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مقاالت علمی - پژوهشی

محمد حسن كاظم زاده* ،    عباس صادقی1، محمدحسین آدابی2، دانشگاه شهید بهشتی   هرمز قالوند3، شركت ملي نفت ایران  

مطالعات رخس��اره ای س��ازندهای آب دراز و کالت در برش چينه شناس��ی زيارت در شرقی ترين بخش ناوديس شيخ 
)شمال شرق بجنورد( منجر به شناسايی هشت رخساره ی کربناته در سازند آب دراز، يك رخساره ی سيليسی آواری 
و س��ه رخس��اره ی کربناته در سازند کالت شد. تمام رخساره های سازند آب دراز متعلق به محيط دريای باز است که 
در يك مدل رس��وب گذاری ش��لف بدون لبه ته نشست شده اند. اين رخساره ها متعلق به شلف ميانی و خارجی است. 
رخس��اره های س��ازند کالت در محيط های جزر و مدی، الگون و س��دی در يك مدل رس��وب گذاری رمپ کربناته 
ته نشست شده اند. اين رخساره ها مربوط به رمپ داخلی و ميانی است. بر اساس تغييرات قائم رخساره ها و شناسايی 
محيط های رسوبی، چهار سکانس رسوبی رده سوم در سازند آب دراز و يك سکانس رسوبی رده سوم در سازند کالت 
شناس��ايی ش��د. همچنين با توجه به ناپيوستگی ها و سطوح نسبی افت سطح آب دريا شش مرز سکانسی تشخيص 
داده شد. بيشتر مرزهای سکانسی شناسايی شده از نوع دوم هستند و تنها مرز زيرين و بااليی سکانس پنجم به دليل 

فرسايش رسوبات مرز سکانسی نوع اول است.
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تاریخ پذیرش داور: 97/01/26

بررسی رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازندهای آب دراز و كالت در 
برش چینه شناسی زیارت در شمال شرق بجنورد

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

حوضه ی رسوبي کپه داغ در بخش وسیعي از ترکمنستان، افغانستان 
و شمال شرقي ایران واقع شده است ]1[. این حوضه یکي از حوضه هاي 
اصلي رسوب گذاري در جنوب پالتفرم توران است ]5[ و در اثر بسته 
ش��دن اقیانوس پالئوتتیس دوم و در اثر فاز کوه زایي سیمرین پیشین در 
تریاس میاني شکل گرفته است ]6[. ضخامت رسوبات تشکیل شده در 
این حوضه از زمان ژوراس��یک تا عهد حاضر حدود 7000-5000 متر 
اس��ت ]7[. به طور کلی رسوبات کرتاس��ه ی باالیی در غرب حوضه ی 
کپه داغ ش��امل س��ازندهای آیتامیر، آب دراز، آب تلخ و کالت بوده و 
بر خالف کپه داغ ش��رقی در این ناحیه سازند نیزار رخنمون ندارد. در 
برش مورد مطالعه در ش��رقی ترین بخش از ناودیس ش��یخ، سازندهای 
آب دراز و کالت به طور کامل وجود دارند اما سازند آب تلخ رخنمون 
 )Cover( نداشته و بخش اعظمی از سازند آیتامیر نیز به صورت پوشیده
است. برش نمونه ی س��ازند آب دراز در 75 کیلومتري شرق مشهد در 
نزدیکي گردنه ی مزدوران واقع ش��ده اس��ت. سازند آب دراز در برش 
الگو ش��امل سنگ آهک هاي گل سفیدي و شیل های خاکستری است. 
به عقی��ده ی برخی محققان ]8و3و2[ مرز زیرین این س��ازند با س��ازند 
آیتامیر به صورت ناپیوس��تگی فرسایشی بوده و مرز باالیی آن با سازند 
آب تلخ پیوس��ته و تدریجی است. برش الگوی سازند کالت در تنگ 
نیزار واقع ش��ده و شامل سه بخش آهکی و دو بخش شیلی است. مرز 
زیرین سازند کالت در برش نمونه با سازند نیزار هم شیب و مرز باالیی 
آن با س��ازند پسته لیق به صورت ناپیوس��تگی فرسایشی است. هدف از 
انجام این تحقیق، تش��خیص و آنالیز رخساره ای، شناسایی محیط های 
رس��وبی و چینه نگاری سکانسی سازندهای آب دراز و کالت در برش 

زیارت در ش��رقی ترین بخش ازناودیس شیخ )شمال شرق بجنورد( در 
غرب حوضه ی کپه داغ است.

