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چكيده
طبقات كربنات- تبخيرى سازند دشتك به عنوان يكى از مهم ترين پوش سنگ هاى مخازن هيدروكربنى در حوضه زاگرس 
به ش�مار  مى رود. اين س�ازند شامل ليتولوژى¬هاى بخش شيلي آغار، رس�وبات تبخيري A، B، C، بخش دولوميت سفيدار و 
رسوبات تبخيري D است. سازند دشتك در سه چاه )آغار#1، آغار غربى#1 و نورا#1( از ديدگاه محيط رسوبى و ميكروفاسيس 
در منطقه مورد بررس�ى قرار گرفت. داده ها از آزمايش�ات پتروگرافى 500 عدد مقطع نازک تهيه ش�ده از خرده هاى حفارى به 
همراه داده هاى چاه نگارى )گاما- صوتى( اس�ت. در س�ازند دشتك 17 ميكروفاس�يس كربناته و 4 ميكروفاسيس غيركربناته 
 )4( C پهنه جزر و مدى )3( B پهنه فوق جزر مدى )2( A پهنه ساحلى )شناس�ايى ش�د كه در 8 كمربند رخساره اى شامل )1
الگون D )5( ش�ول E )6( درياى محدود F )7( درياى باز G )8( رمپ ميانى H رس�وب كردند. براساس رخساره هاى موجود 

محيط رسوبى سازند دشتك به عنوان يك رمپ كربناته هموكالين )سبخايى( پيشنهاد مى شود.
كلمات كليدى: سازند دشتك، محيط رسوبى، ميكروفاسيس، رمپ، ميدان آغار، فارس.

 

 
 مهدي خشنودكيا1، محمودحاجيان2، حسن محسني3، تينا ورمحمودي4

ميكروفاسيس و محيط رسوبي توالي هاي كربناته 
- تبخيري سازند دشتك در ميدان گازي آغار 

)چاه آغار #1، آغار غربي #1 و نورا 1#(

1. دانشجوی كارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
2. كارشناس ارشد مديريت اكتشاف نفت تهران 

3. استاديار دانشگاه بوعلی سينا، گروه زمين شناسی
4. كارشناس ارشد رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

مقدمه
تجمع عظيم ذخاير هيدروكربن در خاورميانه در بخش زيرين طبقات 
تبخي��ری اتفاق افتاده اس��ت. تش��كيل يك چنين پوش س��نگ هايی 
مناس��ب در اغلب موارد توسط توزيع چينه شناسی سكانسی تغييرات 
رخس��اره های كربناته– تبخيری كنترل می ش��ود. ش��ناخت محيط 
رس��وبی در اكتش��افات نفتی در جهت تعيين رخس��اره های مستعد 

سنگ منشأ، سنگ مخزن و پوش سنگ اهميت زيادی دارد. 
 )James & Wynd, 1965( تقسيم بندی زمانی رسوبات حوضه زاگرس توسط
اولين بار مورد بررس��ی قرار گرفت، ولی در اين مطالعه به رس��وبات 
قبل از دوران ژوراس��يك اهميت كمتری داده ش��ده ك��ه به ناچار از 
تقس��يم بندی )Szabo, 1977( و )Kasfi, 2000( اس��تفاده می ش��ود. 
همچني��ن )Szabo & Kheradpir, 1978( گ��زارش كامل��ی از ناحيه 
فارس ش��مالی در زمان پرمو ترياس پيرامون مس��ائل چينه شناسی 
و محيط رس��وبی منتشر كرده است. س��ازند دشتك بعد از مطالعات 
زاب��و وخردپير )1978( اخيرا در طی چند س��ال اخي��ر از چارچوب 
چينه شناس��ی سكانسی و محيط رسوبی در حوضه فارس ساحلی در 
جنوب ايران توسط حاجيان )1385( و فالح خيرخواه )1385( مورد 
ارزيابی دوباره قرار گرفته است. سازند دشتك يكی از پوش سنگ های 

مخازن گازی در جنوب ايران اس��ت كه در حوضه رس��وبی نئوتتيس 
نهشته شده است. حركت های تكتونيكی در اوايل دوران مزوزوئيك در 
ش��مال شرق پليت عربی در منطقه زاگرس باعث تشكيل يك محيط 
رس��وبی كم عمق شده است. به دليل داشتن طبقات ضخيم انيدريتی 
س��ازند دشتك به عنوان يكی از بهترين سنگ های پوشش در حوضه 
زاگرس برای مخازن گازی گروه دهرم به ش��مار می رود. به كمك 
روش های چينه شناس��ی سكانسی سن نس��بی برای سكانس های 
اين س��ازند معرفی كرد كه در نهايت با سكانس هايی كه در ديگر 
نواحی پليت عربی وجود دارد، از تطابق مناس��بی برخوردار است 
)Sharland et al., 2001(. منحن��ی تغيي��رات آب دريا و ائوس��تازی در 
 .)Haq & Al-Qahtani, 2005( پليت عربی دارای تطابق نزديك می  باشند

مواد و روش كار: 
داده ها ی س��ازند دشتك از س��ه چاه آغار غربی#1، آغار#1 و نورا1# 
از مي��دان گازی آغ��ار، آغار غرب��ی و نورا از ناحيه ف��ارس در جنوب 
زاگرس به دس��ت آمده است )شكل-1( و هدف از اين مطالعه بررسی 
محيط رسوبی و ميكروفاسيس سازند دشتك می باشد. سازند دشتك 
شامل ليتولوژی های بخش شيلي آغار، رسوبات تبخيري A ، رسوبات 
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تبخيري B، رس��وبات تبخيري C، بخش دولوميت سفيدار و رسوبات 
تبخيري D است )شكل- 2(. در حوضه زاگرس رسوبات ترياس ميانی 
و بااليی شامل دو سازند خانه كت و دشتك است، سازند خانه كت شامل 
دولوميت، ش��يل، آهك و سازند دشتك شامل دولوميت، شيل، آهك 
و انيدريت می باشد )شكل- 3(. تعداد 500 برش نازك ميكروسكوپی 
از س��ازند دشتك تهيه ش��د. طبقه بندی سنگ های كربناته در سازند 
 Dunham, 1962، Embry & Klovan,( دشتك براساس طبقه بندی
 Flugel, 2004،( و تعيين رخساره ها و محيط رسوبی بر اساس )1971
Warren, 1989( صورت گرفته اس��ت. در اين مطالعه س��ه چاه آغار 
غربی#1، آغار#1 و نورا#1 )ش��كل-1( با 2633 متر ضخامت سازند 
دشتك و500 برش نازك مورد بررسی قرار گرفت. چاه آغار غربی1# 
ب��ا ضخام��ت 1117 متر، آغار#1 ب��ا ضخامت 716 مت��ر و نورا#1 با 
ضخام��ت 800 مت��ر مورد مطالعه ق��رار گرفت. به ع��الوه پرتو گاما و 
نمودار صوتی نيز تفس��ير ش��دند و در نهايت نمودار تاريخچه تدفين 

ساده ای از حوضه رسوبی در تفسير محيط رسوبی ارائه شد.
 

شرح رخساره ها و ميكروفاسيس ها 
س��ازند دش��تك در 8 كمربند رخساره ای كه ش��امل رخساره های پهنه 
ساحلی )Costal Plain(، پهنه فوق جزر مدی )Supratidal(، پهنه جزر 
و مدی )Tidal Flat(، الگون )Lagoon(، شول )Shoal(، دريای محدود 
Mid- و رمپ ميانی )Open Marine( دريای باز ،)Restricted Marine(

Ramp است. 

