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داریوش باغبانی ،1دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند

سید علی آقانباتی ،2دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال حسین اصیلیان مهابادی  ،بهروز آریافر ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی
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نفت بهمن سلیمانی ،4دانشگاه شهید چمران اهواز

ســن الیگو-میوســن بهعنــوان یکــی از مهمتریــن مخــازن
در ایــن مطالعــه ســازند آســماری بــا
ّ
هیدروکربنــی زاگــرس ،در پنــج بــرش چینــهای زیرســطحی از نظــر چینهنــگاری سکانســی
بررســی شــده اســت .برشهــای مذکــور در میادیــن نفتــی بینالــود و خــارگ (حوض ـهی پیشبــوم
خلیجفــارس) ،بینــک ،گلخــاری و کیلورکریــم (زاگــرس چینخــورده ،فروافتادگــی دزفــول) واقــع
شــدهاند .بهدلیــل تعییــن مــدل رســوبگذاری ســازند آســماری ،تعــداد  10ریزرخســارهی واقــع در
محدودههــای کشــندی ،الگــون ،ســد و دریــای بــاز شناســایی شــد کــه مؤیــد محیطــی رســوبی از
نــوع رمــپ کربناتــه اســت .تفکیــک مرزهــای سکانســی 5بــراســاس وجــود ناپیوســتگیهای رســوبی
و پیوســتگیهای معــادل (تغییــرات محیــط رســوبی بــر اســاس پراکندگــی رخســارهها) انجــام شــده
کــه در نتیج ـهی آن پنــج ســکانس رســوبی ردهی ســوم بــرای نهشــتههای آســماری مشــخص شــده
اســت .ســکانسهای رســوبی شناســایی شــده انطبــاق نســبتاً خوبــی بــا منحنــی جهانــی ســطح آب
6
دریــا در الیگوســن و میوســن پیشــین نشــان میدهنــد .بــا تطابــق ســکانسها مراکــز انباشــت رســوب
و باالآمدگیهــا و فرونشســتهای تکتونیکــی 7حوضــهی آســماری در ناحیــهی مــورد مطالعــه
مشــخص شــده اســت.
تــا کنــون مطالعــات گســتردهای روی نهشــتههای الیگوســن و میوســن
زیریــن (ســازند آســماری) در ناحیــهی زاگــرس انجــام شــده کــه
از جملــه میتــوان بــه مطالعــات واینــد [ ]1در خصــوص زیســت
چینهنــگاری ســازندهای زاگــرس ،آدامــز و بــورژوآ [ ]2در مــورد
زیســت چینهنــگاری ســازند آســماری ،مطالعــات وزیــری مقــدم و
همــکاران [ ]3در خصــوص محیــط رســوبی ســازند آســماری در بــرش
اللــی و از جدیدتریــن بررســیها بــه مطالعــهی الرســن و همــکاران
در مــورد بازنگــری ســنی ســازند آســماری [ ]4و بوخــوم و همــکاران
[ ]5در خصــوص چینهنــگاری سکانســی ســازند آســماری در ناحی ـهی
ایــذه و فروافتادگــی دزفــول اشــاره کــرد .هــدف ایــن پژوهــش،
تفکیــک ســکانسهای رســوبی ســازند آســماری جهــت تعییــن تغییــر
و تحــوالت تکتونیکــی ناحی ـهی مــورد مطالعــه در الیگوســن و میوســن
پیشــین اســت.
پنــج بــرش زیرســطحی چینهشناســی ایــن پژوهــش شــامل :چــاه
بینالــود ،)BB-1( 1-چــاه خــارگ )Kg-2( 2-در حوضــهی پیشبــوم
ی بینــک ،)Bk-4( 4-گلخــاری،)Gl-2( 2-
خلیجفــارس و چاههــا 
کیلورکریــم )Kk- 4( 4-در فروافتادگــی دزفــول اســت.
هــدف پژوهــش حاضــر تفکیــک ســکانسهای رســوبی ســازند
آســماری جهــت تعییــن تغییــر و تحــوالت تکتونیکــی ناحیــهی
مــورد مطالعــه در الیگوســن و میوســن پیشــین اســت .بــرای ایــن کار
*
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بــا تطابــق ســکانسهای شناســایی شــده میتــوان تغییــرات مراکــز
انباشــت رســوب را بــرای هــر ســکانس مشــخص کــرد .مراکــز
انباشــت رســوب در ناحیــهی مــورد مطالعــه میتوانــد معــرف یــک
فرونشســت تکتونیکــی باشــد .کاهــش ناگهانــی ضخامــت هــر ســکانس
نیــز میتوانــد نشــاندهندهی یــک باالآمدگــی تکتونیکــی در هنــگام
رســوبگذاری باشــد.
 -1موقیعت جغرافیایی منطقهی مورد مطالعه

در شــکل 1-موقعیــت جغرافیایــی برشهــای مذکــور نمایــش داده شــده
اســت .چاههــای بینالــود 1-و خــارگ 2-در خلیجفــارس و چاههــای
بینــک ،4-گلخــاری 2-و کیلورکریــم 4-در محــدودهی بنــادر دیلــم و
گنــاوه از اســتان بوشــهر قــرار گرفتهانــد.
 -2موقعیت زمینشناسی ناحیهی مورد مطالعه

ناحیــهی مــورد مطالعــه در محدودههــای خلیجفــارس و فروافتادگــی
دزفــول قــرار گرفتــه اســت .حوضــهی فروافتادگــی دزفــول توســط
گســل کازرون ( )MFZبــا رونــد شــمالباختری-جنوبخاوری از
محــدودهی فــارس و توســط گســل پیشــانی کوهســتان ( )MFFبــا رونــد
باختری -خــاوری از زاگــرس ســادهی چینخــورده مجــزا میشــود.
ناحیـهی مــورد بررســی از ســوی خــاوری بــه گســل کازرون و از ســوی

142

.ســادهی چینخــورده روی زمیــن مشــاهده میشــود
 دادهها و روش مطالعه-3

 مقطــع نــازک از مغزههــا600 در ایــن پژوهــش بــا مطالعــهی حــدود
 نهشــتههای،)1-و خردههــای حفــاری هــر یــک از چاههــا (جــدول

تصاویر ریزرخسارههای شناسایی شده در سازند آسماری
Bioclast perforate foraminifera packstone(a); Ooids
packstone – grainstone (b); Bioclast perforate
and imperforate foraminifera packstone (c);
Bioclastcorallinacea coral Packstone–Boundstone(d);
Bioclast impeforate foraminifera corallinacea
packstone(e); Imperforate foraminifera wackestone(f);
Imperforate foraminifera packstone(g); Small
rotallids echinoides wackestone (h); Mudstone(i);
Dolomudstone (j); Calcareous sandstone(k,l).