1- روش مطالعه و موقعیت جغرافیایی برش مورد مطالعه
ی��ک برش چینه شناس��ی از توالي س��ازندهای آب دراز و کالت در غرب 
حوض��ه ی کپ��ه داغ به نام برش زیارت در ش��رقی ترین بخ��ش از یال جنوبی 
ناودیس ش��یخ اندازه گیری و برداشت شده اس��ت )شکل-1(. ناودیس شیخ 
با روند غرب، شمال غربی-شرق، جنوب شرقی، 33 کیلومتر طول داشته و در 
شمال شرقی شهر بجنورد قرار دارد )شکل-1(. مختصات جغرافیایی قاعده ی 
برش زیارت״29ʹ41°56 طول شرقی و״04ʹ25°37 عرض شمالی است. تعداد 

)hasan.kazemzadeh@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

 1    نقشه ی زمین شناسي و موقعیت برش زیارت روي یال جنوبی ناودیس 
شیخ در غرب حوضه ی کپه داغ )اقتباس از ]14[ با رسم مجدد(
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45 مقطع نازک از برش زیارت مورد مطالعات پتروگرافی و رخساره ای قرار 
گرفت. توصیف و طبقه بندی رخس��اره های کربناته بر اساس طبقه بندی ]9[ با 
اصالحاتی از ]10[ انجام شده است. رخساره های تخریبی بر اساس طبقه بندی 
]11[ نام گذاري و توصیف ش��ده است. از تغییرات جانبي و قائم رخساره هاي 
رسوبي و تغییر مجموعه هاي فسیلي جهت شناسایي و تفسیر محیط های رسوبي 
استفاده شده اس��ت. مطالعات چینه نگاری سکانسی بر اساس اصول و مفاهیم 

چینه نگاری سکانسی ]13و12[ است.

2- چینه شناسی
س��ازند آب دراز در برش مورد مطالعه 100 مت��ر ضخامت دارد و با مرزی 
هم شیب روی س��ازند آیتامیر قرار گرفته و با مرزی ناپیوسته توسط رسوبات 
سازند کالت پوشیده می شود. در برش مورد مطالعه که در شرقی ترین بخش از 
یال جنوبی ناودیس شیخ واقع شده برخالف اکثر نواحی ناودیس شیخ سازند 
آب تلخ رخنمون ندارد و سازند کالت روی سازند آب دراز قرار گرفته است. 
سنگ شناسی سازند آب دراز عمدتاً شامل سنگ آهک های چاکی متوسط تا 
ضخیم الیه و اندکی س��نگ آهک های رس��ی نازک الیه است. این سازند در 
برخی افق ها حاوی فس��یل های اینوس��راموس فراوان است. سازند کالت در 
این برش 5 متر ضخامت دارد و از س��نگ آهک ماس��ه ای متوسط الیه ی زرد 
رنگ تش��کیل شده است. در قاعده ی س��ازند کالت یک الیه ی ماسه سنگی 
به ضخامت 10 س��انتی متر وجود دارد که بیانگر مرز فرسایش��ی س��ازندهای 
آب دراز و کالت اس��ت. مرز باالیی سازند کالت با ناپیوستگی فرسایشی در 
زیر رس��وبات قرمز رنگ قاره ای سازند پس��ته لیق قرار گرفته است. بر اساس 
مطالعات زیس��ت چینه نگاری انجام ش��ده روی سازندهای آب دراز و کالت 
در برش زیارت ]4[ س��ّن س��ازند آب دراز بر اساس فرامینیفرهای پالنکتونی، 
تورونین پیش��ین-کامپانین پسین و سّن سازند کالت مائستریشتین تعیین شده 
اس��ت. در ش��کل-2 تصاویر صحرای��ی از برش زی��ارت در غرب حوضه ی 

کپه داغ ارائه شده است.

3- تفسیر رخساره ها
مطالعات پتروگرافی منجر به شناس��ایی هشت رخساره ی کربناته در سازند 
آب دراز و یک رخساره ی سیلیسی آواری و سه رخساره ی کربناته در سازند 
کالت ش��د. رخساره های کربناته ی شناسایی ش��ده با رخساره های استاندارد 
فلوگل ]16[ و کمربندهای رخس��اره ی ایویلس��ون ]15[ مقایس��ه شده است. 
همچنین جهت تفس��یر مدل های رسوب گذاری از مدل رسوبی ]18[ استفاده 

شده است.

3-1- رخساره های سازند آب دراز
)A1( 3-1-1- رخساره ی بایوكالست وكستون كوارتزدار

اجزای اصلی س��ازنده ی این رخس��اره که به طور جزئی تنه��ا در قاعده ی 
سازند آب دراز شناسایی ش��دند بایوکالست ها و دانه های کوارتز دانه ریز در 

حد سیلت هستند )شکل-3-الف(. دوکفه ای و اکینوئید از سازندگان اصلی 
بایوکالس��ت ها هس��تند. اندکی فرامینیفرهای پالنکتونی نیز در این رخساره 
مشاهده ش��د. همچنین دانه های گلوکونیت دانه ریز نیز در این رخساره یافت 
می شود. مهم ترین ویژگی های دیاژنتیکی در این رخساره نئومورفیسم زمینه ی 

میکرایتی و میکرایتی شدن بایوکالست هاست.
تفس�یر: حضور دانه های کوارتز نش��ان مي دهد که این ذرات از فرس��ایش 
الیه های قدیمی تر منش��أ گرفته اند و توس��ط آب یا باد به محیط دریایی وارد 
ش��ده و رسوبات مختلط کربناته-سیلیس��ی آواری را بوجود آورده اند ]16[. 
حضور فونای دریای باز مانند اکینوئید و مقدار کمی فرامینیفرهای پالنکتونی 
بیانگر ته نشس��ت این رخساره در محیط دریای باز و کم عمق است ]16[. این 
رخس��اره معادل با رخساره ی استاندارد-SMF5( 5( و کمربند رخساره ای-4 

)FZ4( ویلسون است.

