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   بهمن سلیمانی4، دانشگاه شهید چمران اهواز  نفت 

در ایــن مطالعــه ســازند آســماری بــا ســّن الیگو-میوســن به عنــوان یکــی از مهم تریــن مخــازن 
نظــر چینه نــگاری سکانســی  از  بــرش چینــه ای زیرســطحی  پنــج  در  زاگــرس،  هیدروکربنــی 
ــوم  ــود و خــارگ )حوضــه ی پیش ب ــی بینال ــن نفت بررســی شــده اســت. برش هــای مذکــور در میادی
خلیج فــارس(، بینــک، گلخــاری و کیلورکریــم )زاگــرس چین خــورده، فروافتادگــی دزفــول( واقــع 
شــده اند. به دلیــل تعییــن مــدل رســوب گذاری ســازند آســماری، تعــداد 1۰ ریزرخســاره ی واقــع در 
ــاز شناســایی شــد کــه مؤیــد محیطــی رســوبی از  محدوده هــای کشــندی، الگــون، ســد و دریــای ب
نــوع رمــپ کربناتــه اســت. تفکیــک مرزهــای سکانســی۵ بــر  اســاس وجــود ناپیوســتگی های رســوبی 
و پیوســتگی های معــادل )تغییــرات محیــط رســوبی بــر اســاس پراکندگــی رخســاره ها( انجــام شــده 
کــه در نتیجــه ی آن پنــج ســکانس رســوبی رده ی ســوم بــرای نهشــته های آســماری مشــخص شــده 
ــی ســطح آب  ــی جهان ــا منحن ــی ب ــاق نســبتاً خوب اســت. ســکانس های رســوبی شناســایی شــده انطب
دریــا در الیگوســن و میوســن پیشــین نشــان می دهنــد. بــا تطابــق ســکانس ها مراکــز انباشــت رســوب۶ 
و باالآمدگی هــا و فرونشســت های تکتونیکــی7 حوضــه ی آســماری در ناحیــه ی مــورد مطالعــه 

مشــخص شــده اســت.

ــون مطالعــات گســترده ای روی نهشــته های الیگوســن و میوســن  ــا کن ت
زیریــن )ســازند آســماری( در ناحیــه ی زاگــرس انجــام شــده کــه 
بــه مطالعــات واینــد ]1[ در خصــوص زیســت  از جملــه می تــوان 
چینه نــگاری ســازندهای زاگــرس، آدامــز و بــورژوآ ]2[ در مــورد 
زیســت چینه نــگاری ســازند آســماری، مطالعــات وزیــری مقــدم و 
همــکاران ]3[ در خصــوص محیــط رســوبی ســازند آســماری در بــرش 
ــکاران  ــن و هم ــه ی الرس ــه مطالع ــی ها ب ــن بررس ــی و از جدیدتری الل
در مــورد بازنگــری ســنی ســازند آســماری ]4[ و بوخــوم و همــکاران 
ــه ی  ــگاری سکانســی ســازند آســماری در ناحی ]۵[ در خصــوص چینه ن
ایــذه و فروافتادگــی دزفــول اشــاره کــرد. هــدف ایــن پژوهــش، 
ــر  تفکیــک ســکانس های رســوبی ســازند آســماری جهــت تعییــن تغیی
و تحــوالت تکتونیکــی ناحیــه ی مــورد مطالعــه در الیگوســن و میوســن 

پیشــین اســت.
ایــن پژوهــش شــامل: چــاه  بــرش زیرســطحی چینه شناســی  پنــج 
ــوم  ــه ی پیش ب ــارگ-Kg-2( 2( در حوض ــاه خ ــود-BB-1( 1(، چ بینال
 ،)Gl-2( گلخــاری-2   ،)Bk-4( بینــک-4  چاه هــای   و  خلیج فــارس 

کیلورکریــم-Kk- 4( 4( در فروافتادگــی دزفــول اســت.
ســازند  رســوبی  ســکانس های  تفکیــک  حاضــر  پژوهــش  هــدف 
ناحیــه ی  تکتونیکــی  تحــوالت  و  تغییــر  تعییــن  جهــت  آســماری 
ــن کار  ــرای ای ــت. ب ــین اس ــن پیش ــن و میوس ــه در الیگوس ــورد مطالع م