)A(ميكروفاسيس پهنة ساحلي
 Detrital Quartz (A1 : رس��وبات از س��مت خش��كی به صورت 
آواری توس��ط جريانات مختلف حمل ش��ده اند ك��ه از اجزای مهم 
می توان به كوارتز كه نش��ان دهنده جريان های آبی ناپايدار اس��ت، 

.)Warren, 1989( )اشاره كرد )شكل4-الف

)B(ميكروفاسيس پهنه فوق جزر و مدی
  Anhydrite chicken-wire (B1 : عدس��ی ژيپ��س ب��ه طور كامل 
تغيير ش��كل داده و به علت رسوب گذاری پيوس��ته فشرده می شوند 
 Warren,( )و انيدري��ت النه مرغی را به وجود می آورند. )ش��كل4-ب
 )Flugel, 2004( 25 كه معادل ميكروفاس��يس رمپ ش��مارة )1989

می باشد و در زون پری تايدال و رمپ داخلی قرار می گيرد.
اي��ن   :Laminated evaporite-carbonate mudstone (B2  
ميكروفاس��يس عمدتأ در سوپراتايدال ميانی تشكيل می شود. در اين 
رخس��اره گل های آراگونيتی به طور وس��يع در زير س��طح كم عمق 
دولوميتی می ش��وند )ش��كل4-ج( ك��ه معادل ميكروفاس��يس رمپ 
شمارة Flugel, 2004( 25( است و در زون پری تايدال و رمپ داخلی 

قرارمی گيرد.
 Anhydrite (B3: دقيق��اً ب��ر روی س��طح باالی آب )س��وپراتايدال 
پايينی( قرار دارند )شكل4- د( كه معادل ميكروفاسيس رمپ شمارة 
Flugel, 2004( 25( اس��ت و در زون پری  تاي��دال و رمپ داخلی قرار 

می گيرد.

شكل1- موقعيت جغرافيايی 3 چاه آغار غربی#1، آغار#1 و نورا#1 واقع 
در ميدان گازی آغار، آغار غربی و نورا در جنوب شيراز.

.(Szabo, 1977) شكل3- تغييرات جانبی سازند دشتک به سازند خانه كت، حوضه زاگرس، ايران

شكل2- ليتواستراتيگرافی و چينه شناسی سكانسی سازند دشتک 
و موقعيت سازند های مخزنی گروه دهرم و هم  ارز های جانبی آنها 

.(Szabo, 1977، Kashfi, 2000، Alavi, 2004نقل از(
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Silty mudstone (B4 : پهن��ه ج��زر و م��دی مكان مناس��بی برای 

رس��وب گذاری مادستون سيلتی توسط طوفان دريايی و يا جريان باد 
به محيط س��بخا اس��ت )Warren, 1989( كه معادل ميكروفاسيس 
رمپ ش��مارةFlugel, 2004( 19 ( است و در زون پری تايدال و رمپ 

داخلی قرارمی گيرد )شكل4-ه(.
)C(ميكروفاسيس پهنه جزر و مدی 

Stromatolite boundstone (C1: از محي��ط اينترتاي��دال باالي��ی 

ت��ا س��وپراتايدال پايين��ی را در برمی گي��رد )Warren, 1989(. اي��ن 
 )Flugel, 2004( 23 ميكروفاسيس معادل ميكروفاسيس رمپ شمارة
است و در زون پری  تايدال و رمپ داخلی قرار می گيرد )شكل5- الف(.

 Dolomitize lime mudstone (C2: اين ميكروفاس��يس رخس��اره 
آهكی می باش��د كه تخت فرايند دولوميتی ش��دن قرار گرفته است و 
معادل ميكروفاس��يس رمپ ش��مارة Flugel, 2004( 19( است و در 

زون پری تايدال- الگون و رمپ داخلی قرارمی گيرد )شكل5- ب(.
  ميكروفاسيس الگونی

 Bioclast Mudstone (D1: از فس��يل های موج��ود می ت��وان ب��ه 
تروكولين��ا، همی گردي��وس، مئاندروس��پيرا، فرونديكوالريا ودواردی، 
افتالمديوم، اكينوئيد، ش��كم پا و جلبك سبز اشاره كرد. به دليل تبلور 
مجدد، دولوميتی ش��دن و از طرفی كم بودن فسيل در رسوبات دورره 
ترياس، اين اجزا كمتر حفظ ش��ده اند. اين ميكروفاس��يس نيز معادل 
ميكروفاس��يس رمپ ش��مارة Flugel, 2004( 20( می باشد و در زون 

الگون و رمپ داخلی قرارمی گيرد )شكل6- الف، ب، ج، د(.

 Bioclast wackestone (D2: حاوی خرده های بايوكالس��ت، جلبك 

سبز، پاراگسوكونولوس، اكينودرم و فس��يل های استراكد، تروكولينا، 
همی گرديوس، مئاندروس��پيرا كارينس��يا، فرونديكوالري��ا ودواردی، 
افتالمديوم و شكم پا اس��ت كه معادل ميكروفاسيس رمپ شماره 20 

)Flugel, 2004( بوده و در رمپ داخلی قرار دارد )شكل7- الف(.
 Argillaceous lime mudstone (D3: اين ميكروفاس��يس نيز زمينه 
ميكريتی و رس بااليی اس��ت كه معادل ميكروفاسيس رمپ شمارة 22 
)Flugel, 2004( می باش��د و در زون الگ��ون و رم��پ داخلی قرار دارد 

)شكل7- ب(.
Oncoid Packstone (D4: آنكوئي��د نش��ان دهنده زون ك��م انرژی 

الگون و تا حدودی رخساره پهنه جزر و مدی است. آنكوئيد ها از نوع 
 )Flugel, 2004( 22 جلبكی هستند و معادل ميكروفاسيس رمپ شمارة

می باشد و در زون الگون و رمپ داخلی قرارمی گيرد )شكل7- ج(. 
)E(ميكروفاسيس شول   

توس��ط  ليتوكودي��م  حف��رات   :Lithocodium boundstone (E1

س��يمان پر شده  اند و سازنده ريف كومه ای در حاشيه داخلی رخساره 
ش��ول است )شكل8- الف( كه معادل ميكروفاسيس رمپ شمارة 12 

)Flugel, 2004( بوده و در زون شول و رمپ داخلی قرار می گيرد. 
Intraclast grainstone (E2: اينتراكالس��ت ها تح��ت تأثير فرايند 
دولوميتی شدن قرار گرفتند و سيمان انيدريتی نيز البه الی آنها ديده  
می ش��ود )شكل 8- ب، ج( كه معادل ميكروفاسيس رمپ شمارة 24 
)Flugel, 2004( بوده و در زون ش��ول و رم��پ داخلی قرار می گيرد 

)شكل8- ب(.
Ooid/intraclast grainstone (E3: اوئيد ه��ا ب��ه ص��ورت فابريك 

اوئيد های مماسی هس��تند كه از اجزاي غيراسكلتي ديگر می توان به 
اينتراكالست و به مقدار كمتر پلوئيد ها اشاره كرد. اين ميكروفاسيس 
معادل ميكروفاسيس رمپ شمارة Flugel, 2004( 29( بوده و در زون 

شول و رمپ داخلی قرارمی گيرد )شكل8- ج(.
Peloid grainstone (E4: مق��دار پل��ت موج��ود در آن بيش از 30 

درصد و به همراه آن اينتراكالس��ت های گرد ش��ده وج��ود دارد. اين 
ميكروفاسيس نشانه نزديك شدن به محيط شول است. ميكروفاسيس 
رمپ ش��مارة Flugel, 2004( 27( بوده و معادل در زون شول و رمپ 

داخلی قرار می گيرد )شكل 8- د(.