 ســازند آســماری بــه.) محــدوده شــده اســتIFZ( باختــر بــه گســل ایــذه
ـن الیگــو میوســن در فروافتادگــی دزفــول رخنمــون نــدارد و توالــی
ّ سـ
) در ناحیــهی زاگــرسMFF( آن توســط گســل پیشــانی کوهســتانی

موقعیت برشهای چینهشناسی مورد مطالعه

1

موقعیت ساختاری ناحیهی مورد مطالعه (با رنگ قرمز) در کمربند
]6[ چین و راندگی زاگرس

2

3

برشهای زیرسطحی مورد مطالعه
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1

Well

Asmari F.
Thickness (m.)

Ahwaz M.
Thickness (m.)

Lithology

Lower
Formation

Upper
Formation

BB-1

57

32

Dolostone and sandstone

Jahrum

Gachsaran

KG-2

113

48

Dololimestone,dolo sandstone and sandstone

Jahrum

Gachsaran

BK-4

275

23

Limestone, dolo limestone, sandstone and
sandy limestone

Jahrum

Gachsaran

GL-2

188

-

Dolostone and dolo limestone

Jahrum

Gachsaran

KK-4

372

-

Dolo limestone and limestone with
intercalation of argillaceous limestone

Jahrum

Gachsaran

ســازند آســماری از لحــاظ بررســیهای زیســت چینهنــگاری بهدلیــل
تفکیــک مرزهــای زمانــی ،شناســایی ریزرخســارهها ،تعییــن مــدل
رســوبی و تعییــن ســکانسهای رســوبی مطالعــه شــده اســت .بــر ایــن
اســاس ابتــدا بــا انجــام مطالعــات زیســت چینهنــگاری آشــکوبهای
روپلیــن ،شــاتین ،آکیتانیــن و بوردیگالیــن (الیگوســن و میوســن
پیشــین) شناســایی شــد .ســپس بــا بررســی خصوصیــات سنگشناســی
و فسیلشناســی (ریزرخســارهها) نهشــتهها ،مرزهــای سکانســی ()SB
و ســطوح بیشــترین پیشــروی ( )MFSمشــخص گردیــد .بــا رعایــت
خــط مبنــاء ،8ســکانسهای رســوبی در هــر یــک از برشهــا مــورد
تطابــق قــرار گرفــت .از نمــودار الکتریکــی گامــا نیــز بــرای تطابــق بهتــر
مطالعــات زیســت چینهنــگاری و چینهنــگاری سکانســی اســتفاده شــده
اســت.
 -4زیست چینهنگاری

در مقاطــع مــورد مطالعــه ،چهــار ناحیـهی زیســتی برای ســازند آســماری
ـن ســازند آســماری الیگوســن و
تفکیــک شــد کــه در نتیج ـهی آن سـ ّ
میوســن پیشــین درنظــر گرفتــه شــد .بــرای الیگوســن مرزهــای زمانــی
روپلیــن و شــاتین تفکیــک و بــرای میوســن پیشــین مرزهــای زمانــی
آکیتانیــن و بوردیگالیــن مشــخص گردیــد .فونــای شــاخص مرتبــط
2
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ناحیههای زیستی شناسایی شده سازند آسماری در این مطالعه

بــا آشــکوب بوردیگالیــن در ایــن مطالعــه مشــاهده نشــد .بنابرایــن
مــرز زمانــی ایــن آشــکوب توســط تطابــق پیــک امــواج گامــا بــا
چاههــای مجــاور شناســایی شــد .همچنیــن بهدلیــل کریســتالیزه بــودن
ـن رســوبات
نهشــتههای ســازند آســماری در چــاه بینالــود ،1-تعییــن سـ ّ
از طریــق تطابــق انجــام شــده اســت .تعییــن مرزهــای زمانــی در تطابــق
ســکانسهای رســوبی و شناســایی تغییــر و تحــوالت تکتونیکــی
ناحیـهی مــورد مطالعــه بســیار حائــز اهمیــت اســت .در جدول 2-زیســت
چینهنــگاری هــر یــک از برشهــا بــر اســاس بیوزوناســیون الرســن []4
ـن آن بخــش از نهشــتههایی کــه
ارائــه شــده اســت .بــر ایــن اســاس سـ ّ
تاکنـ�ون آکیتانیـ�ن (ظهـ�ور و ناپدیـ�د شـ�دن جنـ�س و گونههـ�ا ی �Ar
ســن شــاتین
 )chaiasدرنظــر گرفتــه میشــد ،بهعنــوان رســوباتی بــه ّ
معرفــی شــده اســت .وجــود یــا عــدم وجــود هــر ناحی ـهی زیســتی بــا
تعییــن فرســایش یــا نبــود رســوبگذاری در ســازند آســماری ارتبــاط
مســتقیم دارد.
 -5ریزرخسارهها

بــا بررســی خصوصیــات سنگشناســی و فسیلشناســی نهشــتههای
ســازند آســماری ،تعــداد ده ریزرخســارهی شناســایی شــد (شــکل.)3-
ایــن ریزرخســارهها بــا کمربندهــای رســوبی شناســایی شــده توســط
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دیگــر محققــان مقایســه گردیــد کــه نتایــج در قالــب جــدول 3-ارائــه
شــده اســت [.]7-20
 -1-5بایوکلست روزنبران منفذدار پکستون

