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چکیده
مطالعات رخس��ارهای س��ازندهای آبدراز و کالت در برش چینهشناس��ی زیارت در شرقیترین بخش ناودیس شیخ
(شمالشرق بجنورد) منجر به شناسایی هشت رخسارهی کربناته در سازند آبدراز ،یک رخسارهی سیلیسی آواری
و س��ه رخس��ارهی کربناته در سازند کالت شد .تمام رخسارههای سازند آبدراز متعلق به محیط دریای باز است که
در یک مدل رس��وبگذاری ش��لف بدون لبه تهنشست شدهاند .این رخسارهها متعلق به شلف میانی و خارجی است.
رخس��ارههای س��ازند کالت در محیطهای جزر و مدی ،الگون و س��دی در یک مدل رس��وبگذاری رمپ کربناته
تهنشست شدهاند .این رخسارهها مربوط به رمپ داخلی و میانی است .بر اساس تغییرات قائم رخسارهها و شناسایی
محیطهای رسوبی ،چهار سکانس رسوبی رده سوم در سازند آبدراز و یک سکانس رسوبی رده سوم در سازند کالت
شناس��ایی ش��د .همچنین با توجه به ناپیوستگیها و سطوح نسبی افت سطح آب دریا شش مرز سکانسی تشخیص
داده شد .بیشتر مرزهای سکانسی شناسایی شده از نوع دوم هستند و تنها مرز زیرین و باالیی سکانس پنجم بهدلیل
فرسایش رسوبات مرز سکانسی نوع اول است.
مقدمه

حوضهی رسوبي کپهداغ در بخش وسيعي از ترکمنستان ،افغانستان
و شمالشرقي ايران واقع شده است [ .]1اين حوضه يکي از حوضههاي
اصلي رسوبگذاري در جنوب پالتفرم توران است [ ]5و در اثر بسته
ش��دن اقيانوس پالئوتتيس دوم و در اثر فاز کوهزايي سيمرين پيشين در
ترياس مياني شکل گرفته است [ .]6ضخامت رسوبات تشکيل شده در
اين حوضه از زمان ژوراس��يک تا عهد حاضر حدود  5000-7000متر
اس��ت [ .]7بهطور کلی رسوبات کرتاس��هی باالیی در غرب حوضهی
کپهداغ ش��امل س��ازندهای آیتامیر ،آبدراز ،آبتلخ و کالت بوده و
بر خالف کپهداغ ش��رقی در این ناحیه سازند نیزار رخنمون ندارد .در
برش مورد مطالعه در ش��رقیترین بخش از ناودیس ش��یخ ،سازندهای
آبدراز و کالت بهطور کامل وجود دارند اما سازند آبتلخ رخنمون
نداشته و بخش اعظمی از سازند آیتامیر نیز بهصورت پوشیده ()Cover
است .برش نمونهی س��ازند آبدراز در  75کيلومتري شرق مشهد در
نزديکي گردنهی مزدوران واقع ش��ده اس��ت .سازند آبدراز در برش
الگو ش��امل سنگآهکهاي گلسفيدي و شیلهای خاکستری است.
بهعقی��دهی برخی محققان [8و3و ]2مرز زیرین اين س��ازند با س��ازند
آیتامیر بهصورت ناپیوس��تگی فرسایشی بوده و مرز باالیی آن با سازند
آبتلخ 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 همشیب و مرز باالیی
آن با س��ازند پستهلیق بهصورت ناپیوس��تگی فرسایشی است .هدف از
انجام این تحقیق ،تش��خیص و آنالیز رخسارهای ،شناسایی محیطهای
رس��وبی و چینهنگاری سکانسی سازندهای آبدراز و کالت در برش
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زیارت در ش��رقیترین بخش ازناودیس شیخ (شمالشرق بجنورد) در
غرب حوضهی کپهداغ است.
 -1روش مطالعه و موقعیت جغرافیایی برش مورد مطالعه

ی��ک برش چینهشناس��ی از توالي س��ازندهای آبدراز و کالت در غرب
حوض��هی کپ��هداغ بهنام برش زیارت در ش��رقیترین بخ��ش از یال جنوبی
ناودیس ش��یخ اندازهگیری و برداشت شده اس��ت (شکل .)1-ناودیس شیخ
با روند غرب ،شمالغربی-شرق ،جنوبشرقی 33 ،کیلومتر طول داشته و در
شمالشرقی شهر بجنورد قرار دارد (شکل .)1-مختصات جغرافیایی قاعدهی
برش زیارت״ 56°41ʹ29طول شرقی و״ 37°25ʹ04عرض شمالی است .تعداد

 1نقشهی زمينشناسي و موقعيت برش زیارت روي یال جنوبی ناوديس
شيخ در غرب حوضهی کپهداغ (اقتباس از [ ]14با رسم مجدد)
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بررسی رخسارهها و چینهنگاری سکانسی سازندهای آبدراز و کالت در
برش چینهشناسی زیارت در شمالشرق بجنورد