  

  
  

  
میکروفاسیس پهنه ) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه) B( و فوق جزر و مدي) A( تصاویر میکروسکوپی رخساره پهنه ساحلی :4-شکل

میکروفاسیس ) د. کربناته اي به همراه مادستونمیکروفاسیس انیدریت المینه) ج. میکروفاسیس انیدریت النه مرغی) ب. ساحلی با کوارتز تخریبی
  .میکروفاسیس مادستون سیلتی) ه). mesh like(انیدریت سوزنی

    )C(  
1C - Stromatolite boundstone: گیرد  میتا سوپراتایدال پایینی را در بر اینترتایدال باالییمحیط  از

)Warren, 1989.( 23رة معادل میکروفاسیس رمپ شما این میکروفاسیس )Flugel, 2004 (و در زون  است
).الف -5شکل(گیرد  می تایدال و رمپ داخلی قرار  پري

2C- Dolomitize lime mudstone: باشد که تخت فرایند  این میکروفاسیس رخساره آهکی می
 باشد و در زون می) Flugel, 2004( 19و معادل میکروفاسیس رمپ شمارة  شدن قرار گرفته است دولومیتی

  ).ب -5شکل( گیرد الگون و رمپ داخلی قرارمی -تایدال ريپ

) ب. میکروفاسیس مادستون استروماتولیتی) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Cتصاویر میکروسکوپی رخساره پهنه جزر و مدي  :5-شکل
  .میکروفاسیس گل آهکی دولومیتی شده

   

1D - Bioclast Mudstone :مئاندروسپیراگردیوس،  توان به تروکولینا، همی هاي موجود می ز فسیلا ،
شدن و  دولومیتی، به دلیل تبلور مجدد. پا و جلبک سبز اشاره کرد ، افتالمدیوم، اکینوئید، شکمفروندیکوالریا ودواردي

معادل سیس نیز این میکروفا. اند این اجزا کمتر حفظ شده ،بودن فسیل در رسوبات دورره تریاس از طرفی کم
 - 6شکل(گیرد  باشد و در زون الگون و رمپ داخلی قرارمی می) Flugel, 2004( 20میکروفاسیس رمپ شمارة 

  ).الف، ب، ج، د

بالف

د  جبالف

ه

  

  
  

  
میکروفاسیس پهنه ) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه) B( و فوق جزر و مدي) A( تصاویر میکروسکوپی رخساره پهنه ساحلی :4-شکل

میکروفاسیس ) د. کربناته اي به همراه مادستونمیکروفاسیس انیدریت المینه) ج. میکروفاسیس انیدریت النه مرغی) ب. ساحلی با کوارتز تخریبی
  .میکروفاسیس مادستون سیلتی) ه). mesh like(انیدریت سوزنی

    )C(  
1C - Stromatolite boundstone: گیرد  میتا سوپراتایدال پایینی را در بر اینترتایدال باالییمحیط  از

)Warren, 1989.( 23رة معادل میکروفاسیس رمپ شما این میکروفاسیس )Flugel, 2004 (و در زون  است
).الف -5شکل(گیرد  می تایدال و رمپ داخلی قرار  پري

2C- Dolomitize lime mudstone: باشد که تخت فرایند  این میکروفاسیس رخساره آهکی می
 باشد و در زون می) Flugel, 2004( 19و معادل میکروفاسیس رمپ شمارة  شدن قرار گرفته است دولومیتی

  ).ب -5شکل( گیرد الگون و رمپ داخلی قرارمی -تایدال ريپ

) ب. میکروفاسیس مادستون استروماتولیتی) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Cتصاویر میکروسکوپی رخساره پهنه جزر و مدي  :5-شکل
  .میکروفاسیس گل آهکی دولومیتی شده

   

1D - Bioclast Mudstone :مئاندروسپیراگردیوس،  توان به تروکولینا، همی هاي موجود می ز فسیلا ،
شدن و  دولومیتی، به دلیل تبلور مجدد. پا و جلبک سبز اشاره کرد ، افتالمدیوم، اکینوئید، شکمفروندیکوالریا ودواردي

معادل سیس نیز این میکروفا. اند این اجزا کمتر حفظ شده ،بودن فسیل در رسوبات دورره تریاس از طرفی کم
 - 6شکل(گیرد  باشد و در زون الگون و رمپ داخلی قرارمی می) Flugel, 2004( 20میکروفاسیس رمپ شمارة 

  ).الف، ب، ج، د

بالف

د  جبالف

ه

شكل-4: تصاوير ميكروسكوپی رخساره پهنه ساحلی )A( و فوق جزر و مدی )B( سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه. الف( ميكروفاسيس پهنه ساحلی 
با كوارتز تخريبی. ب( ميكروفاس��يس انيدريت النه مرغی. ج( ميكروفاس��يس انيدريت المينه ای به همراه مادس��تون كربناته. د( ميكروفاس��يس انيدريت 

سوزنی(mesh like). ه( ميكروفاسيس مادستون سيلتی.

شكل-6: تصاوير ميكروسكوپی رخساره الگون )D( سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه. الف( ميكروفاسيس مادستون حاوی 
آگاتاميا. ب( ميكروفاسيس مادستون حاوی تروكولينا. ج( ميكروفاسيس مادستون حاوی جلبک اركوليتوتامينيوم. د( ميكروفاسيس 

مادستون حاوی فسيل پاراگسوكونولوس. 

  

  
  

  
میکروفاسیس پهنه ) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه) B( و فوق جزر و مدي) A( تصاویر میکروسکوپی رخساره پهنه ساحلی :4-شکل

میکروفاسیس ) د. کربناته اي به همراه مادستونمیکروفاسیس انیدریت المینه) ج. میکروفاسیس انیدریت النه مرغی) ب. ساحلی با کوارتز تخریبی
  .میکروفاسیس مادستون سیلتی) ه). mesh like(انیدریت سوزنی

    )C(  
1C - Stromatolite boundstone: گیرد  میتا سوپراتایدال پایینی را در بر اینترتایدال باالییمحیط  از

)Warren, 1989.( 23رة معادل میکروفاسیس رمپ شما این میکروفاسیس )Flugel, 2004 (و در زون  است
).الف -5شکل(گیرد  می تایدال و رمپ داخلی قرار  پري

2C- Dolomitize lime mudstone: باشد که تخت فرایند  این میکروفاسیس رخساره آهکی می
 باشد و در زون می) Flugel, 2004( 19و معادل میکروفاسیس رمپ شمارة  شدن قرار گرفته است دولومیتی

  ).ب -5شکل( گیرد الگون و رمپ داخلی قرارمی -تایدال ريپ

) ب. میکروفاسیس مادستون استروماتولیتی) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Cتصاویر میکروسکوپی رخساره پهنه جزر و مدي  :5-شکل
  .میکروفاسیس گل آهکی دولومیتی شده

   

1D - Bioclast Mudstone :مئاندروسپیراگردیوس،  توان به تروکولینا، همی هاي موجود می ز فسیلا ،
شدن و  دولومیتی، به دلیل تبلور مجدد. پا و جلبک سبز اشاره کرد ، افتالمدیوم، اکینوئید، شکمفروندیکوالریا ودواردي

معادل سیس نیز این میکروفا. اند این اجزا کمتر حفظ شده ،بودن فسیل در رسوبات دورره تریاس از طرفی کم
 - 6شکل(گیرد  باشد و در زون الگون و رمپ داخلی قرارمی می) Flugel, 2004( 20میکروفاسیس رمپ شمارة 

  ).الف، ب، ج، د

بالف

د  جبالف

ه

ش��كل-5: تصاوير ميكروس��كوپی رخس��اره پهنه جزر و مدی C سازند دشتک 
در منطق��ه م��ورد مطالعه. الف( ميكروفاس��يس مادس��تون اس��تروماتوليتی. ب( 

ميكروفاسيس گل آهكی دولوميتی شده.