اجــزای اصلــی ایــن ریزرخســاره از قطعــات دوکف ـهای و کورالیناس ـهآ
و روزنبــران منفــذدار خانــوادهی لپیدوســیکلینیده ،روتالیــده و
نمولیتیدههــای عدســی شــکل در یــک بافــت پکســتونی تشــکیل
شــدهاند .در ایــن ریزرخســاره انــدازه و کشــیدگی روزنبــران
بدونمنفــذ کوچــک بــوده و در بــرش زیرســطحی کیلورکریــم4-
مشــاهده میشــود .تنــوع روزنبــران منفـذدار و وجــود قطعــات دوکفهای
و جلبکهــای قرمــز در ایــن رخســاره مبیــن یــک رســوبگذاری در
ناحیـهی الیگوفوتیــک بخــش ابتدایــی تــا میانــی رمــپ میانــی بــا انــرژی
متوســط تــا کــم اســت [.]11-16
 -2-5ااوئید پکستون-گرینستون

آلوکــم اصلــی تشــکیلدهندهی ایــن رخســاره ،اائیدهــا هســتند
کــه انــدازهی آنهــا کوچــک (تــا  0/2میلیمتــر) اســت و در یــک
زمینــهی میکریتــی تــا اســپارایتی ،گردشــدگی دارنــد .درون ایــن
دانههــا بعض ـاً انحــال یافتــه و تخلخــل دروندان ـهای را بوجــود آورده
3

اســت .آلوکمهــای همــراه ایــن رخســاره شــامل پلوئیدهــای کوچــک،
میلیولیدهــا ،قطعــات کوچــک اکینوئیــد ،مرجان و اینتراکالســت اســت.
ایــن رخســاره در چــاه بینــک 4-مشــاهده شــده اســت .حضــور اائیدهــا و
بافــت زمینــه حاکــی از تشــکیل ایــن رخســاره در محیــط رســوبی ســد
از رمــپ داخلــی اســت [ .]8ایــن رخســاره معــادل  RMF29معرفــی
شــده توســط فلــوگل [ ]7و همچنیــن معــادل کمربنــد رخســارهای 3-از
طبقهبنــدی باکســتون و پدلــی [ ]20اســت.
 -3-5بایوکلست روزنبران منفذدار و بدونمنفذ پکستون

ایــن رخســاره از یــک بافــت پکســتونی دارای روزنبــران بدونمنفــذ
و منفــذدار بههمــراه قطعــات بیوکالســتی دوکفــهای و خارپوســتان
تشــکیل شــده اســت .وجــود روزنبــران بدونمنفــذ و منفـذدار در کنــار
یکدیگــر حاکــی از نبــود ســد مؤثــر بیــن محیــط رمــپ میانــی و داخلــی
اســت .رخســارهی مذکــور در چاههــای کیلورکریــم 4-یافــت شــده و
بــه محیــط رمــپ درونــی تعلــق دارد [12و.]11
 -4-5بایوکلست کورالیناسهآ کورال پکستون-باندستون

آلوکمهــای اصلــی ایــن رخســارهی مرجــان ،جلبکهــای قرمــز
بههمــراه بریوزوئــر و بایوکالســتهای دوکفــهای ،خارپوســتان

ریزرخسارههای شناسایی شده برای سازند آسماری در برشهای مورد مطالعه
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و برخــی روزنبــران در یــک بافــت پکستونی-بانداســتونی اســت.
زاویـهدار بــودن قطعــات مرجــان و جلبــک کورالیناسـهآ ،ایــن رخســاره
را از رخســارههای درجــای بانداســتونی ریفــی متمایــز کــرده و آنهــا
را بهصــورت ریفهــای کوم ـهای 9نشــان می دهــد .چارچــوب خــوب
حفــظ شــدهی جلبــک کورالیناســهآ در ایــن رخســاره نشــاندهندهی
محیطــی نســبتاً آرام آبــی بــا رســوبگذاری کــم روی یــک ســطح
بســتر پایــدار اســت [ .]14مشــابه ایــن رخســاره توســط محققــان از
رســوبات رمــپ داخلــی الگــون بهســوی ســد گــزارش شــده اســت.
ی بینــک 4-و کیلورکریــم 4-شناســایی شــده
ایــن رخســاره درچاههــا 
اســت [17-19و13و.]11

 -8-5مادستون

ایــن رخســاره از میکریــت دانهریــز مادســتونی بعض ـاً همــراه بــا درصــد
کمــی روزنبــران میلیولیــدی یــا اســتراکد تشــکیل شــده اســت .در
برخــی مــوارد ،ایــن رخســاره دانههــای کوارتــز داشــته یــا درصــدی
از آن دولومیتــی شــده اســت .رخســارهی مذکــور در چــاه خــارگ2-
شناســایی شــده اســت .ایــن رخســاره در یــک محیــط محــدود بــا انــرژی
کــم و آبهــای کمعمــق الگــون روبــه ســاحل (پهنــهی کشــندی)
تشــکیل شــده اســت .رخســارهی مادســتون معــادل  RMF19معرفــی
شــده توســط فلــوگل [ ]7و همچنیــن معــادل کمربنــد رخســارهای 1-از
طبقهبنــدی باکســتون و پدلــی [ ]20اســت.

 -5-5بایوکلست روزنبران بدونمنفذ کورالیناسهآ پکستون

 -9-5دولومادستون

آلوکمهــای اصلــی تشــکیلدهندهی ایــن رخســارهی کورالیناســهآ و
روزنبــران بدونمنفــذ بههمــراه بیوکالســتهای خارپوســتان ،قطعــات
دوکفهایهــای نرمتنــان و بریوزوئــر در یــک بافــت پکســتونی اســت.
ی گلخــاری 2-و کیلورکریــم 4-مشــاهده
ایــن رخســاره در چاههــا 
شــده اســت .وجــود جلبکهــای قرمــز کورالیناســهآ و روزنبــرا ن بــا
پوســتهی پورســانوز حاکــی از رســوبگذاری ایــن رخســاره در
محیــط الگــون از رمــپ داخلــی اســت [11و.]10
 -6-5روزنبران بدونمنفذ وکستون-پکستون