)A2( 3-1-2- رخساره ی بایوكالست پکستون
این رخس��اره به طور پراکنده در بخش های زیرین و میانی سازند آب دراز 
شناس��ایی ش��د. مهم ترین بایوکالس��ت های موجود در این رخس��اره فونای 
دری��ای باز مانن��د اکینوئی��د، بریوزوئر و اندک��ی فرامینیفره��ای پالنکتونی 
اس��ت )ش��کل-3-ب(. دوکفه ای ه��ا و اندک��ی فرامینفرهای بنتی��ک مانند 
آنومالینا )Anomalina(، آموباکوالیت��س )Ammobaculites( و اربیگنینا 
)Orbignyna( نیز مش��اهده شدند. نئومورفیس��م زمینه ی میکرایتی مهم ترین 

ویژگی دیاژنتیکی این رخساره است.
تفس�یر: حضور فرامینیفرهاي بنتیک و فونای دریای باز مانند اکینوئید 
نش��ان دهنده ی اینست که محیط تشکیل این رخس��اره فرآیند چرخش 

 2    تصاویر صحرایی از  برش زیارت در شرقی ترین بخش از ناودیس شیخ؛ 
الف( مرز بین سازند آیتامیر و آب دراز )دید به سمت شمال( ب( مرز بین 
سازند آب دراز و کالت )دید به سمت شرق( پ( الیه ی ماسه سنگی در مرز 

بین سازند آب دراز و کالت ت( فسیل اینوسراموس در سازند آب دراز
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آزاد آب به همراه ش��وری نرمال دریایی داشته است ]17[. این رخساره 
معادل با رخساره ی اس��تاندارد-SMF10( 10( و کمربند رخساره ای-4 

)FZ4( ویلسون است.

)A3( 3-1-3- رخساره ی بایوكالست اكینوئید پکستون
اج��زای اصلی این رخس��اره که عمدت��اً در بخش میانی س��ازند آب دراز 
شناسایی ش��د قطعات اکینوئید و بایوکالست ها هس��تند که در یک زمینه ی 
میکرایتی دانه ریز واقع ش��ده اند )ش��کل-3-پ(. اثر فس��یل تاالس��ینوئیدس 
)Thalassinoides( به فراواني در این رخس��اره یافت مي ش��ود. دوکفه ای، 
اینوس��راموس، کرینوئید، الیگوستژینید و فرامینیفرهای پالنکتونی نیز در این 
رخساره مشاهده می شوند. مهم ترین ویژگی دیاژنتیکی این رخساره ته نشست 
سیمان س��ین تکس��یال )Syntexial cement( در اطراف قطعات کرینوئید 

است.
تفس�یر: حضور فراوان اکینوئیدها نش��ان مي دهد که این رخساره در محیط 
دریای باز تشکیل شده اس��ت ]16[. حضور قطعات دوکفه اي، اینتراکالست 
و اکینوئید در بافت پکس��تونی نش��ان دهنده ی اینس��ت که این رخس��اره در 
محیط دریاي باز با انرژی کم تا متوس��ط ته نشست شده است ]18[. اثر فسیل 
تاالسینوئیدس به فراواني بین س��طح اساس امواج عادي )FWWB( و سطح 
اس��اس امواج طوفاني )SWB( در محیط دریاي بازیافت مي ش��ود ]19[. این 
رخس��اره معادل با رخساره ی استاندارد-SMF8( 8( و کمربند رخساره ای-4 

)FZ4( ویلسون است.

)A4( 3-1-4- رخساره ی بایوكالست اینتراكالست پکستون
اجزای اصلی این رخس��اره که عمدتاً در بخش های زیرین سازند آب دراز 
شناسایی شده نتراکالست و بایوکالست است )شکل-3-ت(. اینتراکالست ها 
قطع��ات کنده ش��ده ی درون حوض��ه ای در بخش های کم عمق ب��وده که در 
اثر جریان ها از بخش های پرش��یب حوضه کنده ش��ده و در بخش های عمیق 
تر ته نشس��ت ش��ده اند. در این رخس��اره اکینوئید، فرامینیفره��ای پالنکتونی 
و اس��پیکول اسفنج نیز مش��اهده می ش��وند. مهم ترین ویژگی دیاژنتیکی این 

رخساره نئومورفیسم زمینه ی میکرایتی و میکرایتی شدن بایوکالست هاست.
تفس�یر: خردش��دگي اجزاي سازنده ی این رخس��اره بیانگر آنست که این 
رخس��اره تحت تأثیر مواد حمل ش��ده از مناطق کم عمق تر قرار گرفته است 
]20[. قطعات اینتراکالس��ت به هم��راه فونای دریای باز مانن��د فرامینیفرهای 
پالنکتونی و اکینوئید نش��ان می دهد که این رخس��اره در محیط دریاي باز با 
ش��رایط کم تا متوسط انرژی تشکیل شده اس��ت ]16[. این رخساره معادل با 
رخساره استاندارد-SMF4( 4( و کمربند رخساره ای-4 )FZ4( ویلسون است.