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 154
ماهنام ه 

 -2چینهشناسی

س��ازند آبدراز در برش مورد مطالعه  100مت��ر ضخامت دارد و با مرزی
همشیب روی س��ازند آیتامیر قرار گرفته و با مرزی ناپیوسته توسط رسوبات
سازند کالت پوشیده میشود .در برش مورد مطالعه که در شرقیترین بخش از
یال جنوبی ناودیس شیخ واقع شده برخالف اکثر نواحی ناودیس شیخ سازند
آب تلخ رخنمون ندارد و سازند کالت روی سازند آبدراز قرار گرفته است.
سنگشناسی سازند آبدراز عمدتاً شامل سنگآهکهای چاکی متوسط تا
ضخیمالیه و اندکی س��نگآهکهای رس��ی نازکالیه است .این سازند در
برخی افقها حاوی فس��یلهای اینوس��راموس فراوان است .سازند کالت در
این برش  5متر ضخامت دارد و از س��نگآهک ماس��های متوسطالیهی زرد
رنگ تش��کیل شده است .در قاعدهی س��ازند کالت یک الیهی ماسهسنگی
به ضخامت  10س��انتیمتر وجود دارد که بیانگر مرز فرسایش��ی س��ازندهای
آبدراز و کالت اس��ت .مرز باالیی سازند کالت با ناپیوستگی فرسایشی در
زیر رس��وبات قرمز رنگ قارهای سازند پس��تهلیق قرار گرفته است .بر اساس
مطالعات زیس��ت چینهنگاری انجام ش��ده روی سازندهای آبدراز و کالت
س��ن س��ازند آبدراز بر اساس فرامینیفرهای پالنکتونی،
در برش زیارت [ّ ]4
سن سازند کالت مائستریشتین تعیین شده
تورونین پیش��ین-کامپانین پسین و ّ
اس��ت .در ش��کل 2-تصاویر صحرای��ی از برش زی��ارت در غرب حوضهی
کپهداغ ارائه شده است.
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 45مقطع نازک از برش زیارت مورد مطالعات پتروگرافی و رخسارهای قرار
گرفت .توصیف و طبقهبندی رخس��ارههای کربناته بر اساس طبقهبندی [ ]9با
اصالحاتی از [ ]10انجام شده است .رخسارههای تخریبی بر اساس طبقهبندی
[ ]11نامگذاري و توصیف ش��ده است .از تغييرات جانبي و قائم رخسارههاي
رسوبي و تغيير مجموعههاي فسيلي جهت شناسایي و تفسير محيطهای رسوبي
استفاده شده اس��ت .مطالعات چینهنگاری سکانسی بر اساس اصول و مفاهیم
چینهنگاری سکانسی [13و ]12است.

حد سیلت هستند (شکل-3-الف) .دوکفهای و اکینوئید از سازندگان اصلی
بایوکالس��تها هس��تند .اندکی فرامینیفرهای پالنکتونی نیز در این رخساره
مشاهده ش��د .همچنین دانههای گلوکونیت دانهریز نیز در این رخساره یافت
میشود .مهمترین ویژگیهای دیاژنتیکی در این رخساره نئومورفیسم زمینهی
میکرایتی و میکرایتی شدن بایوکالستهاست.
تفس�یر :حضور دانههای کوارتز نش��ان ميدهد که اين ذرات از فرس��ایش
الیههای قدیمیتر منش��أ گرفتهاند و توس��ط آب یا باد به محیط دریایی وارد
ش��ده و رسوبات مختلط کربناته-سیلیس��ی آواری را بوجود آوردهاند [.]16
حضور فونای دریای باز مانند اکینوئید و مقدار کمی فرامینیفرهای پالنکتونی
بیانگر تهنشس��ت این رخساره در محیط دریای باز و کمعمق است [ .]16این
رخس��اره معادل با رخسارهی استاندارد )SMF5( 5-و کمربند رخسارهای4-
( )FZ4ویلسون است.
 -2-1-3رخسارهی بایوکالست پکستون ()A2

این رخس��اره بهطور پراکنده در بخشهای زیرین و میانی سازند آبدراز
شناس��ایی ش��د .مهمترین بایوکالس��تهای 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) .دوکفهایه��ا و اندک��ی فرامینفرهای بنتی��ک مانند
آنومالینا ( ،)Anomalinaآموباکوالیت��س ( )Ammobaculitesو اربیگنینا
( )Orbignynaنیز مش��اهده شدند .نئومورفیس��م زمينهی میکرایتی مهمترین
ویژگی دیاژنتیکی این رخساره است.
تفس�یر :حضور فرامينيفرهاي بنتیک و فونای دریای باز مانند اکینوئید
نش��اندهندهی اینست که محیط تشکیل این رخس��اره فرآیند چرخش