آلوکمهــای اصلــی تشــکیلدهندهی ایــن رخســاره روزنبــران
بدونمنفـ�ذ از قبیـ�ل �Archaias ،Peneroplis ،Austrotrillina ،Me
 andropsina، Denderitinaو  Borelisاســت کــه در یــک بافــت
وکستونی-پکســتونی بــا تنــوع کــم تــا زیــاد وجــود دارنــد .آلوکمهــای
همــراه ایــن رخســاره شــامل قطعــات انــدک بیوکالســتی خارپوســتان،
ی خــارگ،2-
نرمتنــان و گاه پلوئیــد اســت .ایــن رخســاره در چاههــا 
بینــک ،4-گلخــاری 2-و کیلورکریــم 4-شناســایی شــده اســت .بافــت
رســوبی و میکروفســیلهای شــاخص الگــون حاکــی از رســوبگذاری
ایــن رخســاره در محیــط الگــون از رمــپ درونــی در شــرایط آبهــای
کمعمــق و پرنــور اســت [19و18و15و11و.]9
 -7-5روتالیاهای کوچک اکینوئید وکستون

آلوکمهــای اصلــی ایــن رخســاره قطعــات خارپوســتان و روزنبــران
کوچــک روتالیــا در یــک زمینــهی میکریتــی وکســتونی اســت .از
دیگــر آلوکمهــای همــراه میتــوان بــه اســتراکد ،پوســتهی نرمتنــان
و روزنبرانــی از جملــه  Discorbisو  Miliolidاشــاره کــرد .ایــن
رخســاره در چــاه بینــک 4-مشــاهده شــده اســت .رخســارهی مذکــور،
مربــوط بــه بخــش کمعمــق الگــون از رمــپ درونــی اســت و معــادل
 RMF7معرفــی شــده توســط فلــوگل [ ]7و همچنیــن معــادل کمربنــد
رخســارهای 2-از طبقهبنــدی باکســتون و پدلــی [ ]20اســت.
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ایــن رخســاره از زمینـهی دولومیتــی ریزبلــور مادســتونی و فاقــد آلوکــم
ی خــارگ ،2-بینــک ،4-گلخــاری 2-و
تشــکیل شــده و درچاههــا 
کیلورکریــم 4-مشــاهده شــده اســت .ايــن دولوميتهــا احتمــاالً در
هنــگام پاييــن آمــدن آب دريــا بهصــورت اوليــه يــا ثانويــه شــکل
گرفتهانــد و معــادل  RMF26معرفــی شــده توســط فلــوگل [ ]7هســتند.
 -10-5ماسهسنگ آهکی

ایــن رخســاره از دانههــای کوارتــز در یــک زمین ـهی کربناتــه و فاقــد
آلوکــم تشــکیل شــده اســت .انــدازهی دانههــای کوارتــز عمومــاً
کوچــک تــا متوســط بــا گردشــدگی و جورشــدگی ضعیــف اســت.
رخســارهی مذکــور در چاههــای خــارگ 2-و بینــک 4-در عضــو
ماسهســنگی اهــواز (بخــش باالیــی ســازند آســماری) شناســایی شــده
اســت .ایــن رخســاره را میتــوان بــه بخــش باالیــی پهنــهی کشــندی
(جاییکــه رســوبات سیلیســی کالســتیک و کربناتــه بــا یکدیگــر
مخلــوط میشــوند) نســبت داد [8و7و.]5
 -6مدل رسوبی

بــا توجــه بــه تنــوع رخســارهها ،دســتهبندی و بررســی جانبــی و
عمــودی ،مدلهــای ارائــه شــده توســط ویلســون [ ،]8فلــوگل [ ]7و
بوخــوم [ ]5میتــوان بــرای نهشــتههای الیگوســن و میوســن زیریــن
محیــط رمــپ را پیشــنهاد کــرد .عــدم گســترش رخســارههای اائیــدی

4

مدل رسوبگذاری سازند آسماری در ناحیهی مورد مطالعه []5
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و پلوئیــدی سدســاز فــراوان و رخســارههای ریزشــی تأییدکننــدهی
تهنشســت ایــن توالــی در محیــط رمــپ کربناتــه اســت .در زمــان
ی بینالــود،1-
الیگوســن ،محیــط رســوبی ســازند آســماری در چاههــا 
خــارگ ،2-بینــک 4-و گلخــاری 2-تنهــا در آبهــای کمعمــق رمــپ
درونــی و زیرمحیــط پهن ـهی کشــندی واقــع شــده اســت .در ادامــه بــا
افزایــش عمــق آب در چــاه کیلورکریــم ،4-ســازند آســماری عــاوه بر
پهن ـهی کشــندی و رمــپ درونــی در رمــپ میانــی نیــز رســوبگذاری
کــرده اســت .در میوســن پیشــین رســوبگذاری ســازند آســماری در
ی بینالــود 1-و خــارگ( 2-خلیجفــارس) تنهــا در زیــر محیــط
چاههــا 
پهنــهی کشــندی انجــام شــده اســت .در ایــن زمــان رســوبگذاری
ســازند آســماری در برشهــای دیگــر ناحیــهی مــورد مطالعــه در
رمــپ درونــی و زیــر محیــط پهن ـهی کشــندی ادامــه داشــته اســت .در
شــکل 4 -مــدل رســوبگذاری ســازند آســماری بــر اســاس ترتیــب
قرارگیــری ریزرخســارهها نشــان داده شــده اســت.
 -7چینهنگاری سکانسی

چینهنــگاری سکانســی در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه وجــود یــا عــدم
وجــود شــواهد ناپیوســتگی رســوبی ،ترتیــب قــرار گرفتــن جانبــی
و عمــودی رخســارهها و همچنیــن دادههــای نمــودار گامــا انجــام
شــده اســت .مطالعــهی رسوبشناســي ،فسيلشناســي ،تعييــن
رخســارههاي ســنگي و زيســتي (ليتوفاســيس و ميكروفاســيس) و
همچنيــن چرخههــاي رســوبي منجــر بــه تعييــن ســطوح چينهنــگاري
سكانســي ( ،)SB, HST, MFS, TSTالگــوي انباشــتگي چينههــا 10و
نحــوهی جابجايــي و انتقــال رخســارههاي ســنگي و محيطهــاي
رســوبي نهشــتههاي الیگوســن و میوســن پیشــین گرديــد .ايــن عوامــل در
چينهنــگاري سكانســي اهميــت زيــادي داشــته و بــه ارزيابــي تغييــرات
ســطح دريــا و بازســازي تاريخچــهی رســوبگذاري ايــن نهشــتهها
منجــر ميشــود .بــر اســاس ریزرخســارههای شناســایی شــده ،تعــداد
پنــج ســکانس رســوبی بــرای نهشــتههای ســازند آســماری در ناحی ـهی
مــورد مطالعــه پیشــنهاد میشــود .بهدلیــل کریســتالیزه بــودن نهشــتههای
ســازند آســماری در چــاه بینالــود ،1-ســکانسهای رســوبی ایــن بــرش
چینهشناســی توســط تطابــق پیــک امــواج گامــا بــا برشهــای مجــاور
تفکیــک شــده اســت.
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مــرز پائینــی ایــن ســکانس منطبــق بــر ناپیوســتگی بیــن آســماری و
جهــرم اســت و بــر اســاس ظهــور ناحیـهی زیســتی نمولیتــس 11در چــاه
ی بینــک4-
کیلورکریــم 4-و تطابــق نمــودار پرتــو گامــای آن باچاههــا 
ســن روپلیــن بــه آن نســبت داده میشــود.
و گلخــاریّ 2-
دســتهی رخســارهای پیشرونــدهی ( )TSTایــن ســکانس در چــاه
بینــک 4-شــامل رخســارهی دولومادســتونی کشــندی اســت کــه
بهســمت چــاه گلخــاری 2-بــه رخســارهی روزنبــران بدونمنفــذ از