بــا تطابــق ســکانس های شناســایی شــده می تــوان تغییــرات مراکــز 
بــرای هــر ســکانس مشــخص کــرد. مراکــز  را  انباشــت رســوب 
ــک  ــرف ی ــد مع ــه می توان ــورد مطالع ــه ی م ــوب در ناحی ــت رس انباش
فرونشســت تکتونیکــی باشــد. کاهــش ناگهانــی ضخامــت هــر ســکانس 
ــگام  ــی در هن ــی تکتونیک ــک باالآمدگ ــان دهنده ی ی ــد نش ــز می توان نی

باشــد. رســوب گذاری 

1- موقیعت جغرافیایی منطقه ی مورد مطالعه
در شــکل-1 موقعیــت جغرافیایــی برش هــای مذکــور نمایــش داده شــده 
ــای   ــارس و چاه ه ــارگ-2 در خلیج ف ــود-1 و خ ــای بینال ــت. چاه ه اس
بینــک-4، گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 در محــدوده ی بنــادر دیلــم و 

گنــاوه از اســتان بوشــهر قــرار گرفته انــد.

2- موقعیت زمین شناسی ناحیه ی مورد مطالعه
ــی  ــارس و فروافتادگ ــای خلیج ف ــه در محدوده ه ــورد مطالع ــه ی م ناحی
ــط  ــول توس ــی دزف ــه ی فروافتادگ ــت. حوض ــه اس ــرار گرفت ــول ق دزف
از  شــمال باختری-جنوب خاوری  رونــد  بــا   )MFZ( کازرون  گســل 
محــدوده ی فــارس و توســط گســل پیشــانی کوهســتان )MFF( بــا رونــد 
باختری- خــاوری از زاگــرس ســاده ی چین خــورده مجــزا می شــود. 
ناحیــه ی مــورد بررســی از ســوی خــاوری بــه گســل کازرون و از ســوی 
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باختــر بــه گســل ایــذه )IFZ( محــدوده شــده اســت. ســازند آســماری بــه 
ســّن الیگــو میوســن در فروافتادگــی دزفــول رخنمــون نــدارد و توالــی 
ــرس  ــه ی زاگ ــتانی )MFF( در ناحی ــانی کوهس ــل پیش ــط گس آن توس

ــود. ــاهده می ش ــن مش ــورده روی زمی ــاده ی چین خ س

3- داده ها و روش مطالعه
ــا  ــازک از مغزه ه ــع ن ــدود ۶۰۰ مقط ــه ی ح ــا مطالع ــش ب ــن پژوه در ای
ــته های  ــدول-1(، نهش ــا )ج ــک از چاه ه ــر ی ــاری ه ــای حف و خرده ه

موقعیت برش های چینه شناسی مورد مطالعه1

2
موقعیت ساختاری ناحیه ی مورد مطالعه )با رنگ قرمز( در کمربند 

چین و راندگی زاگرس ]6[

تصاویر ریزرخساره های شناسایی شده در سازند آسماری3
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(.

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

برش های زیرسطحی مورد مطالعه1
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ــل  ــگاری به دلی ــت چینه ن ــی های زیس ــاظ بررس ــماری از لح ــازند آس س
تفکیــک مرزهــای زمانــی، شناســایی ریزرخســاره ها، تعییــن مــدل 
ــن  ــر ای ــه شــده اســت. ب ــن ســکانس های رســوبی مطالع رســوبی و تعیی
ــکوب های  ــگاری آش ــت چینه ن ــات زیس ــام مطالع ــا انج ــدا ب ــاس ابت اس
میوســن  و  )الیگوســن  بوردیگالیــن  و  آکیتانیــن  شــاتین،  روپلیــن، 
ــا بررســی خصوصیــات سنگ شناســی  پیشــین( شناســایی شــد. ســپس ب
 )SB( نهشــته ها، مرزهــای سکانســی )و فسیل شناســی )ریزرخســاره ها
ــت  ــا رعای ــد. ب ــخص گردی ــروی )MFS( مش ــترین پیش ــطوح بیش و س
ــورد  ــا م ــک از برش ه ــر ی ــوبی در ه ــکانس های رس ــاء8، س ــط مبن خ
تطابــق قــرار گرفــت. از نمــودار الکتریکــی گامــا نیــز بــرای تطابــق بهتــر 
مطالعــات زیســت چینه نــگاری و چینه نــگاری سکانســی اســتفاده شــده 

اســت.