2D- Bioclast wackestone: جلبک سبز، پاراگسوکونولوس، اکینودرم و بایوکالستهاي  حاوي خرده ،
 پا ، افتالمدیوم و شکمفروندیکوالریا ودواردي، وسپیرا کارینسیامئاندرگردیوس،  هاي استراکد، تروکولینا، همی فسیل
  ).الف -7شکل( داردرمپ داخلی قرار در و  بوده )Flugel, 2004( 20میکروفاسیس رمپ شماره معادل  که است

3D - Argillaceous lime mudstone:  معادل  است کهزمینه میکریتی و رس باالیی این میکروفاسیس نیز
).ب -7شکل( دارد باشد و در زون الگون و رمپ داخلی قرار می) Flugel, 2004( 22رمپ شمارة میکروفاسیس 

4D -Oncoid Packstone:جزر و مدي پهنه دهنده زون کم انرژي الگون و تا حدودي رخساره  آنکوئید نشان
باشد و در زون  می) Flugel, 2004( 22و معادل میکروفاسیس رمپ شمارة ها از نوع جلبکی هستند  آنکوئید. است

  ). ج -7شکل(گیرد  الگون و رمپ داخلی قرارمی

 
) ب .آگاتامیامیکروفاسیس مادستون حاوي ) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه) D( تصاویر میکروسکوپی رخساره الگون :6-کلش

میکروفاسیس مادستون حاوي فسیل ) د. رکولیتوتامینیوممیکروفاسیس مادستون حاوي جلبک ا) ج. میکروفاسیس مادستون حاوي تروکولینا
  . پاراگسوکونولوس

  
) ب. میکروفاسیس جلبک، بایوکالست وکستون) سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه الف) D( تصاویر میکروسکوپی رخساره الگون :7-شکل

  .یس آنکوئید پکستونمیکروفاس) ج. میکروفاسیس گل آهکی آرژیلیتی به همراه آثار زیست آشفتگی
 )E(  

1E -Lithocodium boundstone :اي در  سازنده ریف کومه و اند  حفرات لیتوکودیم توسط سیمان پر شده

و  بوده) Flugel, 2004( 12معادل میکروفاسیس رمپ شمارة که  )الف -8شکل( استحاشیه داخلی رخساره شول 
   .دگیر می در زون شول و رمپ داخلی قرار

2E- Intraclast grainstone :شدن قرار گرفتند و سیمان  ثیر فرایند دولومیتیأها تحت ت اینتراکالست
 ,Flugel( 24میکروفاسیس رمپ شمارة معادل  که )ب، ج -8شکل (شود  می  الي آنها دیده انیدریتی نیز البه

  ).ب - 8شکل(گیرد  می و در زون شول و رمپ داخلی قرار بوده) 2004
3E- Ooid/ intraclast grainstone :از اجزاي  هستند کهمماسی  يها فابریک اوئیدها به صورت  اوئید

معادل  این میکروفاسیس. کرداشاره  ها توان به اینتراکالست و به مقدار کمتر پلوئید اسکلتی دیگر میغیر
  ).ج -8شکل(گیرد  میو در زون شول و رمپ داخلی قرار بوده) )Flugel, 2004 29میکروفاسیس رمپ شمارة 

د  جبالف

  جبالف
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 )F( ميكروفاسيس دريای محدود

Ostracod wackestone (F1: اي��ن ميكروفاس��يس دارای پوس��ته 

استراكد پراكنده در خميره آهكی بوده كه معادل ميكروفاسيس رمپ 
شمارة Flugel, 2004( 18( می باشد و در زون دريای محدود و رمپ 

داخلی قرارمی گيرد )شكل 9- الف(.
Sponge spicules mudstone (F2: اين نوع نيز دارای سوزن اسفنج 

در خمي��ره آهكی بوده كه معادل ميكروفاس��يس رمپ ش��مارة 18 
)Flugel, 2004( می باش��د  و در زون دري��ای محدود و رمپ داخلی 

قرارمی گيرد )شكل 9- ب(.
  

)G( ميكروفاسيس دريای باز 
 Bioclast wackstone (G1: وج��ود خار اكين��ودرم به همراه ذرات 
بايوكالس��ت در اين ميكروفاسيس نشان دهنده يك محيط دريايی باز 
است كه معادل ميكروفاسيس رمپ شمارة Flugel, 2004( 18( بوده 

و در زون دريای باز و رمپ داخلی قرار می گيرد )شكل10(.
 

شكل-10: تصاوير ميكروسكوپی رخساره دريای باز G سازند دشتک 
در منطقه مورد مطالعه. ميكروفاسيس وكستون با خار اكينودرم. 

4E- Peloid grainstone:  شده  هاي گرد کالستادرصد و به همراه آن اینتر 30آن بیش از موجود در پلت مقدار
,Flugel( 27میکروفاسیس رمپ شمارة . است شولشدن به محیط  نزدیک نشانهاین میکروفاسیس . وجود دارد

.)د -8شکل ( گیرد می در زون شول و رمپ داخلی قرارمعادل  و بوده) 2004

  
  

میکروفاسیس ) ب. میکروفاسیس باندستون لیتوکدیومی) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Eتصاویر میکروسکوپی رخساره شول  :8-شکل
اي به خوبی در  سیمان اولیه تیغه. ردا دار، اینترکالست میکروفاسیس گرینستون اوئید) ج. دار با سیمان انیدریت پوئیکیلوتوپیک گرینستون اینترکالست

  .دار میکروفاسیس گرینستون پلت) د. تصویر پیداست

   )F (
1F - Ostracod wackestone : بوده که داراي پوسته استراکد پراکنده در خمیره آهکی این میکروفاسیس
 گیرد زون دریاي محدود و رمپ داخلی قرارمیباشد و در  می) Flugel, 2004( 18میکروفاسیس رمپ شمارة  معادل

  .)الف -9شکل (
2F- Sponge spicules mudstone : معادل  بوده کهاسفنج در خمیره آهکی  سوزن داراياین نوع نیز

شکل ( گیرد و در زون دریاي محدود و رمپ داخلی قرارمیباشد  می )Flugel, 2004( 18میکروفاسیس رمپ شمارة 
.)ب -9

  
  

) ب. میکروفاسیس وکستون حاوي فسیل استراکد) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه F محدودتصاویر میکروسکوپی رخساره دریاي  :9-شکل
  .میکروفاسیس مادستون با سوزن اسفنج

    )G(  
1G - Bioclast wackstone : روفاسیس در این میکوجود خار اکینودرم به همراه ذرات بایوکالست

و در  بوده) Flugel, 2004( 18معادل میکروفاسیس رمپ شمارة  که باشد دهنده یک محیط دریایی باز می نشان
  .)10شکل( گیرد می زون دریاي باز و رمپ داخلی قرار

  

  . با خار اکینودرم وکستونمیکروفاسیس . سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Gتصاویر میکروسکوپی رخساره دریاي باز  :10-شکل

د  جبالف

بالف

H ميكروفاسيس رمپ ميانی.
ذرات   :  intraclast/peloid grainstone, packstone (H1

اينتراكالس��ت موج��ود دراين ميكروفاس��يس از گردش��دگی خوبی 
برخوردار اس��ت. در اين رخساره گرينس��تون اينتراكالست دار همراه 
رس��وبات طوفان��ی ديده می ش��ود )ش��كل11-الف، ب، ج(. در رمپ 
ميان��ي به دليل انرژي باال در زم��ان طوفاني بودن در زمان هايي كوتاه، 
رخس��اره هاي وكس��تون و دانه هاي دوباره نهشته ش��ده پكستون تا 
مادس��تون بر جاي گذاشته مي شود. در اين محيط دانه بندی به طور 