رمــپ داخلــی (محیــط الگــون) اســت و در چــاه کیلورکریــم 4-بــه
رخســارهی روزنبــران منفــذدار در محیــط رمــپ میانــی تبدیــل میشــود.
ســطح بیشــترین پیشــروی ( )MFSدر چــاه بینــک 4-بــا قــرار گرفتــن
رخســارهی 6-از منطقــهی الگــون روی رخســارههای کشــندی
مشــخص شــده اســت .در چــاه گلخــاری 2-ایــن ســطح با رخســارهی5-
شــامل پکســتون کورالیناســهآ در مناطــق عمیقتــر رمــپ داخلــی
و در چــاه کیلورکریــم 4-نیــز در باالتریــن حــد حضــور رخســارهی
پکســتونی روزنبــران منفــذدار از رمــپ میانــی مشــخص شــده اســت.
الزم بهذکــر اســت ســطح بیشــترین پیشــروی در ایــن ســکانس بــا پیــک
امــواج گامــا بهخوبــی انطبــاق دارد.
دســتهی رخســارهای تــراز بــاال ( )HSTایــن ســکانس در چــاه بینــک4 -
بــا قــرار گرفتــن مجــدد رخســارهی پسرونــدهی دولومادســتون روی
رخســارهی روزنبــران بدونمنفــذ از محیــط الگــون مشــخص شــده
اســت .بهطــرف چــاه گلخــاری 2-ایــن دســته رخســارهای شــامل
روزنبــران بدونمنفــذ از رمــپ داخلــی (محیــط الگــون) بــوده و در
چــاه کیلورکریــم 4-بهصــورت تدریجــی بــا حضــور رخســارههای
پسرونــدهی منطقــهی رمــپ داخلــی بــوده کــه در نهایــت در
محــدودهی کشــندی پایــان مییابــد.
زمینشناســان متعــددی ســازند آســماری را از لحــاظ چینهنــگاری
سکانســی بررســی کردنــد کــه میتــوان بــه مطالعــات گســتردهی
اهرنبــرگ [ ]21و بوخــوم [ ]5اشــاره کــرد .از نظــر پالئوژئوگرافــی
ســطوح ایــن ســکانس بــا مطالعــات اهرنبــرگ [ ]21و بوخــوم []5
مقایســه شــده کــه ســطوح سکانســی  SB Iو  SB IIمربــوط بــه ایــن
ســکانس تطابــق بهتــری را بــا ســطوح سکانســی  Ru20و Ch20
مطالعــات اهرنبــرگ [ ]21نشــان میدهــد (شــکل .)6-همانطــور کــه
در شــکل 5-مشــخص اســت بهنظــر میرســد مرکــز انباشــت رســوب
در ایــن ســکانس در چــاه کیلورکریــم 4-بــا  190متــر ضخامــت واقــع
شــده و انتظــار م ـیرود رونــد افزایــش ضخامــت در ایــن ســکانس از
بــرش بینــک 4-بهســمت کیلورکریــم 4-مشــاهده شــود .امــا بــا توجــه
بــه تطابــق ســکانسها در شــکل 5-ضخامــت ایــن ســکانس در چــاه
گلخــاری از ایــن رونــد تبعیــت نمیکنــد .چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟
آیــا فرســایش اتفــاق افتــاده یــا رســوبگذاری حــادث نشــده اســت؟
کامــل بــودن توالــی زیســت چین ـهای و تطابــق امــواج پرتــوی گامــا بــا
برشهــای مجــاور نشــان از رســوبگذاری بیوقفــه دارد .بنابرایــن
بهنظــر میرســد همزمــان بــا رســوبگذاری در ایــن ســکانس،
حوض ـهی در حــال باالآمدگــی محلــی 12در چــاه گلخــاری 2-بــوده و
عوامــل بــرون حوضــهای در تشــکیل ایــن ســکانس مؤثــر بودهانــد.
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ـن شــاتین پیشــین (بخــش پایینــی ناحی ـهی
ایــن ســکانس رســوبی بــه سـ ّ
زیســتی  )Aichaiasدر همــهی برشهــا تفکیــک شــده و بهدلیــل
ناپیوســتگی رســوبی بیــن ســازند آســماری و جهــرم ،مــرز پایینــی آن در
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چاههــای بینالــود و خــارگ از نــوع اول ( )SB1اســت.
دســتهی رخســارهای پیشرونــده ( )TSTایــن ســکانس در چــاه
خــارگ 2 -بــا رخســارهی مادســتونی ( )MF8مربــوط بــه محــدودهی
کمعمــق الگــون همــراه اســت کــه بهســمت برشهــای بینــک4 -
و گلخــاری 2-بــه رخســارههای عمیقتــر رمــپ داخلــی تبدیــل
میشــوند .دســتهی رخســارهای پیشرونــدهی ایــن ســکانس در
چــاه کیلورکریــم 4-شــامل محیــط کمعمقتــری شــده و رخســارهی
دولومادســتونی ( )MF9از محــدودهی کشــندی را دربــر میگیــرد.
س ــطح بیش ــترین پیش ــروی ( )MFSای ــن س ــکانس در چ ــاه خ ــارگ-
 2بـــا قـــرار گرفتـــن رخســـارهی روزنبـــران بـــدون منفـــذ از منطقـــهی
الگـــون روی رخســـارهی مادســـتونی منطقـــهی کمعمـــق الگـــون
مشـــخص شـــده اســـت .در بـــرش چـــاه بینـــک ،4-ســـطح بیشـــترین
پیش ــروی ب ــا حض ــور رخس ــارهی اائی ــدی در مناط ــق عمیقت ــر رم ــپ
داخلـــی تفکیـــک شـــده اســـت .ایـــن ســـطح در چـــاه گلخـــاری 2-و
کیلورکریـــم 4-بـــا قرارگیـــری رخســـارهی پکســـتون کورالیناســـهآ
روی رخســـارههای روزنبـــران بدونمنفـــذ و دولومادســـتونی تعییـــن
ش ــده اس ــت.
دســتهی رخســارهای تــراز بــاال ( )HSTاین ســکانس در چــاه خارگ2 -
بــا قــرار گرفتــن مجــدد رخســارهی پسرونــدهی دولومادســتون
( )MF9روی رخســارهی روزنبــران بدونمنفــذ ( )MF6از محیــط
الگــون مشــخص شــده اســت .دســتهی رخســارهای تــراز بــاال در چــاه
بینــک 4-بــا قــرار گرفتــن رخســارههای پسرونــدهی( 4-پکســتون
کورالیناســهآ) و تعــداد ده (ماسهســنگ آهکــی) روی رخســارهی
اائیــدی و در چاههــای گلخــاری 2-و کیلورکریــم 4-بــا حضــور
رخســارهی پسرونــدهی روزنبــران بدونمنفــذ روی رخســارهی
عمیقتــر منطقــهی الگــون تعییــن شــده اســت.
از نظ ــر پالئوژئوگراف ــی س ــطوح ای ــن س ــکانس ب ــا مطالع ــات اهرنب ــرگ
[ ]21و بوخــوم [ ]5مقایســه شــده و در نتیجـهی آن ســطح سکانســی SB
 IIIمرب ــوط ب ــه م ــرز باالی ــی ای ــن س ــکانس ب ــا س ــطح سکانس ــی Ch 30
مطالعـــات اهرنبـــرگ [ ]21همخوانـــی دارد (شـــکل .)6-همانطـــور
کـــه در شـــکل 5-مشـــخص اســـت بهنظـــر میرســـد مرکـــز انباشـــت
رس ــوب در ای ــن س ــکانس نس ــبت ب ــه س ــکانس اول جابج ــا ش ــده و در
چ ــاه بین ــک 4-ب ــا  110مت ــر ضخام ــت واق ــع گردی ــده اس ــت .انتظ ــار
مـــیرود رونـــد افزایـــش ضخامـــت در ایـــن ســـکانس بهســـمت چـــاه
کیلورکری ــم 4-مش ــاهده ش ــود .ام ــا تطاب ــق س ــکانسها در ش ــکل5-
ی گلخـــاری2-
نشـــان میدهـــد ضخامـــت ایـــن ســـکانس در چاههـــا 
و کیلورکری ــم 4-کاه ــش یافت ــه اس ــت .کام ــل ب ــودن توال ــی زیس ــت
چینــهای و تطاب ــق ام ــواج پرت ــوی گام ــا ب ــا برشه ــای مج ــاور نش ــان
از رســـوبگذاری بیوقفـــه دارد .بنابرایـــن بهنظـــر میرســـد
همزمـــان بـــا رســـوبگذاری در ایـــن ســـکانس ،حوضـــه در چـــاه
گلخ ــاری 2-و کیلورکری ــم 4-در ح ــال باالآمدگ ــی محل ــی ب ــوده و
عوام ــل ب ــرون حوضــهای در تش ــکیل ای ــن س ــکانس مؤث ــر بودهان ــد.
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ســن شــاتین پســین بهعنــوان
بخشهایــی از نهشــتههای آســماری بــه ّ
ســکانس رســوبی ســوم درنظــر گرفتــه شــدهاند کــه در همــهی
برشهــای چینهشناســی مــورد مطالعــه وجــود دارد .مرزهــای ایــن
ســکانس از نــوع دوم اســت (.)SB2
دســتهی رخســارهای پیشرونــدهی ( )TSTایــن ســکانس در چاههــای
خــارگ 2-و بینــک 4-بــا رخســارهی دولومادســتونی ( )MF9مربــوط
ی گلخــاری 2-و کیلورکریــم4-
بــه محــدودهی کشــندی و در چاههــا 
مربــوط بــه رخســارهی روزنبــران بدونمنفــذ در محــدودهی الگــون
اســت.
ی خــارگ 2-و بینــک4-
ســطح بیشــترین پیشــروی ( )MFSدر چاههــا 
بــا قــرار گرفتــن رخســارهی روزنبــران بدونمنفــذ از منطق ـهی الگــون
روی رخســارهی پهنــهی کشــندی مشــخص شــده اســت .ایــن ســطح
ی گلخــاری 2-و کیلورکریــم 4-بــا حضــور رخســارهی
در چاههــا 
پکســتون کورالیناســهآ در مناطــق عمیقتــر رمــپ داخلــی تفکیــک
شــده اســت.
ی
دســتهی رخســارهای تــراز بــاالی ( )HSTایــن ســکانس در چاههــا 
خــارگ 2-و بینــک 4-بــا قــرار گرفتــن مجــدد رخســارهی پسروندهی
دولومادســتون ( )MF9روی رخســارهی روزنبــران بدونمنفــذ ()MF6
ی گلخــاری 2-و کیلورکریــم 4-و نیــز
از محیــط الگــون و در چاههــا 
قــرار گرفتــن رخســارهی پسرونــدهی روزنبــران بدونمنفــذ روی
رخســارهی پکســتون کورالیناســهآ همــراه بــا روزنبــران بدونمنفــذ
تعییــن شــده اســت.
از نظـــر پالئوژئوگرافـــی ،ســـطوح ایـــن ســـکانس بـــا مطالعـــات
اهرنب ــرگ [ ]21و بوخ ــوم [ ]5مقایس ــه ش ــده و در نتیجــهی آن س ــطح
سکانســـی  SB IVمربـــوط بـــه مـــرز الیگوســـن و میوســـن منطبـــق بـــا
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ســـطح  Intra/Aq10از مطالعـــات اهرنبـــرگ [ ]21اســـت (شـــکل-
 .)6همانطـــور کـــه در شـــکل 5-مشـــخص اســـت بهنظـــر میرســـد
مرک ــز انباش ــت رس ــوب در ای ــن س ــکانس نس ــبت ب ــه س ــکانس دوم
جابج ــا ش ــده و دوب ــاره در چ ــاه کیلورکری ــم 4-ب ــا  35مت ــر ضخام ــت
واقـــع گردیـــده اســـت .رونـــد افزایـــش ضخامـــت در ایـــن ســـکانس
بهســـمت کیلورکریـــم 4-مشـــاهده می شـــود و بهنظـــر نمیرســـد
عوامـــل برونحوضـــهای از جملـــه فرونشســـت و باالآمدگـــی در
تشـــکیل ایـــن ســـکانس مؤثـــر بـــوده باشـــند.
 -4-7سکانس4-