 -3تفسیر رخسارهها

مطالعات پتروگرافی منجر به شناس��ایی هشت رخسارهی کربناته در سازند
آبدراز و یک رخسارهی سیلیسی آواری و سه رخسارهی کربناته در سازند
کالت ش��د .رخسارههای کربناتهی شناسایی ش��ده با رخسارههای استاندارد
فلوگل [ ]16و کمربندهای رخس��ارهی ایویلس��ون [ ]15مقایس��ه شده است.
همچنین جهت تفس��یر مدلهای رسوب گذاری از مدل رسوبی [ ]18استفاده
شده است.
 -1-3رخسارههای سازند آبدراز

 -1-1-3رخسارهی بایوکالست وکستون کوارتزدار ()A1

اجزای اصلی س��ازندهی این رخس��اره که بهطور جزئی تنه��ا در قاعدهی
سازند آبدراز شناسایی ش��دند بایوکالستها و دانههای کوارتز دانهریز در

 2تصاویر صحرایی از برش زیارت در شرقیترین بخش از ناودیس شیخ؛
الف) مرز بین سازند آیتامیر و آبدراز (دید بهسمت شمال) ب) مرز بین
سازند آبدراز و کالت (دید بهسمت شرق) پ) الیهی ماسهسنگی در مرز
بین سازند آبدراز و کالت ت) فسیل اینوسراموس در سازند آبدراز
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 -3-1-3رخسارهی بایوکالست اکینوئید پکستون ()A3

اجزای اصلی این رخس��اره که عمدتاً در بخشهای زیرین سازند آبدراز
شناسایی شده نتراکالست و بایوکالست است (شکل-3-ت) .اینتراکالستها
قطع��ات کندهش��دهی درونحوض��های در بخشهای کمعمق ب��وده که در
اثر جریانها از بخشهای پرش��یب حوضه کندهش��ده و در بخشهای عمیق
تر تهنشس��ت ش��دهاند .در این رخس��اره اکینوئید ،فرامینیفره��ای پالنکتونی
و اس��پیکول اسفنج نیز مش��اهده میش��وند .مهمترین ویژگی دیاژنتیکی این
رخساره نئومورفیسم زمینهی میکرایتی و میکرایتی شدن بایوکالستهاست.
تفس�یر :خردش��دگي اجزاي سازندهی این رخس��اره بيانگر آنست که اين
رخس��اره تحت تأثیر مواد حمل ش��ده از مناطق کمعمق تر قرار گرفته است
[ .]20قطعات اینتراکالس��ت بههم��راه فونای دریای باز مانن��د فرامینیفرهای
پالنکتونی و اکینوئید نش��ان میدهد که این رخس��اره در محیط درياي باز با
ش��رایط کم تا متوسط انرژی تشکیل شده اس��ت [ .]16این رخساره معادل با
رخساره استاندارد )SMF4( 4-و کمربند رخسارهای )FZ4( 4-ویلسون است.

اج��زای اصلی این رخس��اره که عمدت��اً در بخش میانی س��ازند آبدراز
شناسایی ش��د قطعات اکینوئید و بایوکالستها هس��تند که در یک زمینهی
میکرایتی دانهريز واقع ش��دهاند (ش��کل-3-پ) .اثر فس��يل تاالس��ينوئيدس
( )Thalassinoidesبه فراواني در اين رخس��اره يافت ميش��ود .دوکفهای،
اينوس��راموس ،کرينوئيد ،الیگوستژینید و فرامینیفرهای پالنکتونی نیز در این
رخساره مشاهده میشوند .مهمترین ویژگی دیاژنتیکی این رخساره تهنشست
سیمان س��ین تکس��یال ( )Syntexial cementدر اطراف قطعات کرینوئید
است.
تفس�یر :حضور فراوان اکینوئیدها نش��ان ميدهد که اين رخساره در محيط
دریای باز تشکيل شده اس��ت [ .]16حضور قطعات دوکفهاي ،اينتراکالست
و اکینوئید در بافت پکس��تونی نش��اندهندهی اينس��ت که این رخس��اره در  -5-1-3رخساره بایوکالست پلوئید پکستون ()A5
اجزای اصلی سازندهی این رخساره که بهطور پراکنده در بخشهای میانی
محیط درياي باز با انرژی کم تا متوس��ط تهنشست شده است [ .]18اثر فسيل
تاالسينوئيدس به فراواني بين س��طح اساس امواج عادي ( )FWWBو سطح سازند آبدراز شناسایی شد پلوئیدها و بایوکالست هستند (شکل-4-الف).
اس��اس امواج طوفاني ( )SWBدر محيط درياي بازيافت ميش��ود [ .]19این اکینوئید ،دوکفهای ،کرینوئید ،بریوزوئر ،اس��پیکول اس��فنج و فرامینیفرهای
رخس��اره معادل با رخسارهی استاندارد )SMF8( 8-و کمربند رخسارهای 4-پالنکتونی سازندگان اصلی بایوکالستها هستند .اینتراکالستها و همچنین
قطع��ات جابجا ش��ده از مناطق کمعمق بهص��ورت جزئی در این رخس��اره
( )FZ4ویلسون است.
مش��اهده میش��وند .مهمترین ویژگیهاي دیاژنتیکی این رخساره ميکرايتي
شدن بايوکالستهاست.
تفس�یر :حضور فونای دریای باز مانند اکينوئيد ،کرينوئيد و بریوزوئر نشان
میدهد این رخس��اره در ناحیهی الیگوفوتیک در محیط درياي باز تش��کیل
ش��ده است [ .]21همچنین اجزای سازندهی این رخساره نشان میدهد که در
زیر سطح اساس امواج عادي ( )FWWBو باالی سطح اساس امواج طوفانی
( )SWBتشکیل شده است [ .]16این رخساره معادل با رخساره استاندارد2-
( )SMF2و کمربند رخسارهای )FZ4( 4-ویلسون است.
 -6-1-3رخسارهی بایوکالست اسپیکول اسفنج پکستون ()A6