4- زیست چینه نگاری
در مقاطــع مــورد مطالعــه، چهــار ناحیــه ی زیســتی برای ســازند آســماری 
تفکیــک شــد کــه در نتیجــه ی آن ســّن ســازند آســماری الیگوســن و 
ــی  ــرای الیگوســن مرزهــای زمان ــه شــد. ب میوســن پیشــین درنظــر گرفت
ــی  ــای زمان ــین مرزه ــن پیش ــرای میوس ــک و ب ــاتین تفکی ــن و ش روپلی
ــط  ــاخص مرتب ــای ش ــد. فون ــخص گردی ــن مش ــن و بوردیگالی آکیتانی

بــا آشــکوب بوردیگالیــن در ایــن مطالعــه مشــاهده نشــد. بنابرایــن 
مــرز زمانــی ایــن آشــکوب توســط تطابــق پیــک امــواج گامــا بــا 
ــودن  ــتالیزه ب ــل کریس ــن به دلی ــد. همچنی ــای مجــاور شناســایی ش چاه ه
نهشــته های ســازند آســماری در چــاه بینالــود-1، تعییــن ســّن رســوبات 
از طریــق تطابــق انجــام شــده اســت. تعییــن مرزهــای زمانــی در تطابــق 
تکتونیکــی  تحــوالت  و  تغییــر  شناســایی  و  رســوبی  ســکانس های 
ناحیــه ی مــورد مطالعــه بســیار حائــز اهمیــت اســت. در جدول-2 زیســت 
چینه نــگاری هــر یــک از برش هــا بــر اســاس بیوزوناســیون الرســن ]4[ 
ــر ایــن اســاس ســّن آن بخــش از نهشــته هایی کــه  ــه شــده اســت. ب ارائ
Ar- ــای ــس و گونه ه ــدن جن ــد ش ــور و ناپدی ــن )ظه ــون آکیتانی  تاکن

ــاتین  ــّن ش ــه س ــوباتی ب ــوان رس ــد، به عن ــه می ش ــر گرفت chaias( درنظ
ــا  ــه ی زیســتی ب ــا عــدم وجــود هــر ناحی ــی شــده اســت. وجــود ی معرف
تعییــن فرســایش یــا نبــود رســوب گذاری در ســازند آســماری ارتبــاط 

ــتقیم دارد. مس

5- ریزرخساره ها
بــا بررســی خصوصیــات سنگ شناســی و فسیل شناســی نهشــته های 
ســازند آســماری، تعــداد ده ریزرخســاره ی شناســایی شــد )شــکل-3(. 
ــط  ــده توس ــایی ش ــوبی شناس ــای رس ــا کمربنده ــاره ها ب ــن ریزرخس ای

ناحیه های زیستی شناسایی شده سازند آسماری در این مطالعه2
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ــه  دیگــر محققــان مقایســه گردیــد کــه نتایــج در قالــب جــدول-3 ارائ
ــت ]7-2۰[. ــده اس ش