ســن
در مطالعــات بوخــوم [ ]5بــرای طبقــات رســوبی آســماری بــه ّ
آکیتانیـ�ن( (�Miogypsina- - Elphidium sp. 14- Peneroplisfarsen
 ) sisAssemblage zoneدر نواحــی فروافتادگــی دزفــول و ایــذه دو
ســکانس پیشــنهاد شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در مطالعــه ی
حاضــر بــا توجــه بــه تطابــق پیــک امــواج گامــا بــرای ایــن نهشــتهها
یــک ســکانس تفکیــک شــده اســت .مرزهــای ایــن ســکانس از نــوع
دوم اســت ( )SB2و در همــهی برشهــا مشــاهده میشــود.
دســـتهی رخســـارهای پیشرونـــدهی ( )TSTایـــن ســـکانس در
چاههـــای خـــارگ 2-و بینـــک 4-بـــا رخســـارههای ماسهســـنگ
آهکـــی ( )MF10و دولومادســـتونی ( )MF9مربـــوط بـــه پهنـــهی
کشـــندی و در چاههـــای گلخـــاری 2-و کیلورکریـــم 4-مربـــوط بـــه
رخســـارهی روزنبـــران بدونمنفـــذ در محـــدودهی الگـــون اســـت.
ی خــارگ 2-و بینــک4 -
ســطح بیشــترین پیشــروی ( )MFSدر چاههــا 