)A5( 3-1-5- رخساره بایوكالست پلوئید پکستون
اجزای اصلی سازنده ی این رخساره که به طور پراکنده در بخش های میانی 
سازند آب دراز شناسایی شد پلوئیدها و بایوکالست هستند )شکل-4-الف(. 
اکینوئید، دوکفه ای، کرینوئید، بریوزوئر، اس��پیکول اس��فنج و فرامینیفرهای 
پالنکتونی سازندگان اصلی بایوکالست ها هستند. اینتراکالست ها و همچنین 
قطع��ات جابجا ش��ده از مناطق کم عمق به ص��ورت جزئی در این رخس��اره 
مش��اهده می ش��وند. مهم ترین ویژگی هاي دیاژنتیکی این رخساره میکرایتي 

شدن بایوکالست هاست.
تفس�یر: حضور فونای دریای باز مانند اکینوئید، کرینوئید و بریوزوئر نشان 
می دهد این رخس��اره در ناحیه ی الیگوفوتیک در محیط دریاي باز تش��کیل 
ش��ده است ]21[. همچنین اجزای سازنده ی این رخساره نشان می دهد که در 
زیر سطح اساس امواج عادي )FWWB( و باالی سطح اساس امواج طوفانی 
)SWB( تشکیل شده است ]16[. این رخساره معادل با رخساره استاندارد-2 

)SMF2( و کمربند رخساره ای-4 )FZ4( ویلسون است.

)A6( 3-1-6- رخساره ی بایوكالست اسپیکول اسفنج پکستون
اج��زای اصلی این رخس��اره که به طور پراکنده در بخ��ش زیرین و باالیی 
س��ازند آب دراز شناسایی شد اسپیکول اسفنج و بایوکالست در یک زمینه ی 
میکرایتی دانه ریز است )ش��کل4-ب(. الیگوستژینید، رادیولر، فرامینیفرهای 
پالنکتون��ی، قطعات کوچک اکینوئید و اینوس��راموس نیز در این رخس��اره 
مش��اهده ش��دند. مهم ترین ویژگی های دیاژنتیکی این رخساره نئومورفیسم 
زمینه ی میکرایتي، سیلیسي شدن و میکرایتي شدن جزئي بایوکالست هاست.

تفسیر: حضور فراوان اسپیکول اسفنج، رادیولر، فرامینیفر پالنکتونی و سایر 
فونای دریای باز مانند اکینوئید به همراه ارتباط چینه شناس��ي این رخس��اره با 
رخساره های A7 و A8 نشان می دهد که این رخساره در محیط عمیق دریای باز 

 3    الــف( رخســاره ی کوارتز بایوکالســت وکســتون ب( رخســاره ی 
بایوکالســت پکستون پ( رخساره ی بایوکالست اکینوئید پکستون 
ت( رخساره ی بایوکالست اینتراکالست پکستون )عالئم اختصاری: 
Q: کوارتز، Bi: بایوکالست، Pf: فرامینیفر پالنکتونی، Bf: فرامینیفر 

بنتیک، Ec: اکینوئید، Int: اینتراکالست(
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با شرایط کم انرژی در زیر سطح اساس امواج طوفانی تشکیل شده است. این 
رخس��اره معادل با رخساره ی استاندارد-SMF1( 1( و کمربند رخساره ای-3 

)FZ3( ویلسون است.

)A7( 3-1-7- رخساره ی اكینوئید فرامینیفر پالنکتون وكستون
اج��زای اصلی این رخس��اره ک��ه عمدت��اً در بخش های زیری��ن و باالیی 
سازند آب دراز شناس��ایی شد قطعات اکینوئید و فرامینیفرهای پالنکتونی در 
زمینه ی میکرایتی دانه ریز اس��ت )شکل-4-پ(. اس��پیکول اسفنج، رادیولر، 
اینوس��راموس، بریوزوئر و الیگوس��تژینید نیز در این رخساره مشاهده شدند. 
مهم ترین ویژگی دیاژنتیکی این رخس��اره ی نئومورفیس��م زمینه ی میکرایتي 

است.
تفس�یر: حضور فراوان فرامینیفر پالنکتونی و اکینوئید و سایر فونای دریای 
باز مانند الیگوستژینید، سوزن اسفنج و رادیولر نشان می دهد که این رخساره 
در محیط دریای باز با ش��رایط کم انرژی در زیر س��طح اساس امواج طوفانی 
)SWB( ته نشست شده اس��ت. این رخساره معادل با رخساره ی استاندارد-3 

)SMF3( و کمربند رخساره ای-3 )FZ3( ویلسون است.