5-1- بایوکلست روزنبران منفذدار پکستون
اجــزای اصلــی ایــن ریزرخســاره از قطعــات دوکفــه ای  و کورالیناســه آ 
و  روتالیــده  لپیدوســیکلینیده،  خانــواده ی  منفــذ دار   روزنبــران  و 
نمولیتیده هــای عدســی شــکل در یــک بافــت پکســتونی تشــکیل 
روزنبــران  کشــیدگی  و  انــدازه  ریزرخســاره  ایــن  در  شــده اند. 
بدون منفــذ کوچــک بــوده و در بــرش زیرســطحی کیلورکریــم-4 
مشــاهده می شــود. تنــوع روزنبــران منفــذ دار  و وجــود قطعــات دوکفه ای 
ــک رســوب گذاری در  ــن ی ــن رخســاره مبی ــز در ای ــای قرم و جلبک ه
ناحیــه ی الیگوفوتیــک بخــش ابتدایــی تــا میانــی رمــپ میانــی بــا انــرژی 

ــت ]11-1۶[. ــم اس ــا ک ــط ت متوس

5-2- ااوئید پکستون-گرینستون
هســتند  اائیدهــا  رخســاره،  ایــن  تشــکیل دهنده ی  اصلــی  آلوکــم 
کــه انــدازه ی آنهــا کوچــک )تــا ۰/2 میلی متــر( اســت و در یــک 
زمینــه ی میکریتــی تــا اســپارایتی، گردشــدگی دارنــد. درون ایــن 
ــه ای را بوجــود آورده  ــه و تخلخــل درون دان دانه هــا بعضــاً انحــالل یافت

اســت. آلوکم هــای 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 
ــی  ــادل RMF29 معرف ــاره مع ــن رخس ــت ]8[. ای ــی اس ــپ داخل از رم
شــده توســط فلــوگل ]7[ و همچنیــن معــادل کمربنــد رخســاره ای-3 از 

ــت. ــی ]2۰[ اس ــتون و پدل ــدی باکس طبقه بن

5-3- بایوکلست روزنبران منفذدار و بدون منفذ پکستون
ــذ  ــران بدون منف ــتونی دارای روزنب ــت پکس ــک باف ــاره از ی ــن رخس ای
و منفــذ دار به همــراه قطعــات بیوکالســتی دوکفــه ای و خارپوســتان 
تشــکیل شــده اســت. وجــود روزنبــران بدون منفــذ و منفــذ دار در کنــار 
یکدیگــر حاکــی از نبــود ســد مؤثــر بیــن محیــط رمــپ میانــی و داخلــی 
اســت. رخســاره ی مذکــور در چاه هــای کیلورکریــم-4 یافــت شــده و 

ــه محیــط رمــپ درونــی تعلــق دارد ]12و11[. ب

5-4- بایوکلست کورالیناسه آ کورال پکستون-باندستون
قرمــز  جلبک هــای  مرجــان،  رخســاره ی  ایــن  اصلــی  آلوکم هــای 
خارپوســتان  دوکفــه ای ،  بایوکالســت های  و  بریوزوئــر  به همــراه 

ریزرخساره های شناسایی شده برای سازند آسماری در برش های مورد مطالعه3

Microfacies BB KG BK GL KK
Sedimentary 
environment

1- Bioclast Perforate foraminifera packstone

Indeterm
inate

◆ Middle 
ramp

Deep 

Shallow 

2- Ooidspackstone–grainstone ◆

Inner 
ramp

3- Bioclast perforate and imperforate foraminifera 
packstone

◆

4- Bioclastcorallinacea coral Packstone–Boundstone ◆ ◆

5- Bioclastimpeforate foraminifera 
corallinaceapackstone ◆ ◆

6- Imperforate foraminifera Wackstone–Packstone ◆ ◆ ◆ ◆

7- Small rotallidsechinoideswakcstone ◆

8- Mudstone ◆

9- Dolomudstone ◆ ◆ ◆ ◆

10- Calcareous sandstone ◆ ◆
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اســت.  بافــت پکستونی-بانداســتونی  یــک  برخــی روزنبــران  در  و 
زاویــه دار بــودن قطعــات مرجــان و جلبــک کورالیناســه آ، ایــن رخســاره 
ــا  ــرده و آنه ــز ک ــی متمای ــتونی ریف ــای بانداس ــاره های درج را از رخس
ــه ای۹ نشــان می دهــد. چارچــوب خــوب  را به صــورت ریف هــای کوم
ــان دهنده ی  ــاره نش ــن رخس ــه آ در ای ــک کورالیناس ــده ی جلب ــظ ش حف
ــطح  ــک س ــم روی ی ــوب گذاری ک ــا رس ــی ب ــبتاً آرام آب ــی نس محیط
بســتر پایــدار اســت ]14[. مشــابه ایــن رخســاره توســط محققــان از 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد گ ــوی س ــون به س ــی الگ ــپ داخل ــوبات رم رس
ایــن رخســاره درچاه هــای  بینــک-4 و کیلورکریــم-4 شناســایی شــده 