 3ال��ف) رخس��ارهی کوارتز بایوکالس��ت وکس��تون ب) رخس��ارهی
بایوکالس��ت پکستون پ) رخسارهی بایوکالست اکینوئید پکستون
ت) رخسارهی بایوکالست اینتراکالست پکستون (عالئم اختصاری:
 :Qکوارتز :Bi ،بایوکالست :Pf ،فرامینیفر پالنکتونی :Bf ،فرامینیفر
بنتیک :Ec ،اکینوئید :Int ،اینتراکالست)
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اج��زای اصلی این رخس��اره که بهطور پراکنده در بخ��ش زیرین و باالیی
س��ازند آبدراز شناسایی شد اسپیکول اسفنج و بایوکالست در یک زمینهی
میکرایتی دانهريز است (ش��کل-4ب) .الیگوستژینید ،رادیولر ،فرامينيفرهای
پالنکتون��ی ،قطعات کوچک اکینوئید و اینوس��راموس نیز در این رخس��اره
مش��اهده ش��دند .مهمترین ویژگیهای دیاژنتیکی این رخساره نئومورفيسم
زمينهی ميکرايتي ،سيليسي شدن و ميکرايتي شدن جزئي بايوکالستهاست.
تفسیر :حضور فراوان اسپیکول اسفنج ،رادیولر ،فرامينيفر پالنکتونی و سایر
فونای دریای باز مانند اکينوئيد بههمراه ارتباط چينهشناس��ي اين رخس��اره با
رخسارههای  A7و  A8نشان میدهد که این رخساره در محیط عمیق دریای باز
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آزاد آب بههمراه ش��وری نرمال دریایی داشته است [ .]17این رخساره
معادل با رخسارهی اس��تاندارد )SMF10( 10-و کمربند رخسارهای4-
( )FZ4ویلسون است.

 -4-1-3رخسارهی بایوکالست اینتراکالست پکستون ()A4
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 -7-1-3رخسارهی اکینوئید فرامینیفر پالنکتون وکستون ()A7

 -2-2-3رخسارهی بایوکالست فرامینیفر بنتیک وکستون ()B2

اج��زای اصلی این رخس��اره ک��ه عمدت��اً در بخشهای زیری��ن و باالیی
سازند آبدراز شناس��ایی شد قطعات اکینوئید و فرامینیفرهای پالنکتونی در
زمینهی میکرایتی دانهریز اس��ت (شکل-4-پ) .اس��پیکول اسفنج ،رادیولر،
اینوس��راموس ،بریوزوئر و الیگوس��تژینید نیز در این رخساره مشاهده شدند.
مهمترین ویژگی دیاژنتیکی این رخس��ارهی نئومورفيس��م زمينهی ميکرايتي
است.
تفس�یر :حضور فراوان فرامينيفر پالنکتونی و اکینوئید و سایر فونای دریای
باز مانند الیگوستژینید ،سوزن اسفنج و رادیولر نشان میدهد که این رخساره
در محیط دریای باز با ش��رایط کمانرژی در زیر س��طح اساس امواج طوفانی
( )SWBتهنشست شده اس��ت .این رخساره معادل با رخسارهی استاندارد3-
( )SMF3و کمربند رخسارهای )FZ3( 3-ویلسون است.

اجزای سازندهی این رخساره که در بخش زیرین سازند کالت شناسایی شد
فرامینیفرهای بنتیک و بایوکالستهاست (شکل-5-ب) .از جمله فرامینیفرهای
بنتیک شناس��ایی ش��ده در این رخس��اره میتوان ب��ه میلیولی��د (،)Miliolid
تکس��توالرید ( ،)Textulariidگاولینوپس��یس ( ،)Gavelinopsisگاولین�لا
( )Gavelinellaو روتالیا ( )Rotaliaاشاره کرد .ذرات گلوکونیت ،دوکفهای
و رودیست نیز در این رخساره مشاهده شدند .مهمترین ویژگیهای دیاژنتیکی
این رخساره نئومورفیسم زمینهی میکرایتی و میکرایتی شدن بایوکالستهاست.
تفس�یر :حضور زمینهی میکرایتی حاوی فرامینیفره��ای بنتیک با تنوع کم
بیانگر محیطهای آرام و کمانرژی زير سطح اساس امواج عادي با انرژيکم
اس��ت [ .]27-29تنوع کم فرامينيفرها بهدليل نوسانات شوري و دما در محيط
الگون محصور اس��ت [ .]16این رخس��اره معادل با رخسارهی استاندارد17-
( )RMF17و کمربند رخسارهای )FZ8( 8-ویلسون است.

