)روزن بران بنتونیک پورسالنوز بزرگ 

شونده به  عمق کم روند یک  دهنده نشان، که اند شده یننش ته (LF3)وکستون 

. در این باشند یم( HST) باال سیستم ترکت تراز دهنده یلتشکسمت باال و 

از دسته  (LF3)سکانس رسوبی رخساره سیلتی بیوکلست وکستون 

سطح آب  افتادگی یینپاعنوان حداکثر   مربوط به محیط الگون به یها رخساره

 HST . ضخامت(SBII)شده است   دریا در این سکانس رسوبی در نظر گرفته

 .متر است 90در این سکانس برابر 

متر ضخامت،  1019با  4سکانس رسوبی  :(DS4) 4سکانس رسوبی 

های آهک رسی و مارن سنگتا نازک الیه و  یا توده یها آهک سنگمتشکل از 

. این سکانس باشد یمالنگین –رنگ به سن بوردیگالین  خاکستری تا سبز

برش هندون است که با مرز  دهنده  یلبزرگترین سکانس رسوبی تشک

 شده است.  یننش ته 3بر روی سکانس رسوبی  SBIIسکانسی 

سطح آب دریا و رسوبگذاری رخساره  افتادگی یین پس از حداکثر پا     

، با پیشروی مجدد سطح آب دریا، (LF3)ست وکستون یوکلسیلتی ب

( ظاهر TSTسیستم ترکت تراز پیشرونده ) دهنده یلتشک یها رخساره

های فلوتستون حاوی بیوکلست -ل پکستونشام یها رخساره. این شوند یم

فلوتستون  -، وکستون(OF10)نظیر جلبک قرمز، خارپوست و بریوزوئر 

رودستون حاوی -، فلوتستون(OF13)حاوی بیوکلست و بریوزوئر فراوان 

رودستون حاوی -، فلوتستون(OF14)فراوان  Operculinaبیوکلست و 

و رخساره پکستون حاوی روزن بران  (OF15)بیوکلست و دو کفه ایی فراوان 

  .باشند یم (OF17)پالنکتونیک و بیوکلست فراوان 
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 هندون. برش درسازند میشان  یها نهشته: چینه نگاری سکانسی  4شکل
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های خاکستری تا طرف باال با رسوبگذاری مارن  روند عمیق شوندگی به

رنگ عضو مارنی سازند میشان، به سن النگین حاوی روزن بران  سبز

 ,Orbulina ,Globigerinoides, Globigerina)پالنکتونیک 

Praeorbulina, Globoquadrina, )  یابد یمادامه . 

 در این سکانس رسوبی مارن حاوی روزن بران پالنکتونیک فراوان به      

در  TST ( در نظر گرفته شد. ضخامتMFS)عنوان سطح حداکثر غرقابی  

(، MFS)سطح حداکثر غرقابی متر است. پس از  240این سکانس برابر 

 یابد یمشده حاوی روزن بران پالنکتونیک کاهش  یننش  تههای ضخامت مارن

و روزن بران بنتونیک دیگر  Ammoniaو تعداد روزن بران بنتونیک نظیر 

مربوط به  ,Nonion Cibicides ,Heterolepa,  Discorbisنظیر 

. این تغییر در یابد یمافزایش  (Murray, 2002) عمق کممحیط دریایی 

شونده به سمت باال و  عمق کم روند یک  دهنده نشانمحتویات فسیلی 

های همچنین مارن .باشند یم( HST) سیستم ترکت ترازباال دهنده یلتشک

( داری مقادیری ژیپس نیز MFSنهشته شده پس از سطح حداکثر غرقابی )

در این سکانس  .باشد یمشدن حوضه رسوبی  عمق کم هستند که دال بر

و حاوی ژیپس  عمق کممارن فاقد فسیل مربوط به محیط دریای  ،رسوبی

سطح آب دریا است که با ناپیوستگی نوع اول  افتادگی یینپا دهنده نشان

(SBI)  شود یمسازند آغاجاری منتهی  رنگ ی ا قهوه یها سنگ ماسهبه .