)A8( 3-1-8- رخساره ی فرامینیفر پالنکتون الیگوستژینید پکستون
اجزای اصلی سازنده ی این رخس��اره که فراوان ترین رخساره ی شناسایی 
شده در بخش های باالیی سازند آب دراز است الیگوستژینیدها و فرامینیفرهاي 
پالنکتون��ی مانن��د گلوبوترونکان��ا )Globotruncana(، موریکوهدب��رگال 
 ،)Globotruncanella( گلوبوترونکان��ال   ،)Muricohedbergella(
 )Heterohelix( و هتروهلیک��س )Rugoglobigerina( روگوگلوبیژرین��ا
در زمینه ی میکرایتی دانه ریز اس��ت )ش��کل-4-ت(. رادیول��ر و اکینوئید و 
اندکی اسپیکول اسفنج نیز در این رخساره حضور دارند. نئومورفیسم زمینه ی 
میکرایت��ی، پر ش��دن حجرات فرامینیفرهاي پالنکتونی توس��ط اس��پاریت و 

سیلیسي شدن مهم ترین ویژگی های دیاژنتیکی این رخساره است.
تفس�یر: حضور ف��راوان فرامینیفرهاي پالنکتونی و الیگوس��تژینید و فونای 
دریای باز مثل اکینوئید، اس��پیکول اسفنج و رادیولر در بافت پکستوني نشان 
می دهد که این رخساره در محیط دریای باز با انرژی کم در زیر سطح اساس 
امواج طوفانی ته نشست شده است ]22و16[. این رخساره معادل با رخساره ی 

استاندارد-SMF3( 3( و کمربند رخساره ای-3 )FZ3( ویلسون است.

3-2- رخساره های سازند كالت
)B1( 3-2-1- ماسه سنگ

این رخساره تنها در بخش قاعده اي سازند کالت به ضخامت 10 سانتی متر 
شناسایی شد و متشکل از ماسه سنگ های خاکستري، دانه متوسط تا درشت، 
گرد شده و بلوغ بافتی بالغ است )شکل-5-الف(. فشردگي مهم ترین ویژگي 

دیاژنتیکي این رخساره است.
تفس�یر: محیط رس��وب گذاری این رخس��اره با توجه ب��ه ذرات دانه 

متوس��ط تا درش��ت و گرد ش��ده، بلوغ بافتی بالغ و عدم وجود هرگونه 
محتوای فس��یلی، محیط ج��زر و مدی کم عمق تح��ت تأثیر ورود مواد 

تخریبی است ]23-26[.

)B2( 3-2-2- رخساره ی بایوكالست فرامینیفر بنتیک وكستون
اجزای سازنده ی این رخساره که در بخش زیرین سازند کالت شناسایی شد 
فرامینیفرهای بنتیک و بایوکالست هاست )شکل-5-ب(. از جمله فرامینیفرهای 
 ،)Miliolid( بنتیک شناس��ایی ش��ده در این رخس��اره می توان ب��ه میلیولی��د
تکس��توالرید )Textulariid(، گاولینوپس��یس )Gavelinopsis(، گاولین��ال 
)Gavelinella( و روتالیا )Rotalia( اشاره کرد. ذرات گلوکونیت، دوکفه ای 
و رودیست نیز در این رخساره مشاهده شدند. مهم ترین ویژگی های دیاژنتیکی 
این رخساره نئومورفیسم زمینه ی میکرایتی و میکرایتی شدن بایوکالست هاست.

تفس�یر: حضور زمینه ی میکرایتی حاوی فرامینیفره��ای بنتیک با تنوع کم 
بیانگر محیط های آرام و کم انرژی زیر سطح اساس امواج عادي با انرژي کم 
اس��ت ]29-27[. تنوع کم فرامینیفرها به دلیل نوسانات شوري و دما در محیط 
الگون محصور اس��ت ]16[. این رخس��اره معادل با رخساره ی استاندارد-17 

)RMF17( و کمربند رخساره ای-8 )FZ8( ویلسون است.

)B3( 3-2-3- رخساره ی بایوكالست اینتراكالست گرینستون
اجزای اصلی سازنده این رخساره که در بخش میانی سازند کالت تشخیص 
داده شد اینتراکالست ها و بایوکالست ها در زمینه ی اسپاریتي هستند )شکل-

5-پ(. این رخس��اره س��ازنده اصلي سدهاي بایوکالستي اس��ت. اکینوئید، 

 4    الــف( رخســاره ی بایوکالســت پلوئید پکســتون ب( رخســاره ی 
بایوکالســت اسپیکول اسفنج پکســتون پ( رخســاره ی اکینوئید 
فرامینیفر پالنکتون وکســتون ت( رخســاره ی فرامینیفر پالنکتون 
الیگوستژینید پکستون )عالئم اختصاری: Pf: فرامینیفر پالنکتونی 

Sp: اسپیکول اسفنج Ec: اکینوئید Ol:الیگوستژینید(
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مقاالت علمی - پژوهشی

 ،)Lithotaminium( و لیتوتامینیوم )Lithophyllum( جلبک هاي قرمز مانند
فرامینیفرهاي بنتیک کوچک با پوس��ته ی هیالین، رودیس��ت و دوکفه ای از 
مهم ترین بایوکالس��ت ها هس��تند. اجزای اصلي این رخس��اره گردشدگی و 
جورشدگی نسبتاً خوبی دارند. مهم ترین ویژگی هاي دیاژنتیکی این رخساره 

ته نشین شدن سیمان اسپاریت و میکرایتي شدن بایوکالست هاست.
تفس�یر: بافت های گرینستونی مشخصه ی محیط هاي سدی با انرژی باالست 
]29[. حضور سیمان اسپاریت و اجزای سازنده با گردشدگي و جورشدگي نسبتاً 
خوب نشان می دهد که این رخساره در یک محیط سدی با انرژی باال در باالي 
س��طح اساس امواج تشکیل شده اس��ت ]32[. این رخساره معادل با رخساره ی 

استاندارد-RMF27( 27( و کمربند رخساره ای-6 )FZ6( ویلسون است.