 .)Burchette & Wright, 1992( تدريجی عادی نيز، مشاهده مي گردد
با توجه به انرژي باالي امواج در زمان طوفان و اثر آن بر بستر حوضه، 
قس��مت هايي از رسوبات بس��تر كه كاماًل سخت نش��ده اند، به صورت 
اينتراكالس��ت كنده ش��ده و بعد از حمل و گردشدگي دانه ها در زمان 
آرامش حوضه رس��وب مي كنند و تش��كيل گرينس��تون اينتراكالستی 
را می دهند )ش��كل 11- الف، ب( ش��واهد طوفانی اهميت بسياری در 
شناخت جايگاه های رمپ دارد. طوفان های دريايی رسوبات را از ساحل 
به رمپ خارجی تر برده و ش��واهدی از قطعات درشت اينتراكالست كه 
از اليه های زيرين جدا ش��ده است، مش��اهده كرد. اين نوع را می توان 
معادل ميكروفاسيس های گروه Flugel, 2004( 28-26( در نظر گرفت 

و در زون رمپ ميانی قرار داد.
Intraclast bioclast wackestone (H2: اين نوع بايوكالست  عمدتأ 

خار اكينودرم هس��تند. ديگر بايوكالس��ت ها به علت وقوع فرايند های 
دياژنزی قابل تش��خيص نيستند در صورتی كه ذرات پلوئيد نيز ديده 
 Flugel,(  28-26 شده اند معادل ميكروفاسيس استاندارد رمپ شمارة

2004( باشند و در رمپ ميانی قرار گيرند.
Peloid packstone (H3 عالوه ب��ر پلوئي��د ب��ه مق��دار خيلی كمتر 

اينتراكالس��ت نيز وجود دارد. ميكروفاسيس مذكور دارای دانه بندی 
تدريج��ی ع��ادی اس��ت كه ش��واهدی از طوف��ان را نش��ان می دهد 
)ش��كل11- ه( و مش��خصات ميكروفاسيس اس��تاندارد شلف شمارة 
Flugel, 2004( 16( می باش��د هر چند فلوگل دقيقاً معادل آن را در 
موقعيت رمپ قيد نكرده اس��ت، اما با مقايس��ه با ميكروفاسيس های 

قبلی و بعدی جايگاه آن رمپ ميانی تفسير شده است.

شكل-7: تصاوير ميكروسكوپی رخساره الگون )D( سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه الف( ميكروفاسيس جلبک، بايوكالست 
وكستون. ب( ميكروفاسيس گل آهكی آرژيليتی به همراه آثار زيست آشفتگی. ج( ميكروفاسيس آنكوئيد پكستون.

شكل-8: تصاوير ميكروسكوپی رخساره شول E سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه. الف( ميكروفاسيس باندستون ليتوكديومی. 
ب( ميكروفاسيس گرينستون اينتركالست دار با سيمان انيدريت پوئيكيلوتوپيک. ج( ميكروفاسيس گرينستون اوئيد دار، اينتركالست دار. سيمان 

اوليه تيغه ای به خوبی در تصوير پيداست. د( ميكروفاسيس گرينستون پلت دار.

2D- Bioclast wackestone: جلبک سبز، پاراگسوکونولوس، اکینودرم و بایوکالستهاي  حاوي خرده ،
 پا ، افتالمدیوم و شکمفروندیکوالریا ودواردي، وسپیرا کارینسیامئاندرگردیوس،  هاي استراکد، تروکولینا، همی فسیل
  ).الف -7شکل( داردرمپ داخلی قرار در و  بوده )Flugel, 2004( 20میکروفاسیس رمپ شماره معادل  که است

3D - Argillaceous lime mudstone:  معادل  است کهزمینه میکریتی و رس باالیی این میکروفاسیس نیز
).ب -7شکل( دارد باشد و در زون الگون و رمپ داخلی قرار می) Flugel, 2004( 22رمپ شمارة میکروفاسیس 

4D -Oncoid Packstone:جزر و مدي پهنه دهنده زون کم انرژي الگون و تا حدودي رخساره  آنکوئید نشان
باشد و در زون  می) Flugel, 2004( 22و معادل میکروفاسیس رمپ شمارة ها از نوع جلبکی هستند  آنکوئید. است

  ). ج -7شکل(گیرد  الگون و رمپ داخلی قرارمی

 
) ب .آگاتامیامیکروفاسیس مادستون حاوي ) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه) D( تصاویر میکروسکوپی رخساره الگون :6-کلش

میکروفاسیس مادستون حاوي فسیل ) د. رکولیتوتامینیوممیکروفاسیس مادستون حاوي جلبک ا) ج. میکروفاسیس مادستون حاوي تروکولینا
  . پاراگسوکونولوس

  
) ب. میکروفاسیس جلبک، بایوکالست وکستون) سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه الف) D( تصاویر میکروسکوپی رخساره الگون :7-شکل

  .یس آنکوئید پکستونمیکروفاس) ج. میکروفاسیس گل آهکی آرژیلیتی به همراه آثار زیست آشفتگی
 )E(  

1E -Lithocodium boundstone :اي در  سازنده ریف کومه و اند  حفرات لیتوکودیم توسط سیمان پر شده

و  بوده) Flugel, 2004( 12معادل میکروفاسیس رمپ شمارة که  )الف -8شکل( استحاشیه داخلی رخساره شول 
   .دگیر می در زون شول و رمپ داخلی قرار

2E- Intraclast grainstone :شدن قرار گرفتند و سیمان  ثیر فرایند دولومیتیأها تحت ت اینتراکالست
 ,Flugel( 24میکروفاسیس رمپ شمارة معادل  که )ب، ج -8شکل (شود  می  الي آنها دیده انیدریتی نیز البه

  ).ب - 8شکل(گیرد  می و در زون شول و رمپ داخلی قرار بوده) 2004
3E- Ooid/ intraclast grainstone :از اجزاي  هستند کهمماسی  يها فابریک اوئیدها به صورت  اوئید

معادل  این میکروفاسیس. کرداشاره  ها توان به اینتراکالست و به مقدار کمتر پلوئید اسکلتی دیگر میغیر
  ).ج -8شکل(گیرد  میو در زون شول و رمپ داخلی قرار بوده) )Flugel, 2004 29میکروفاسیس رمپ شمارة 

د  جبالف

  جبالف

4E- Peloid grainstone:  شده  هاي گرد کالستادرصد و به همراه آن اینتر 30آن بیش از موجود در پلت مقدار
,Flugel( 27میکروفاسیس رمپ شمارة . است شولشدن به محیط  نزدیک نشانهاین میکروفاسیس . وجود دارد

.)د -8شکل ( گیرد می در زون شول و رمپ داخلی قرارمعادل  و بوده) 2004

  
  

میکروفاسیس ) ب. میکروفاسیس باندستون لیتوکدیومی) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Eتصاویر میکروسکوپی رخساره شول  :8-شکل
اي به خوبی در  سیمان اولیه تیغه. ردا دار، اینترکالست میکروفاسیس گرینستون اوئید) ج. دار با سیمان انیدریت پوئیکیلوتوپیک گرینستون اینترکالست

  .دار میکروفاسیس گرینستون پلت) د. تصویر پیداست

   )F (
1F - Ostracod wackestone : بوده که داراي پوسته استراکد پراکنده در خمیره آهکی این میکروفاسیس
 گیرد زون دریاي محدود و رمپ داخلی قرارمیباشد و در  می) Flugel, 2004( 18میکروفاسیس رمپ شمارة  معادل