بــا قــرار گرفتــن رخســارههای منطقــهی الگــون و کشــندی روی
رخســارهی شــمارهی ماسهســنگ آهکــی منطقــهی کمعمــق پهنــهی
ی گلخــاری2-
کشــندی مشــخص شــده اســت .ایــن ســطح در چاههــا 
و کیلورکریــم 4-بــا رخســارهی )MF5( 5-کــه مربــوط بــه حضــور
پکســتون کورالیناســهآ در مناطــق عمیقتــر رمــپ داخلــی اســت
تفکیــک شــده اســت.
دســتهی رخســارهای تــراز بــاالی ( )HSTایــن ســکانس در چاههــای
خــارگ 2 -و بینــک 4-بــا قــرار گرفتــن رخســارهی پسرونــدهی
ماسهســنگ آهکــی منطقــهی کمعمــق کشــندی ( )MF10روی
رخســارههای روزنبــران بدونمنفــذ و دولومادســتونی مشــخص شــده
ی گلخــاری2-
اســت .دســتهی رخســارهای تــراز بــاال ( )HSTدر چاههــا 
و کیلورکریــم 4-نیــز بــا قــرار گرفتــن رخســارهی پسرونــدهی
روزنبــران بدونمنفــذ روی رخســارهی پکســتون کورالیناســهآ و
روزنبــران بدونمنفــذ تعییــن شــده اســت.
از نظــر پالئوژئوگرافــی ســطح باالیــی ایــن ســکانس (ســطح سکانســی
 )SB Vمنطبــق بــا ســطح سکانســی  Bu 20از مطالعــات اهرنبــرگ
[ ]21اســت (شــکل .)6-همانطــور کــه در شــکل 5 -مشــخص اســت
بهنظــر میرســد مرکــز انباشــت رســوب در ایــن ســکانس نیــز ماننــد
ســکانس 3-در چــاه کیلورکریــم 4-بــا  55متــر ضخامــت واقــع
شــده اســت .رونــد افزایــش ضخامــت در ایــن ســکانس بهســمت
چــاه کیلورکریــم 4-مشــاهده می شــود و بهنظــر نمیرســد عوامــل
برونحوضــهای از جملــه فرونشســت و باالآمدگــی در تشــکیل ایــن
ســکانس مؤثــر بــوده باشــند.
-5-7سکانس5-