اجزای اصلی سازندهی این رخس��اره که فراوانترین رخسارهی شناسایی
شده در بخشهای باالیی سازند آبدراز است الیگوستژینیدها و فرامينيفرهاي
پالنکتون��ی مانن��د گلوبوترونکان��ا ( ،)Globotruncanaموریکوهدب��رگال
( ،)Muricohedbergellaگلوبوترونکان�لا (،)Globotruncanella
روگوگلوبیژرین��ا ( )Rugoglobigerinaو هتروهلیک��س ()Heterohelix
در زمینهی میکرایتی دانهريز اس��ت (ش��کل-4-ت) .رادیول��ر و اکينوئيد و
اندکی اسپیکول اسفنج نیز در این رخساره حضور دارند .نئومورفيسم زمینهی
میکرایت��ی ،پر ش��دن حجرات فرامينيفرهاي پالنکتونی توس��ط اس��پاريت و
سيليسي شدن مهمترین ویژگیهای دیاژنتیکی این رخساره است.
تفس�یر :حضور ف��راوان فرامينيفرهاي پالنکتونی و الیگوس��تژینید و فونای
دریای باز مثل اکينوئيد ،اس��پیکول اسفنج و راديولر در بافت پکستوني نشان
میدهد که این رخساره در محیط دریای باز با انرژی کم در زیر سطح اساس
امواج طوفانی تهنشست شده است [22و .]16این رخساره معادل با رخسارهی
استاندارد )SMF3( 3-و کمربند رخسارهای )FZ3( 3-ویلسون است.

 -3-2-3رخسارهی بایوکالست اینتراکالست گرینستون ()B3

 -8-1-3رخسارهی فرامینیفر پالنکتون الیگوستژینید پکستون ()A8
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با شرایط کمانرژی در زیر سطح اساس امواج طوفانی تشکيل شده است .این
رخس��اره معادل با رخسارهی استاندارد )SMF1( 1-و کمربند رخسارهای3-
( )FZ3ویلسون است.

متوس��ط تا درش��ت و گرد ش��ده ،بلوغ بافتی بالغ و عدم وجود هرگونه
محتوای فس��یلی ،محیط ج��زر و مدی کمعمق تح��ت تأثیر ورود مواد
تخریبی است [.]23-26

اجزای اصلی سازنده اين رخساره که در بخش میانی سازند کالت تشخیص
داده شد اینتراکالستها و بایوکالستها در زمينهی اسپاريتي هستند (شکل-
-5پ) .اين رخس��اره س��ازنده اصلي سدهاي بايوکالستي اس��ت .اکينوئيد،

 -2-3رخسارههای سازند کالت
 -1-2-3ماسهسنگ ()B1

این رخساره تنها در بخش قاعدهاي سازند کالت بهضخامت  10سانتیمتر
شناسایی شد و متشکل از ماسهسنگهای خاکستري ،دانه متوسط تا درشت،
گرد شده و بلوغ بافتی بالغ است (شکل-5-الف) .فشردگي مهمترين ويژگي
دياژنتيکي اين رخساره است.
تفس�یر :محیط رس��وبگذاری اين رخس��اره با توجه ب��ه ذرات دانه

 4ال��ف) رخس��ارهی بایوکالس��ت پلوئید پکس��تون ب) رخس��ارهی
بایوکالس��ت اسپیکول اسفنج پکس��تون پ) رخس��ارهی اکینوئید
فرامینیفر پالنکتون وکس��تون ت) رخس��ارهی فرامینیفر پالنکتون
الیگوستژینید پکستون (عالئم اختصاری :Pf :فرامینیفر پالنکتونی
 :Spاسپیکول اسفنج  :Ecاکینوئید :Olالیگوستژینید)

55

مقاالت علمی  -پژوهشی

 -4-2-3رخسارهی رودیست گرینستون ()B4

 5الف) رخسارهی ماسهسنگی ب) رخسارهی بایوکالست فرامینیفر
بنتیک وکستون پ) رخسارهی بایوکالست اینتراکالست گرینستون
ت) رخساره رودیست گرینستون (عالئم اختصاری :Bf :فرامینیفر
بنتیک  :Intاینتراکالست  :Ecاکینوئید  :Ruرودیست)