)B4( 3-2-4- رخساره ی رودیست گرینستون
اجزاي اصلي س��ازنده ی این رخس��اره که در بخش باالیی س��ازند کالت 
شناس��ایی شد قطعات فراوان رودیس��ت و بایوکالست است )شکل-5-ت(. 
اکینوئید، جلب��ک قرمز، کرینوئید، دوکفه اي، و فرامینیفر بنتیک از مهم ترین 
بایوکالس��ت ها هس��تند. کوارتز، گلوکونیت و اینتراکالس��ت نیز به صورت 
جزیي وجود دارند. مهم ترین ویژگی های دیاژنتیکی این رخس��اره ته نش��ین 
شدن س��یمان اس��پاریت در فضاهای خالی و شکس��تگی ها، میکرایتی شدن 
بایوکالس��ت ها و تشکیل سیمان سین تکسیال یا حاشیه ای در اطراف قطعات 

کرینوئید است.
تفسیر: حضور قطعات رودیست با جورشدگي نسبتاً خوب و بافت گرینستوني 
نشان می دهد که این رخساره در بخش هاي پرانرژي محیط سدی به سمت دریاي 
باز نهشته ش��ده است ]16[. این رخساره که بخش اصلی سدهای بایوکالستی را 
تشکیل داده و در محیطی با انرژی باال ته نشست شده است ]30[ معادل با رخساره ی 

استاندارد-RMF30( 30( و کمربند رخساره ای-6 )FZ6( ویلسون است.
گس��ترش و پراکندگی رخس��اره های شناس��ایی ش��ده در سازندهای 
آب دراز و کالت در برش زیارت در غرب حوضه ی کپه داغ در شکل-6 

نشان داده شده است.

4- محیط رسوبی سازند آب دراز
تمامی رخساره های شناسایی شده در سازند آب دراز متعلق به محیط دریای 
باز هستند. رخساره ی A1 تنها در بخش قاعده ای سازند آب دراز شناسایی شد که 
با توجه به فونای دریای باز موجود، محل ته نشست آن ابتدای دریای باز است. 
 A2 حضور فرامینیفرهاي بنتیک و فونای دریای باز مانند اکینوئید در رخساره ی
نش��ان دهنده ی تشکیل این رخساره در محیط دریای باز با شوری نرمال دریایی 
است. رخساره ی A3 از اکینوئیدهای فراوان تشکیل شده و بیانگر ته نشست این 
رخس��اره در محیط دریای باز و شرایط انرژی کم تا متوسط است. رخساره ی 
بایوکالست اینتراکالستپکستون )A4( متشکل از ذرات کم عمق جابجا شده و 
همچنین قطعات کنده شده از کف حوضه است که به محیط های عمیق تر منتقل 
ش��ده و در آنجا به همراه فونای دریای باز نهشته شده اند. حضور فونای دریای 
باز در رخس��اره ی A5 نش��ان می دهد که این رخساره در ناحیه ی الیگوفوتیک 
در محیط دریاي باز ته نشس��ت ش��ده است. رخس��اره ی A6 با توجه به حضور 
سوزن های اسفنج و سایر فونای دریای باز مانند الیگوستژینید و رادیولر محیط 
دریای باز با شرایط کم انرژی و عمق زیاد است. با توجه به حضور فرامینیفرهای 

 6    گسترش و توزیع پراکندگی رخساره های سازند آب دراز و کالت 
در برش مورد مطالعه

 5    الف( رخساره ی ماسه سنگی ب( رخساره ی بایوکالست فرامینیفر 
بنتیک وکستون پ( رخساره ی بایوکالست اینتراکالست گرینستون 
ت( رخساره رودیست گرینستون )عالئم اختصاری: Bf: فرامینیفر 

بنتیک Int: اینتراکالست Ec: اکینوئید Ru: رودیست(
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پالنکتونی و سایر فونای دریای باز مانند الیگوستژینید، سوزن اسفنج و رادیولر، 
محل ته نشس��ت رخساره های A7 و A8 محیط دریای باز و عمیق است. با توجه 
به حجم گسترده ی رخساره های پالژیک، روند تغییرات ناگهانی رخساره ها در 
ستون چینه شناسی و حضور رسوبات ریزشی )رخساره ی A4( می توان گفت که 
محیط تشکیل رسوبات سازند آب دراز یک مدل شلف است و احتماالً به دلیل 
عدم شناسایی رخساره های ریفی، شلف بدون لبه )Non-rimmed shelf( است 
]32و31[. تمامی رخساره ها متعلق به شلف میانی و خارجی هستند و رخساره های 

شلف داخلی شناسایی نشدند )شکل-7(.