  .)الف -9شکل (
2F- Sponge spicules mudstone : معادل  بوده کهاسفنج در خمیره آهکی  سوزن داراياین نوع نیز

شکل ( گیرد و در زون دریاي محدود و رمپ داخلی قرارمیباشد  می )Flugel, 2004( 18میکروفاسیس رمپ شمارة 
.)ب -9

  
  

) ب. میکروفاسیس وکستون حاوي فسیل استراکد) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه F محدودتصاویر میکروسکوپی رخساره دریاي  :9-شکل
  .میکروفاسیس مادستون با سوزن اسفنج

    )G(  
1G - Bioclast wackstone : روفاسیس در این میکوجود خار اکینودرم به همراه ذرات بایوکالست

و در  بوده) Flugel, 2004( 18معادل میکروفاسیس رمپ شمارة  که باشد دهنده یک محیط دریایی باز می نشان
  .)10شکل( گیرد می زون دریاي باز و رمپ داخلی قرار

  

  . با خار اکینودرم وکستونمیکروفاسیس . سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Gتصاویر میکروسکوپی رخساره دریاي باز  :10-شکل

د  جبالف

بالف

4E- Peloid grainstone:  شده  هاي گرد کالستادرصد و به همراه آن اینتر 30آن بیش از موجود در پلت مقدار
,Flugel( 27میکروفاسیس رمپ شمارة . است شولشدن به محیط  نزدیک نشانهاین میکروفاسیس . وجود دارد

.)د -8شکل ( گیرد می در زون شول و رمپ داخلی قرارمعادل  و بوده) 2004

  
  

میکروفاسیس ) ب. میکروفاسیس باندستون لیتوکدیومی) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Eتصاویر میکروسکوپی رخساره شول  :8-شکل
اي به خوبی در  سیمان اولیه تیغه. ردا دار، اینترکالست میکروفاسیس گرینستون اوئید) ج. دار با سیمان انیدریت پوئیکیلوتوپیک گرینستون اینترکالست

  .دار میکروفاسیس گرینستون پلت) د. تصویر پیداست

   )F (
1F - Ostracod wackestone : بوده که داراي پوسته استراکد پراکنده در خمیره آهکی این میکروفاسیس
 گیرد زون دریاي محدود و رمپ داخلی قرارمیباشد و در  می) Flugel, 2004( 18میکروفاسیس رمپ شمارة  معادل

  .)الف -9شکل (
2F- Sponge spicules mudstone : معادل  بوده کهاسفنج در خمیره آهکی  سوزن داراياین نوع نیز

شکل ( گیرد و در زون دریاي محدود و رمپ داخلی قرارمیباشد  می )Flugel, 2004( 18میکروفاسیس رمپ شمارة 
.)ب -9

  
  

) ب. میکروفاسیس وکستون حاوي فسیل استراکد) الف. سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه F محدودتصاویر میکروسکوپی رخساره دریاي  :9-شکل
  .میکروفاسیس مادستون با سوزن اسفنج

    )G(  
1G - Bioclast wackstone : روفاسیس در این میکوجود خار اکینودرم به همراه ذرات بایوکالست

و در  بوده) Flugel, 2004( 18معادل میکروفاسیس رمپ شمارة  که باشد دهنده یک محیط دریایی باز می نشان
  .)10شکل( گیرد می زون دریاي باز و رمپ داخلی قرار

  

  . با خار اکینودرم وکستونمیکروفاسیس . سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه Gتصاویر میکروسکوپی رخساره دریاي باز  :10-شکل

د  جبالف

بالف

ش��كل-9: تصاوير ميكروسكوپی رخس��اره دريای محدود F سازند 
دشتک در منطقه مورد مطالعه. الف( ميكروفاسيس وكستون حاوی 

فسيل استراكد. ب( ميكروفاسيس مادستون با سوزن اسفنج.
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   تفسير محيط رسوبی
سازند دشتك حاوی نهشته های س��وپراتايدال شامل كربنات )عمدتاً 
دولومي��ت و آه��ك( و انيدري��ت می باش��د و رس��وبات اينترتايدال، 
ش��امل مادس��تون های جلبكی دولوميتی است. همچنين نهشته  های 
س��ابتايدال شامل رخساره وكس��تون پلتی و گرينس��تونی می باشد. 
مدل رسوب گذاری گسترش جانبی وسيعی دارد و با پيشروی نواحی 
س��وپراتايدال به س��مت دريا سبب دولوميتی ش��دن اليه های زيرين 
می ش��ود و از طرفی چون رس��وبات رمپ كربنات��ه- تبخيری نزديك 
سطح آب دريا تش��كيل می شوند، وجود ذرات اسكلتی و غيراسكلتی 
دليلی بر يك رمپ داخلی و ميانی اس��ت، زيرا اجزای غالب در رمپ 
اوئيد، بايوكالس��ت و به مقدار كمتر پلوئيد و اينتراكالس��ت می باشد. 
بايوكالس��ت های رمپ داخلی در مقايس��ه با دريای نرمال و پالتفرم 
محدودتر هس��تند و شامل جلبك سبز، نرم تنان، استراكد و اكينودرم 
است. اوئيدها نيز در رمپ داخلی نزديك خط ساحلی و تپه های شول 
تشكيل می شوند و اكثر اوئيدها ميكريتی يا متمركز هستند، پلوئيدها 
به ص��ورت پلت مدفوعی و يا حاصل طوفان مي باش��ند، آنكوئيد های 
جلبكی در رمپ داخلی فراوان هس��تند. اينتراكالس��ت ها در كل رخساره رمپ 
حضور دارند. با توجه به شواهد مزبور و تكيه بر مقايسه ويژگی های اين رخساره ها 
با مدل های شناخته شده به ويژه )Flugel, 2004(، )Warren, 1989( و شواهدی 
از قبيل فقدان رسوبات دوباره نهشته شده ناشی از ريزش و لغزش های 
زي��ر دريايی، نبود رخس��اره های ريف يا س��د های محصور كننده يك 
شلف و ... سبب شد مدل رسوب گذاری سازند دشتك در منطقه مورد 
مطالع��ه يك رمپ هموكالين كربناته- تبخيری )س��بخايی( تفس��ير 
ش��ود. در شكل12 ميكروفاس��يس و محيط رسوبی سازند دشتك به 
همراه پرتو گاما و نمودار صوتی س��ازند دش��تك ترسيم شده است و 
نيز محيط رس��وبی و پتروگرافی اين سه چاه با يكديگر مقايسه شده 
اس��ت. همانطور كه ديده می شود در آغاز هر سيكل ميكروفاسيس ها 
از س��مت رخساره های س��وپراتايدال به الگون، شول، دريای محدود، 
دريای باز و رمپ ميانی جابه جا می شوند و از طرفی پرتو گاما و نمودار 
صوتی شكل زنگوله ای نشان می دهند كه با بايوتوريشن، ميكرو پلوئيد، 
اينتراكالس��ت، ن��دول انيدري��ت و دولومي��ت الگون همراه اس��ت. 
رخساره های پس رونده به طرف باال كم عمق شونده می باشند و حاوی 
اينتراكالس��ت، بايوكالست، پلت و المينه های جلبكی است. از طرفی 
اليه های رخس��اره های پس رونده به س��مت باال ضخيم شونده تبديل 
به اليه های انيدريت محيط  سبخايی می شوند. اليه های رخساره های 
پس��روی  دارای دولوميت های س��بخايی به ضخامت چندين متر به 
همراه انيدريت س��بخايی اس��ت. پرتو گاما و نمودار صوتی در هنگام 

پسروی رخساره ها  طرح و الگوی مخروطی شكل دارد. 
 