بــر مبنــای تغییــرات رخســارهای و محیــط رســوبی ماننــد دیگــر
ســن ایــن ســکانس بــرای همــهی
ســکانسها ،در ســازند آســماری ّ
مقاطـ�ع بوردیگالیـ�ن (عـ�دم مشـ�اهدهی جنـ�س و گونـ�ه ی �Borelismelo
 )curdicaشناســایی شــد .مــرز پایینــی ایــن ســکانس از نــوع 2-و مــرز
باالیــی آن منطبــق بــا قاعــدهی ســازند گچســاران اســت کــه بهدلیــل
عــدم مشــاهدهی شــواهد ناپیوســتگی رســوبی از نــوع 2-درنظــر گرفتــه
شــده اســت.
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دســتهی رخســارهای پیشرونــدهی ( )TSTایــن ســکانس در چاههــا 
ی
خــارگ 2-و بینــک 4-بــا رخســارهی ماسهســنگ آهکــی مربــوط بــه
ی گلخــاری 2-و کیلورکریــم 4-مربــوط
پهن ـهی کشــندی و در چاههــا 
بــه رخســارههای روزنبــران بدونمنفــذ و دولومادســتونی منطقــهی
الگــون و کشــندی اســت.
ســطح بیشــترین پیشــروی ( )MFSدر چاههــای خــارگ 2-و
بینــک 4 -بــا بیشــترین حــد رخســارهی ماسهســنگ آهکــی و قــرار
گرفتــن رخســارهی روزنبــران بدونمنفــذ از منطقــهی کشــندی و
ی گلخــاری2-
الگــون مشــخص شــده اســت .ایــن ســطح در چاههــا 
و کیلورکریــم 4-بــا رخســارههای5 -و 6کــه مربــوط بــه حضــور
پکســتون کورالیناســهآ و روزنبــران بدونمنفــذ در مناطــق عمیقتــر
رمــپ داخلــی اســت تفکیــک شــده اســت.
دســتهی رخســارهای تــراز بــاال ( )HSTدر چــاه خــارگ 2-بــا کمتریــن
حــد رخســارهی ماسهســنگ آهکــی ( )MF10و در چــاه بینــک4-
بــا قــرار گرفتــن رخســارهی پسرونــدهی دولومادســتونی ()MF9
روی رخســارهی روزنبــران بدونمنفــذ از منطقــهی الگــون مشــخص
شــده اســت .در چاههــای گلخــاری 2-و کیلورکریــم 4-قــرار گرفتــن
رخســارههای پسرونــدهی دولومادســتون و روزنبــران بدونمنفــذ
روی رخســارههای محــدودهی عمیقتــر الگــون ،دســتهی رخســارهای
تــراز بــاال را مشــخص میکنــد.
از نظــر پالئوژئوگرافــی ســطح باالیــی ایــن ســکانس ( )SB VIمربــوط
ســن بوردیگالیــن منطبــق بــا ســطح سکانســی  Gachsaranدر
بــه
ّ
مطالعــات اهرنبــرگ [ ]21اســت (شــکل .)6-همانطــور کــه در
شــکل 5-مشــخص اســت بهنظــر میرســد مرکــز انباشــت رســوب در
ایــن ســکانس نیــز ماننــد ســکانس 4-در چــاه کیلورکریــم 4-بــا  25متــر
ضخامــت واقــع شــده اســت .رونــد افزایــش ضخامــت در ایــن ســکانس
بهســمت چــاه کیلورکریــم 4-مشــاهده می شــود و بهنظــر نمیرســد
عوامــل برونحوضـهای از جملــه فرونشســت و باالآمدگــی در تشــکیل
ایــن ســکانس مؤثــر بــوده باشــند.
 -8تغییرات سطح آب دریا

در شــکل 7-بــا توجــه بــه تغییــرات ســکانسها ،تغییــرات دســتهی
رخســارههای پیشرونــده ( )TSTو پسرونــده ( ،)HSTمنحنــی
تغییــرات ســطح آب دریــا بــرای هم ـهی برشهــا ارائــه شــده اســت .بــا
توجــه بــه مــدت زمــان تشــکیل هــر یــک از چرخههــای رســوبی ،ایــن
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چرخههــا بخشــی از یــک چرخـهی رده ی ســوم هســتند [ .]22مقایسـهی
منحنــی تغییــرات جهانــی ســطح آب دریــا [ ]23بــا تغییــرات رده ســوم
ســطح آب دریــا در برشهــای مــورد مطالعــه بــدون درنظــر گرفتــن
نــرخ رســوبگذاری و تراکــم [ ]24نشــاندهندهی تطابــق نســبی ایــن
منحنیهــا و تحــت تأثیــر بــودن ســیکلها بــا تغییــرات جهانــی ســطح
آب دریاســت.
نتیجهگیری

■ بــا توجــه بــه تعــداد ده ریزرخســارهی شناســایی شــده ،مــدل
رســوبگذاری ســازند آســماری در محــدودهی مطالعاتــی بهصــورت
یــک رمــپ هموکلینــال کربناتــه پیشــنهاد میشــود.
■ پنــج ســکانس رســوبی بــرای نهشــتههای آســماری از نــوع رده ی
ســوم تفکیــک گردیــد .مــرز پایینــی ســکانس 2-در چاههــای
بینالــود 1-و خــارگ 2-از نــوع اول اســت.
■ ســکانسهای شناســایی شــدهی الیگوســن و میوســن پیشــین انطبــاق
نســبتاً خوبــی را بــا منحنــی جهانــی تغییــرات ســطح آب دریــا نشــان
میدهنــد.
■ بــا اســتناد بــر تطابــق چینهنــگاری سکانســی نهشــتهها ،کامــل بــودن
توالــی زیســت چینــهای و تطابــق امــواج پرتــوی گامــا بــا برشهــای
مجــاور ،بهنظــر میرســد نهشــتههای روپلیــن و شــاتین پیشــین در چــاه
گلخــاری 2-در حــال باالآمدگــی محلــی همزمــان بــا رســوبگذاری
بــوده اســت.
■ مرکــز تجمــع رســوب حوض ـهی آســماری در الیگوســن پیشــین در
چــاه کیلورکریــم 4-واقــع شــده و در الیگوســن پســین مرکــز تجمــع
رســوب بهســمت چــاه بینــک 4-جابجــا شــده اســت.
■ مرکــز انباشــت رســوب حوضــه در بخشهــای باالیــی الیگوســن
پســین از چــاه بینــک 4-دوبــاره جابجــا شــده و تــا بســته شــدن حوضـهی
رســوبگذاری آســماری در میوســن پیشــین در چــاه کیلورکریــم4-
قــرار گرفتــه اســت.
■ بهدلیــل انجــام فعالیتهــای تکتونیکــی از جملــه باالآمدگــی
و پایینافتادگــی در الیگوســن پیشــین ،بهنظــر میرســد عوامــل
برونحوضــهای نســبت بــه عوامــل درونحوضــهای تأثیــر بیشــتری
داشــته اند .همچنیــن مطالعــات تطابــق سکانســی نشــان میدهــد از
فعالیــت عوامــل برونحوضـهای در اواخــر الیگوســن تــا میوســن پیشــین
کاســته شــده اســت.

9. Patch Reef

5. Sequence Boundary

1. D.Baghbani@damavandiau.ac.ir

10. Strackins Pattern

6. Depocenter

2. Agha1036@yahoo.com

11. Nummulites

7. Uplift and Subsidence

3. Hosseinasilian@yahoo.com

12. Local Uplift

8. Datum line

4. Geoariaf@yahoo.com
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