5- محیط رسوبی سازند كالت
رخساره های شناسایی شده در سازند کالت متعلق به محیط های جزر و مدی، 
الگون و سدی است. رخساره ی سیلیس��ی آواری ماسه سنگی )B1( در محیط 
جزر و مدی بس��یار کم عمق تش��کیل شده اس��ت. با توجه به اجزای سازنده ی 
رخساره ی بایوکالست فرامینیفر بنتیک وکستون )B2( محل تشکیل آن محیط 
الگون اس��ت. رخس��اره های B3 و B4 بافت گرینس��تونی دارد و اجزای اصلی 
س��ازنده ی آنها شامل بایوکالست، اینتراکالس��ت، فرامینیفر بنتیک، اکینوئید، 
رودیس��ت، دوکفه ای، جلبک قرمز و بریوزوئر اس��ت. اکثر اجزاي اس��کلتي 
این رخساره ها از ارگانیس��م هاي دریاي باز در مجاورت حاشیه پالتفرم نشأت 
گرفته اند. وجود سیمان اس��پاریتي به همراه قطعات گردشده و جورشده بیانگر 
آنس��ت که این رخساره ها در محیط پرانرژي س��دي باالي سطح اساس امواج 
عادي تشکیل ش��ده اند. بر اساس انواع رخس��اره های شناسایی، روند تغییرات 
تدریجي آنها از بخش هاي عمیق تا کم عمق، حضور س��دهای بایوکالس��تی، 
فقدان رسوبات ریزشی و لغزشی، فقدان سدهای ریفی، عدم حضور آنکوئیدها، 
پیزوئیدها و دانه هاي تجمعي که خاص شلف هاي کربناته هستند. محیط تشکیل 
 )Homoclinal ramp( س��ازند کالت محیط��ی کربناته رمپ با ش��یب ک��م
پیش بینی شده اس��ت ]32و31[. تمامی رخساره مربوط به رمپ داخلی و میانی 

بوده و رخساره های رمپ خارجی تشخیص داده نشدند )شکل-8(.

6- چینه نگاری سکانسی
با بررس��ی تغییرات عمودی رخس��اره ها و شناس��ایی محیط های رس��وبی 
می توان نهشته های موجود در یک حوضه ی رسوبی را به سکانس های رسوبی 
تفکیک کرد ]33[. س��کانس رسوبی یک واحد چینه شناسی است که توسط 
ناپیوس��تگی ها یا پیوستگی های هم ارز از طبقات باال و پایین تفکیک می شود 
و دوره ای از رس��وب گذاری را نش��ان می دهد که بین دو برهه ی زمانی افت 
س��طح آب دریا اتفاق افتاده است ]35و34[. چینه نگاری سکانسی سازندهای 
آب دراز و کالت منجر به شناس��ایی پنج س��کانس رسوبی رده سوم شده که 

قابل تطابق با سکانس های ارائه شده برای صفحه ی عربی هستند )شکل-9(.

6-1- سکانس رسوبی-1
این س��کانس به سّن س��نومانین پسین-تورونین پس��ین شامل بخش رأسی 

س��ازند آیتامی��ر و بخش قاعده ای س��ازند آب دراز ب��وده و 20 متر ضخامت 
دارد. ش��روع این سکانس با رخساره ی A1 است. بس��ته ی رسوبی پیشرونده 
)TST( با رخس��اره های A4 و A7 مش��خص می گردد. رخس��اره ی فرامینیفر 
پالنکتون الیگوستژینید پکستون )A8( سطح حداکثر پیشروی سطح آب دریا 
)MFS( را مش��خص می کند. بسته ی رسوبی وابسته به سکون و آغاز پسروی 
دریا )HST( توس��ط رخساره ی بایوکالست اینتراکالست پکستون مشخص 
 )A2( می شود. مرز باالیی این سکانس توسط رخساره ی بایوکالست پکستون
مشخص می شود و مرز سکانسی نوع دوم است. این سکانس می تواند معادل 

سکانس K140 در صفحه ی عربی باشد ]13و12[.

6-2- سکانس رسوبی-2
این س��کانس به سّن تورونین پسین-س��انتونین پیشین شامل بخش زیرین 
تا میان��ی س��ازند آب دراز بوده و 29 متر ضخامت دارد. بس��ته ی رس��وبی 
HST توس��ط رخساره های A4 و A6 مشخص می گردد. رخساره ی اکینوئید 
فرامینیفر پالنکتون وکستون )A7( سطح MFS را نشان می دهد. رخساره های 

 8    مدل رسوبی سازند کالت در برش زیارت در شرقی ترین بخش 
از ناودیس شیخ، غرب حوضه ی کپه داغ

 7    مدل رســوبی ســازند آب دراز در برش زیارت در شــرقی ترین 
بخش از ناودیس شیخ، غرب حوضه ی کپه داغ
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 )A5( و بایوکالست پلوئید پکستون )A4( بایوکالست اینتراکالستپکس��تون
بس��ته ی رس��وبی HST را تش��کیل می دهند. مرز باالیی این سکانس توسط 
رخس��اره ی A2 مشخص می ش��ود و از نوع دوم است. این سکانس می تواند 

معادل با سکانس K150 در صفحه ی عربی باشد ]13و12[.