تاريخچه تدفين و محيط رسوبی 
برای رسم تاريخچه تدفين از روش  Lopatin, 1971و داده های زمان-

چين��ه ای )Koop, 1977، Koop & Stoneley, 1982( و ف��رض نرخ 
ثابت رسوب گذاری س��ازند دشتك در دو چاه آغارغربی#1 و آغار1# 
اس��تفاده ش��د. به دليل در اختيار نداش��تن نبود های رسوب گذاری و 
فرسايش، فقط نرخ رسوب گذاری حوضه اين نمودار رسم شده است. 
از داده ه��ای چ��اه آغار#6 به جای چاه آغ��ار#1 )چون هر دو در يك 
تاقديس قرار داشتند( استفاده شد. چاه آغار#6 در تاقديس آغار و چاه 
آغار غربی#1 در تاقديس س��ياخ قرار دارد. اين دو تاقديس به وسيله 
ي��ك فروافتادگی از يكديگر جدا می ش��وند )ش��كل13، الف(. آنگونه 
كه در منحنی تاريخچه تدفين مش��خص اس��ت، روند رسوب گذاری 
سازند دشتك در هر دو چاه از 223 ميليون سال پيش روند متفاوتی 
داشته است و نرخ تدفين و رسوب گذاری در تاقديس سياخ )چاه آغار 
غربی#1( بيش��تر بوده اس��ت )ش��كل13، ب(. در اوايل ژوراسيك در 
حدود 400 متر تفاوت در ميزان رسوب گذاری اتفاق افتاد. در ترياس 
ميان��ی در اثر حركت دياپي��ر نمكی تبخيری های س��ازند هرمز يك 
فروافتادگ��ی محلی در آغار غربی#1 به وجود آمده بود. احتماالً زمان 
گنبدی شدن و نفوذ نمك به داخل تاقديس مزبور در اواخر ژوراسيك 
روی داده اس��ت )Mina et al., 1967(، ام��ا احتمال دارد حركت آغازين 

.)Hurford et al., 1984( نمك ها از پالئوزوئيك بااليی آغاز شده باشد
  

نتيجه گيري  
1- س��ازند دش��تك در محيط س��بخايی )رمپ هموكالين داخلی- 

ميانی( رسوب گذاری كرده  است.
2- در س��ازند دشتك 17 ميكروفاس��يس كربناته و 4 ميكروفاسيس 

غيركربناته شناسايی گرديد.
3- س��ازند دشتك با چهار مرحله پيش��روی آب دريا و چهار مرحله 

پسروی آب دريا همراه بوده است.
4- حرك��ت دياپير نمكی به س��مت باال در آغ��ار غربی#1 باعث يك 
فرو افتادگی محلی ش��ده كه با نرخ رسوب گذاری فراوان، حجم شيل 
باال و اليه بندی در س��طح آب همراه اس��ت و باعث تفاوت در محيط 
رس��وب گذاری از ممبر B به سمت باال در ليتولوژی سازند دشتك در 

چاه آغار#1 و آغار غربی#1 شده است.
5- ميكروفاسيس های B، C و D بيشترين ميكروفاسيس های مشاهده 

شده در سازند دشتك می باشد.

(H     )  

1H-Intraclast/ peloid grainstone, packstone  :موجود دراین میکروفاسیس  ذرات اینتراکالست
 شود دیده میدار همراه رسوبات طوفانی  در این رخساره گرینستون اینتراکالست. برخوردار استگردشدگی خوبی  از
هاي  رخساره ،هایی کوتاه بودن در زمان دلیل انرژي باال در زمان طوفانی هپ میانی بدر رم). ب، ج الف،-11شکل(

به طور بندي  در این محیط دانه. شود هاي دوباره نهشته شده پکستون تا مادستون بر جاي گذاشته می وکستون و دانه
ژي باالي امواج در زمان با توجه به انر .))Burchette & Wright, 1992 گردد می مشاهده ،تدریجی عادي نیز

ست کنده اند، به صورت اینتراکال سخت نشده هایی از رسوبات بستر که کامالً طوفان و اثر آن بر بستر حوضه، قسمت
کنند و تشکیل گرینستون اینتراکالستی را  ها در زمان آرامش حوضه رسوب می شدگی دانهشده و بعد از حمل و گرد

هاي دریایی  طوفان. هاي رمپ دارد طوفانی اهمیت بسیاري در شناخت جایگاه شواهد )الف، ب -11شکل ( دهند می
هاي زیرین جدا شده  شواهدي از قطعات درشت اینتراکالست که از الیهو تر برده  رسوبات را از ساحل به رمپ خارجی

نظر گرفت و  در) Flugel, 2004( 28- 26هاي گروه  معادل میکروفاسیستوان  این نوع را می. است، مشاهده کرد
  .ددادر زون رمپ میانی قرار 

2H- Intraclast bioclast wackestone : دیگر  .هستندعمدتأ خار اکینودرم   بایوکالستاین نوع
 اند شدهذرات پلوئید نیز دیده  که در صورتی هاي دیاژنزي قابل تشخیص نیستند ها به علت وقوع فرایند بایوکالست

  .دنگیر د و در رمپ میانی قرارنباش) Flugel, 2004(  28-26مپ شمارة معادل میکروفاسیس استاندارد ر
3H -Peloid packstone میکروفاسیس  .بر پلوئید به مقدار خیلی کمتر اینتراکالست نیز وجود دارد عالوه

 مشخصات و )ه -11شکل (دهد  بندي تدریجی عادي است که شواهدي از طوفان را نشان می داراي دانهمذکور 
معادل آن را در موقعیت  هر چند فلوگل دقیقاًباشد  می) Flugel, 2004( 16فاسیس استاندارد شلف شمارة میکرو

  .هاي قبلی و بعدي جایگاه آن رمپ میانی تفسیر شده است رمپ قید نکرده است، اما با مقایسه با میکروفاسیس

  

   
) ب. میکروفاسیس گرینستون اینترکالستی) الف. تک در منطقه مورد مطالعهسازند دش) H( تصاویر میکروسکوپی رخساره رمپ میانی :11-شکل

  .میکروفاسیس پلت پکستون) ج. میکروفاسیس اینتراکالست گرینستون

    

رسوبات  و باشد می و انیدریت )آهک و دولومیت اًعمدت(ي سوپراتایدال شامل کربنات ها نهشتهحاوي  سازند دشتک
وکستون هاي سابتایدال شامل رخساره   نهشتههمچنین  .است هاي جلبکی دولومیتی امل مادستوناینترتایدال، ش

  جبالف

شكل-11: تصاوير ميكروسكوپی رخساره رمپ ميانی (H) سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه. الف( ميكروفاسيس گرينستون اينتركالستی. 
ب( ميكروفاسيس اينتراكالست گرينستون. ج( ميكروفاسيس پلت پكستون.



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

50

Abstract
Evaporite and Carbonate of Dashtak Formation are signifi-
cant seals for hydrocarbon reservoir in Zagros basin. This 
formation has been subdivided to Aghar shale member, A, 
B, C Evaporites, Sepidar dolomite and D Evaporite in as-
cending order. Dashtak formation was studied in )Aghar#1, 
West Aghar#1 and Naura #1 boreholes( to figure deposi-
tional environment and microfacies. Data come out from 
petrographic examinations of five hundred thin sections pre-
pared from cutting, geophysical log including gamma ray 
and sonic were interpreted. Dashtak formation composed of 
eight Facies including seventeen carbonate microfacies and 
four non-carbonates as follow: A )costal plain(, B )supratidal 
flat(, C )tidal(, D )lagoon(, E )shoal(, F )restricted marine(, G 
)open marine( and H )mid-ramp(. According to these facies 
association depositional environment of Dashtak formation 
is suggested a Sabkha environment )inner –middle ramp( 
evolved vertically to slope. 
Keywords: Dashtak Formation, Depositional environment, 
Microfacies, ramp, Aghar field, Fars.  