اجزاي اصلي س��ازندهی این رخس��اره که در بخش باالیی س��ازند کالت
شناس��ایی شد قطعات فراوان روديس��ت و بایوکالست است (شکل-5-ت).
اکینوئید ،جلب��ک قرمز ،کرینوئید ،دوکفهاي ،و فرامينيفر بنتيک از مهمترین
بایوکالس��تها هس��تند .کوارتز ،گلوکونیت و اينتراکالس��ت نيز بهصورت
جزیي وجود دارند .مهمترین ویژگیهای دیاژنتیکی این رخس��اره تهنش��ين
شدن س��یمان اس��پاريت در فضاهای خالی و شکس��تگیها ،میکرایتی شدن
بایوکالس��تها و تشکیل سیمان سین تکسیال یا حاشیهای در اطراف قطعات
کرینوئید است.
تفسیر :حضور قطعات رودیست با جورشدگي نسبتاً خوب و بافت گرينستوني
نشان میدهد که این رخساره در بخشهاي پرانرژي محیط سدی بهسمت درياي
باز نهشته ش��ده است [ .]16این رخساره که بخش اصلی سدهای بایوکالستی را
تشکیل داده و در محیطی با انرژی باال تهنشست شده است [ ]30معادل با رخسارهی
استاندارد )RMF30( 30-و کمربند رخسارهای )FZ6( 6-ویلسون است.
گس��ترش و پراکندگی رخس��ارههای شناس��ایی ش��ده در سازندهای
آبدراز و کالت در برش زیارت در غرب حوضهی کپهداغ در شکل6-
نشان داده شده است.
 -4محیط رسوبی سازند آبدراز

 6گسترش و توزیع پراکندگی رخسارههای سازند آبدراز و کالت
در برش مورد مطالعه

56

تمامی رخسارههای شناسایی شده در سازند آبدراز متعلق به محیط دریای
باز هستند .رخسارهی  A1تنها در بخش قاعدهای سازند آبدراز شناسایی شد که
با توجه به فونای دریای باز موجود ،محل تهنشست آن ابتدای دریای باز است.
حضور فرامينيفرهاي بنتیک و فونای دریای باز مانند اکینوئید در رخسارهی A2
نش��اندهندهی تشکیل این رخساره در محیط دریای باز با شوری نرمال دریایی
است .رخسارهی  A3از اکینوئیدهای فراوان تشکیل شده و بیانگر تهنشست این
رخس��اره در محیط دریای باز و شرایط انرژی کم تا متوسط است .رخسارهی
بایوکالست اینتراکالستپکستون ( )A4متشکل از ذرات کمعمق جابجا شده و
همچنین قطعات کنده شده از کف حوضه است که به محیطهای عمیقتر منتقل
ش��ده و در آنجا بههمراه فونای دریای باز نهشته شدهاند .حضور فونای دریای
باز در رخس��ارهی  A5نش��ان میدهد که این رخساره در ناحیهی الیگوفوتیک
در محیط درياي باز تهنشس��ت ش��ده است .رخس��ارهی  A6با توجه به حضور
سوزنهای اسفنج و سایر فونای دریای باز مانند الیگوستژینید و رادیولر محیط
دریای باز با شرایط کمانرژی و عمق زیاد است .با توجه به حضور فرامینیفرهای
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جلبکهاي قرمز مانند ( )Lithophyllumو ليتوتامينيوم (،)Lithotaminium
فرامينيفرهاي بنتيک کوچک با پوس��تهی هيالين ،روديس��ت و دوکفهای از
مهمترین بایوکالس��تها هس��تند .اجزای اصلي این رخس��اره گردشدگی و
جورشدگی نسبتاً خوبی دارند .مهمترین ویژگیهاي دیاژنتیکی این رخساره

تهنشین شدن سیمان اسپاريت و ميکرايتي شدن بايوکالستهاست.
تفس�یر :بافتهای گرینستونی مشخصهی محیطهاي سدی با انرژی باالست
[ .]29حضور سيمان اسپاريت و اجزای سازنده با گردشدگي و جورشدگي نسبتاً
خوب نشان میدهد که این رخساره در یک محیط سدی با انرژی باال در باالي
س��طح اساس امواج تشکيل شده اس��ت [ .]32این رخساره معادل با رخسارهی
استاندارد )RMF27( 27-و کمربند رخسارهای )FZ6( 6-ویلسون است.
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رخسارههای شناسایی شده در سازند کالت متعلق به محیطهای جزر و مدی،
الگون و سدی است .رخسارهی سیلیس��ی آواری ماسهسنگی ( )B1در محیط
جزر و مدی بس��یار کمعمق تش��کیل شده اس��ت .با توجه به اجزای سازندهی
رخسارهی بایوکالست فرامینیفر بنتیک وکستون ( )B2محل تشکیل آن محیط
الگون اس��ت .رخس��ارههای  B3و  B4بافت گرينس��تونی دارد و اجزای اصلی
س��ازندهی آنها شامل بايوکالست ،اينتراکالس��ت ،فرامينيفر بنتيک ،اکینوئید،
رودیس��ت ،دوکفهای ،جلبک قرمز و بریوزوئر اس��ت .اکثر اجزاي اس��کلتي
اين رخسارهها از ارگانيس��مهاي درياي باز در مجاورت حاشيه پالتفرم نشأت
گرفتهاند .وجود سيمان اس��پاريتي بههمراه قطعات گردشده و جورشده بيانگر
آنس��ت که اين رخسارهها در محيط پرانرژي س��دي باالي سطح اساس امواج
عادي تشکیل ش��دهاند .بر اساس انواع رخس��ارههای شناسایی ،روند تغييرات
تدريجي آنها از بخشهاي عميق تا کم عمق ،حضور س��دهای بایوکالس��تی،
فقدان رسوبات ریزشی و لغزشی ،فقدان سدهای ریفی ،عدم حضور آنکوئيدها،
پيزوئيدها و دانههاي تجمعي که خاص شلفهاي کربناته هستند .محیط تشکیل
س��ازند کالت محیط��ی کربناته رمپ با ش��يب ک��م ()Homoclinal ramp
پیشبینی شده اس��ت [32و .]31تمامی رخساره مربوط به رمپ داخلی و میانی
بوده و رخسارههای رمپ خارجی تشخیص داده نشدند (شکل.)8-