 یها نهشتهبا بررسی  متر است. 779در این سکانس برابر  HST ضخامت

النگین که در -برش چینه نگاری هندون با سن بوردیگالین سازند میشان در

اند، مشخص  این مطالعه مورد بررسی زیست چینه نگاری سکانسی قرارگرفته

شده است که رسوبگذاری در برش مورد مطالعه در زمان بوردیگالین با یک 

TST   آغاز شده که منطبق بر باال آمدن سطح جهانی آب دریا است(Haq 

et al.,1987; Hardenbol et al., 1998) مجموع با توجه به اینکه  در

 یها سکانسمطالعه با تعداد  برش مورد در شده یی شناسا یها سکانستعداد 

 توان یالنگین همخوانی ندارند م –برای زمان بوردیگالین  شده یمعرفجهانی 

نتیجه گرفت که تغییرات سطح نسبی آب دریا در این حوضه رسوبی با 

که از دالیل آن  دهند ینممنحنی سطح جهانی آب دریا انطباق خوبی را نشان 

به فعالیت حوضه فورلندی زاگرس و تغییرات تکتونیک محلی در  توان یم

 .حوضه جنوب شرق زاگرس اشاره کرد

 

 

 

 یریگ جهینت
 تحلیل حوضه در اکتشاف نفت و گاز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار    

دستیابی به این امر مطالعات چینه نگاری سکانسی  یها راهباشد. یکی از می 

 عنوان  بهاست. با توجه به اینکه در شمال غرب بندرعباس سازند میشان 

، بر این اساس در این مطالعه به بررسی دقیق شده  شناختهسنگ مخزن گاز 

 است.  شده  پرداختهچینه نگاری سکانسی با توجه ویژه به روزن بران 

عالوه بر  ها لیفسبا استفاده از چینه نگاری سکانسی بر اساس  واقع در    

 یها یمنحندر مقیاس جهانی از طریق  یا نهیچ یها ستوناینکه امکان تطابق 

ی از چگونگی توزیع و فرد  به منحصرتفسیر  توان یم، شود یم ائوستازی فراهم

این علم  واقع درآورد.  به دستدر یک حوضه رسوبی  ها رخسارهگسترش 

  قابل، در اکتشاف نفت و گاز کمک یا رخسارهمدل توزیع  ارائهبا  تواند یم

ی مربوط به سنگ مخزن، ها ییجو یپی نماید، بر این اساس در توجه

-نقش مهمی را ایفا می ها لیفسچینه نگاری سکانسی بر اساس  یها یبررس

کند. بنابراین در این تحقیق سعی شده نتایج حاصله از چینه نگاری زیستی بر 

ی بکار گرفته ا نهیچپایه روزن بران در تعیین سیستم ترکت ها و سطوح اصلی 

 مطالعه مطالعه زیست چینه نگاری سکانسی برش موردشود. بر این اساس 

مرز سکانسی شد.  5سکانس رسوبی رده سوم به همراه  4منجر به تعیین 

که رسوبگذاری در  دهد یجهانی نشان م یها سکانسها با  مقایسه این سکانس

شده که منطبق بر  آغاز TSTمطالعه در زمان بوردیگالین با یک  برش مورد

که تعداد مجموع با توجه به این باال آمدن سطح جهانی آب دریا است. اما در

جهانی  یها سکانسمطالعه با تعداد  برش مورد در شده  ییشناسا یها سکانس

نتیجه  توانی م ،النگین همخوانی ندارند –برای زمان بوردیگالین  شده ی معرف

گرفت که تغییرات سطح نسبی آب دریا در این حوضه رسوبی با منحنی سطح 

که احتماالً علت آن را  دهند ی جهانی آب دریا انطباق خوبی را نشان نم

 به تغییرات تکتونیک محلی در حوضه جنوب شرق زاگرس نسبت داد. توان یم

 و تشکر قدردانی

جناب آقای دکتر  زحمات از را قدردانی و امتنان نهایت مقاله نویسندگان    

نظرات  ارائه جهت بهاستاد محترم دانشگاه تهران  عبدالحسین امینی

 تحقیق اینارزشمندشان در مورد محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی در 

 دارند.
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