منابع
1. حاجيان، م.، 1385.، بررسی رخساره، محيط رسوبی و چينه شناسی سكانسی 
سازند دشتك )كوه سورمه، كوه سياه#1، داالن#1 و دشتك#1( در ناحيه فارس. 

پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال. 
2. فالح خير خواه، م.، 1385.، مطالعه رخس��اره، محيط رسوبی و چينه شناسی 
سكانس��ی سازند خانه كت و دشتك در مقطع سطح االرضی داالنی )اشترانكوه( 
وچاه هليالن#1 در منطقه زاگرس. پايان نامه كارشناس��ي ارش��د، دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد تهران شمال.

3. Alavi, M., 2004. Regional Stratigraphy of the Zagros Fold-Thrust Belt of iran 
and its Proforeland Evolution. American Journal of Science, v. 304, p. 1–20.
4. Burchette, T. P., Wright, V. P., 1992. Carbonate ramp depositional sys-
tems. Sedimentary Geology, N0. 79, p. 3-57.
5. Dunham, R. J., 1962. Classification of carbonate rocks according to dep-
ositional texture. AAPG Bull., Memoir# 1, p. 108-121. 
6. Embry, A. F., Klovan, J, E., 1971. A late Devonian reef tract on northeastem 
Banks island, Northweast Territories. Bull, Can. Petrol. Geol, v. 19, p. 730-781. 
7. Flügel, E., 2004. Microfacies of carbonate rocks. Springer Verlag. 915 pp.
8. Haq, B.U., Al-Qahtani, A. M., 2005. Cambrian-Triassic Arabian Platform 
Cycle Chart Phanerozoic Cycles of Sea-Level Change on the Arabian Plat-
form, Geo Arabia, v. 10, No. 2.
9. Hurford, A. J., Grunau, H. R., Stocklin, J., 1984. Fission track dating of 
an apatite crystal from Hormoz island, iran: Journal of Petroleum Geology, 
v. 7, p. 365-380. 
10. James, G. A., Wynd, J. G., 1965. Stratigraphical nomenclature of ira-
nian Oil Consortium Agreement Area: AAPG Bull., v. 49, p. 2182–2245.
11.Kashfi, M. S., 2000. Greater Persian Gulf Permian-Triassic stratigraphic 
nomenclature requires study, Oil and Gas Journal. V.3, p 23-45.
12. Koop, W. J., 1977. Time-stratigraphic table, OSCO unpub. Report No. 32602. 
13. Koop, W., Stoneley, R., 1982. Subsidence history of the Middle East Za-
gros basin, Permian to Recent: Philosophical Transactions of Royal Society 
of London, A 305, p. 149–168.
14. Lopatin, N. V., 1971. Temperature and geologic time as factors in coali-
fication, Akademiya Nauk SSSr izvestiga, Seriya geologicheskeya, No.3, 
p.95-106.
15. Mina, P., Razaghnia, M. T., Paran, Y., 1967. Geological and geophysi-
cal studies and exploratory drilling of the iranian continental shelf–Persian 
Gulf: Mexico, Seventh World Petroleum Congress Proceedings, v. 2, p. 
771–903.
16. Sharland, P. R., Archer, R., Casey, D. M., Davies, R. B., Hall, S. H., 
Heward, A. P., Horbury, A. D., Simmons, M. D., 2001. Arabian Plate Sequence 
Stratigraphy. Gulf petrolink, Bahrain, Special Publication 2, 371 pp.
17. Szabo, F., 1977. Permian Triassic stratigraphy Zagros basin, south west 
iran. unpub., Rep. No. 1261.
18. Szabo, F., Kheradpir, A., 1978. Permian and Triassic stratigraphy, Za-
gros basin, southwest iran: Journal of Petroleum Geology, v. 1, p. 57–82.
19. Warren, J., 1989. Evaporite Sedimentology: importance in Hydrocarbon 
Accumulation. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 285 pp.

شكل-12: تغييرات ليتولوژی، داده های چاه نگاری، ميكروفاسيس و 
محيط رسوبی سازند دشتک در چاه آغار #1، آغار غربی#1، نورا 1#

شكل-13: الف برش طولی دو چاه آغار#1 و آغار غربی#1 كه به سمت شرق ار ضخامت سازند دشتک كاسته می شود. شكل 16- ب منحنی 
تاريخچه تدفين چاه آغار#6 و چاه آغار غربی#1 كه از ترياس ميانی كارنين نرخ رسوب گذاری در چاه آغار غربی بيشتر گرديده بود.

یاپیر نمکی حرکت د در اثر تریاس میانی در. دااتفاق افتگذاري  در میزان رسوبمتر تفاوت  400در حدود 
شدن و  زمان گنبدي احتماالً. به وجود آمده بود 1#افتادگی محلی در آغار غربیهرمز یک فروهاي سازند  تبخیري

اما احتمال دارد  ،)Mina et al., 1967( نفوذ نمک به داخل تاقدیس مزبور در اواخر ژوراسیک روي داده است
  ).Hurford et al., 1984(باشد  ها از پالئوزوئیک باالیی آغاز شده نمکآغازین حرکت 

  

منحنی تاریخچه  ب -16شکل . شود دشتک کاسته میسازند که به سمت شرق ار ضخامت  1#و آغار غربی 1#آغاربرش طولی دو چاه  الف :13-شکل
  .دیده بودگر گذاري در چاه آغار غربی بیشتر که از تریاس میانی کارنین نرخ رسوب 1#و چاه آغار غربی 6#تدفین چاه آغار

  
    

.است  گذاري کرده رسوب) میانی -رمپ هموکالین داخلی(سازند دشتک در محیط سبخایی  -1
.کربناته شناسایی گردیدمیکروفاسیس غیر 4اسیس کربناته و میکروف 17در سازند دشتک  -2
.ستمرحله پسروي آب دریا همراه بوده ا چهارو  مرحله پیشروي آب دریا چهاربا سازند دشتک  -3
گذاري فراوان،  که با نرخ رسوب شدهفتادگی محلی اباعث یک فرو  1#حرکت دیاپیر نمکی به سمت باال در آغار غربی -4

به سمت باال در  Bگذاري از ممبر  و باعث تفاوت در محیط رسوب بندي در سطح آب همراه است حجم شیل باال و الیه
.شده است 1#و آغار غربی 1#در چاه آغار لیتولوژي سازند دشتک

.باشد هاي مشاهده شده در سازند دشتک میبیشترین میکروفاسیس D و B ،Cهاي  میکروفاسیس -5
Microfacies and Depositional environment of carbonate – evaporite of Dashtak Formation in Aghar 

Field )Aghar#1, West Aghar#1 and Naura #1 boreholes(.  

Abstract

Evaporite and Carbonate of Dashtak Formation are significant seals for hydrocarbon reservoir in 
Zagros basin. This formation has been subdivided to Aghar shale member, A, B, C Evaporites, 
Sepidar dolomite and D Evaporite in ascending order. Dashtak formation was studied in )Aghar#1, 
West Aghar#1 and Naura #1 boreholes( to figure depositional environment and microfacies. Data 
come out from petrographic examinations of five hundred thin sections prepared from cutting, 
geophysical log including gamma ray and sonic were interpreted. Dashtak formation composed of 
eight Facies including seventeen carbonate microfacies and four non-carbonates as follow: A )costal 
plain(, B )supratidal flat(, C )tidal(, D )lagoon(, E )shoal(, F )restricted marine(, G )open marine( and 