 -2-6سکانس رسوبی2-

 -5محیط رسوبی سازند کالت

Downloaded from ekteshaf.nioc.ir at 12:21 IRST on Wednesday November 25th 2020

پالنکتونی و سایر فونای دریای باز مانند الیگوستژینید ،سوزن اسفنج و رادیولر،
محل تهنشس��ت رخسارههای  A7و  A8محیط دریای باز و عمیق است .با توجه
به حجم گستردهی رخسارههای پالژیک ،روند تغییرات ناگهانی رخسارهها در
ستون چینهشناسی و حضور رسوبات ریزشی (رخسارهی  )A4میتوان گفت که
محیط تشکیل رسوبات سازند آبدراز یک مدل شلف است و احتماالً بهدلیل
عدم شناسایی رخسارههای ریفی ،شلف بدون لبه ( )Non-rimmed shelfاست
[32و .]31تمامی رخسارهها متعلق به شلف میانی و خارجی هستند و رخسارههای
شلف داخلی شناسایی نشدند (شکل.)7-

س��ازند آیتامی��ر و بخش قاعدهای س��ازند آبدراز ب��وده و  20متر ضخامت
دارد .ش��روع این سکانس با رخسارهی  A1است .بس��تهی رسوبی پیشرونده
( )TSTبا رخس��ارههای  A4و  A7مش��خص میگردد .رخس��ارهی فرامینیفر
پالنکتون الیگوستژینید پکستون ( )A8سطح حداکثر پیشروی سطح آب دریا
( )MFSرا مش��خص میکند .بستهی رسوبی وابسته به سکون و آغاز پسروی
دریا ( )HSTتوس��ط رخسارهی بایوکالست اینتراکالست پکستون مشخص
میشود .مرز باالیی این سکانس توسط رخسارهی بایوکالست پکستون ()A2
مشخص میشود و مرز سکانسی نوع دوم است .این سکانس میتواند معادل
سکانس  K140در صفحهی عربی باشد [13و.]12
سن تورونین پسین-س��انتونین پیشین شامل بخش زیرین
این س��کانس به ّ
تا میان��ی س��ازند آبدراز بوده و  29متر ضخامت دارد .بس��تهی رس��وبی
 HSTتوس��ط رخسارههای  A4و  A6مشخص میگردد .رخسارهی اکینوئید
فرامینیفر پالنکتون وکستون ( )A7سطح  MFSرا نشان میدهد .رخسارههای

 7مدل رس��وبی س��ازند آبدراز در برش زیارت در ش��رقیترین
بخش از ناودیس شیخ ،غرب حوضهی کپهداغ

 -6چینهنگاری سکانسی

با بررس��ی تغییرات عمودی رخس��ارهها و شناس��ایی محیطهای رس��وبی
میتوان نهشتههای موجود در یک حوضهی رسوبی را به سکانسهای رسوبی
تفکیک کرد [ .]33س��کانس رسوبی یک واحد چینهشناسی است که توسط
ناپیوس��تگیها یا پیوستگیهای همارز از طبقات باال و پایین تفکیک میشود
و دورهای از رس��وبگذاری را نش��ان میدهد که بین دو برههی زمانی افت
س��طح آب دریا اتفاق افتاده است [35و .]34چینهنگاری سکانسی سازندهای
آبدراز و کالت منجر به شناس��ایی پنج س��کانس رسوبی رده سوم شده که
قابلتطابق با سکانسهای ارائه شده برای صفحهی عربی هستند (شکل.)9-
 -1-6سکانس رسوبی1-

سن س��نومانین پسین-تورونین پس��ین شامل بخش رأسی
این س��کانس به ّ

 8مدل رسوبی سازند کالت در برش زیارت در شرقیترین بخش
از ناودیس شیخ ،غرب حوضهی کپهداغ
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مقاالت علمی  -پژوهشی