6-3- سکانس رسوبی-3
این س��کانس به سّن سانتونین میانی تا کامپانین میانی شامل بخش میانی 
ت��ا باالیی س��ازند آب دراز اس��ت و 38 متر ضخامت دارد. رخس��اره های 
 )A5( و بایوکالست پلوئید پکستون )A3( بایوکالس��ت اکینوئید پکس��تون
بسته ی رسوبی HST را تشکیل می دهند. سطح MFS توسط رخساره ی غنی 
از فرامینیفر پالنکتون )A8( مش��خص می شود. بسته ی رسوبی HST توسط 
رخساره ی دارای سوزن اسفنج )A6( مشخص شده است. رخساره ی A2 مرز 
باالیی این سکانس را نشان می دهد و از نوع دوم است. این سکانس معادل 

با سکانس K160 در صفحه ی عربی است ]13و12[.

6-4- سکانس رسوبی-4
این س��کانس به سّن کامپانین پسین ش��امل بخش باالیی سازند آب دراز 
است و سّن آن کامپانین پسین است. رخساره ی اکینوئید فرامینیفر پالنکتون 

وکستون )A7( سازنده ی اصلی بسته ی رسوبی HST است. سطح MFS توسط 
 A7 توسط رخساره ی HST مشخص می شود. بسته ی رسوبی A8 رخساره ی
مش��خص می شود. مرز باالیی این س��کانس به دلیل شواهد خروج از آب و 
فرسایش رسوبات به عنوان مرز سکانسی نوع اول در نظر گرفته شد ]34[. این 
سکانس می تواند معادل با سکانس K170 در صفحه ی عربی باشد]13و12[.

6-5- سکانس رسوبی-5
این سکانس شامل تمامی س��ازند کالت بوده و 5 متر ضخامت دارد. 
ش��روع این س��کانس با رخس��اره ی ماسه س��نگی B1 اس��ت. رخساره ی 
بایوکالس��ت فرامینیفر بنتیک وکس��تون )B2( س��ازنده ی اصلی بس��ته ی 
رسوبی HST اس��ت. رخساره ی رودیست گرینس��تون مربوط به محیط 
س��دی به عن��وان س��طح MFS درنظر گرفته ش��ده اس��ت. رخس��اره ی 
  HSTبه عنوان بسته ی رسوبی )B3( بایوکالست اینتراکالس��ت گرینستون
درنظر گرفته ش��ده است. سازند کالت با ناپیوس��تگی فرسایشی توسط 
رس��وبات قاره ای س��ازند پستلیق پوش��یده می ش��ود. بنابراین مرز باالیی 
این س��کانس، مرز سکانسی نوع اول اس��ت ]34[. این سکانس معادل با 

سکانس K180 در صفحه ی عربی است ]13و12[.

نتیجه گیری
ب��رش  در  کالت  و  آب دراز  س��ازندهای  پتروگراف��ی  مطالع��ات   
چینه شناس��ی زی��ارت در ش��رقی ترین بخ��ش از یال جنوب��ی ناودیس 
ش��یخ در غرب حوضه ی کپه داغ منجر به شناس��ایی هش��ت رخساره ی 
کربناته ش��د که تمامی آنه��ا مربوط به زیر محیط دریای باز هس��تند. با 
توجه به رخس��اره های شناسایی شده، گس��تردگی رسوبات پالژیک و 
حضور رس��وبات ریزشی می توان گفت رسوب گذاری سازند آب دراز 
روی یک مدل رس��وب گذاری ش��لف بدون لبه رخ داده است. تمامی 
رخس��اره ها مربوط به رم��پ داخلی و میانی بوده و رخس��اره های رمپ 

خارجی تشخیص داده نشد.
 مطالعات پتروگرافی س��ازند کالت منجر به شناس��ایی یک رخساره ی 
سیلیس��ی آواری و س��ه رخساره ی کربناته ش��د که مربوط به محیط های 
جزر و مدی، الگون و سدی هستند. با توجه به روند تدریجی رخساره ها، 
حضور رسوبات س��دی و همچنین عدم وجود رسوبات ریزشی می توان 
گفت رسوب گذاری سازند کالت روی یک مدل رسوب گذاری رمپ 

کربناته انجام شده است.
 مطالعات چینه نگاری سکانسی سازند آب دراز منجر به شناسایی چهار 
 K140، K150، سکانس رس��وبی رده سوم شد که معادل با سکانس های

K160 و K170  در صفحه ی عربی است.
 مطالعات چینه نگاری سکانسی در سازند کالت منجر به شناسایی یک 
سکانس رس��وبی رده سوم معادل با س��کانس K180 در صفحه ی عربی 

شد.
 9    ســکانس های رســوبی و بسته های رســوبی شناسایی شده در 

سازند آب دراز و کالت در برش مورد مطالعه
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