 -3-6سکانس رسوبی3-

سن سانتونین میانی تا کامپانین میانی شامل بخش میانی
این س��کانس به ّ
این سکانس شامل تمامی س��ازند کالت بوده و  5متر ضخامت دارد.
ت��ا باالیی س��ازند آبدراز اس��ت و  38متر ضخامت دارد .رخس��ارههای
بایوکالس��ت اکینوئید پکس��تون ( )A3و بایوکالست پلوئید پکستون ( )A5ش��روع این س��کانس با رخس��ارهی ماسهس��نگی  B1اس��ت .رخسارهی
بستهی رسوبی  HSTرا تشکیل میدهند .سطح  MFSتوسط رخسارهی غنی بایوکالس��ت فرامینیفر بنتیک وکس��تون ( )B2س��ازندهی اصلی بس��تهی
از فرامینیفر پالنکتون ( )A8مش��خص میشود .بستهی رسوبی  HSTتوسط رسوبی  HSTاس��ت .رخسارهی رودیست گرینس��تون مربوط به محیط
رخسارهی دارای سوزن اسفنج ( )A6مشخص شده است .رخسارهی  A2مرز س��دی بهعن��وان س��طح  MFSدرنظر گرفته ش��ده اس��ت .رخس��ارهی
باالیی این سکانس را نشان میدهد و از نوع دوم است .این سکانس معادل بایوکالست اینتراکالس��ت گرینستون ( )B3بهعنوان بستهی رسوبیHST
درنظر گرفته ش��ده است .سازند کالت با ناپیوس��تگی فرسایشی توسط
با سکانس  K160در صفحهی عربی است [13و.]12
رس��وبات قارهای س��ازند پستلیق پوش��یده میش��ود .بنابراین مرز باالیی
اين س��کانس ،مرز سکانسی نوع اول اس��ت [ .]34این سکانس معادل با
 -4-6سکانس رسوبی4-
سن کامپانین پسین ش��امل بخش باالیی سازند آبدراز سکانس  K180در صفحهی عربی است [13و.]12
این س��کانس به ّ
سن آن کامپانین پسین است .رخسارهی اکینوئید فرامینیفر پالنکتون
است و ّ
 -5-6سکانس رسوبی5-

نتیجهگیری

 9س��کانسهای رس��وبی و بستههای رس��وبی شناسایی شده در
سازند آبدراز و کالت در برش مورد مطالعه
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مطالع��ات پتروگراف��ی س��ازندهای آبدراز و کالت در ب��رش
چینهشناس��ی زی��ارت در ش��رقیترین بخ��ش از یال جنوب��ی ناوديس
ش��يخ در غرب حوضهی کپهداغ منجر به شناس��ایی هش��ت رخسارهی
کربناته ش��د که تمامی آنه��ا مربوط به زیر محیط دریای باز هس��تند .با
توجه به رخس��ارههای شناسایی شده ،گس��تردگی رسوبات پالژیک و
حضور رس��وبات ریزشی میتوان گفت رسوبگذاری سازند آبدراز
روی یک مدل رس��وبگذاری ش��لف بدون لبه رخ داده است .تمامی
رخس��ارهها مربوط به رم��پ داخلی و میانی بوده و رخس��ارههای رمپ
خارجی تشخیص داده نشد.
مطالعات پتروگرافی س��ازند کالت منجر به شناس��ایی یک رخسارهی
سیلیس��ی آواری و س��ه رخسارهی کربناته ش��د که مربوط به محیطهای
جزر و مدی ،الگون و سدی هستند .با توجه به روند تدریجی رخسارهها،
حضور رسوبات س��دی و همچنین عدم وجود رسوبات ریزشی میتوان
گفت رسوبگذاری سازند کالت روی یک مدل رسوبگذاری رمپ
کربناته انجام شده است.
مطالعات چینهنگاری سکانسی سازند آبدراز منجر به شناسایی چهار
سکانس رس��وبی رده سوم شد که معادل با سکانسهای K140، K150،
 K160و  K170در صفحهی عربی است.
مطالعات چینهنگاری سکانسی در سازند کالت منجر به شناسایی یک
سکانس رس��وبی رده سوم معادل با س��کانس  K180در صفحهی عربی
شد.
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بایوکالست اینتراکالستپکس��تون ( )A4و بایوکالست پلوئید پکستون ( )A5وکستون ( )A7سازندهی اصلی بستهی رسوبی  HSTاست .سطح  MFSتوسط
بس��تهی رس��وبی  HSTرا تش��کیل میدهند .مرز باالیی این سکانس توسط رخسارهی  A8مشخص میشود .بستهی رسوبی  HSTتوسط رخسارهی A7
رخس��ارهی  A2مشخص میش��ود و از نوع دوم است .این سکانس میتواند مش��خص میشود .مرز باالیی این س��کانس بهدلیل شواهد خروج از آب و
فرسایش رسوبات بهعنوان مرز سکانسی نوع اول در نظر گرفته شد [ .]34این
معادل با سکانس  K150در صفحهی عربی باشد [13و.]12
سکانس میتواند معادل با سکانس  K170در صفحهی عربی باشد[13و.]12
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