]1۹-17و13و11[. اســت 

5-5- بایوکلست روزنبران بدون منفذ کورالیناسه آ پکستون
ــه آ و  ــاره ی کورالیناس ــن رخس ــکیل دهنده ی ای ــی تش ــای اصل آلوکم ه
ــات  ــتان، قطع ــت های خارپوس ــراه بیوکالس ــذ به هم ــران بدون منف روزنب
ــت.  ــتونی اس ــت پکس ــک باف ــر در ی ــان و بریوزوئ ــای نرمتن دوکفه ای ه
ایــن رخســاره در چاه هــای  گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 مشــاهده 
ــا  ــران  ب ــه آ و روزنب ــز کورالیناس ــای قرم ــود جلبک ه ــت. وج ــده اس ش
پوســته ی پورســالنوز حاکــی از رســوب گذاری ایــن رخســاره در 

ــت ]11و1۰[. ــی اس ــپ داخل ــون از رم ــط الگ محی

5-6- روزنبران بدون منفذ وکستون-پکستون
روزنبــران   رخســاره  ایــن  تشــکیل دهنده ی  اصلــی  آلوکم هــای 
Archaias ،Peneroplis ،Austrotrillina ،Me- قبیــل از   بدون منفــذ 

بافــت  Borelis اســت کــه در یــک  andropsina، Denderitina و 
وکستونی-پکســتونی بــا تنــوع کــم تــا زیــاد وجــود دارنــد. آلوکم هــای 
همــراه ایــن رخســاره شــامل قطعــات انــدک بیوکالســتی خارپوســتان، 
ــارگ-2،  ــای  خ ــاره در چاه ه ــن رخس ــت. ای ــد اس ــان و گاه پلوئی نرم تن
بینــک-4، گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 شناســایی شــده اســت. بافــت 
رســوبی و میکروفســیل های شــاخص الگــون حاکــی از رســوب گذاری 
ــی در شــرایط آبهــای  ــن رخســاره در محیــط الگــون از رمــپ درون ای

کم عمــق و پرنــور اســت ]1۹و18و1۵و11و۹[.

5-7- روتالیاهای کوچک اکینوئید وکستون
ــران  ــتان و روزنب ــات خارپوس ــاره قطع ــن رخس ــی ای ــای اصل آلوکم ه
کوچــک روتالیــا در یــک زمینــه ی میکریتــی وکســتونی اســت. از 
ــان  ــته ی نرم تن ــتراکد، پوس ــه اس ــوان ب ــراه می ت ــای هم ــر آلوکم ه دیگ
ایــن  Miliolid  اشــاره کــرد.  Discorbis و  از جملــه  و روزنبرانــی 
رخســاره در چــاه بینــک-4 مشــاهده شــده اســت. رخســاره ی مذکــور، 
ــی اســت و معــادل  ــه بخــش کم عمــق الگــون از رمــپ درون ــوط ب مرب
ــد  ــادل کمربن ــن مع ــوگل ]7[ و همچنی ــی شــده توســط فل RMF7 معرف

رخســاره ای-2 از طبقه بنــدی باکســتون و پدلــی ]2۰[ اســت.

5-8- مادستون
ایــن رخســاره از میکریــت دانه ریــز مادســتونی بعضــاً همــراه بــا درصــد 
کمــی روزنبــران میلیولیــدی یــا اســتراکد تشــکیل شــده اســت. در 
ــدی  ــا درص ــته ی ــز داش ــای کوارت ــاره دانه ه ــن رخس ــوارد، ای ــی م برخ
از آن دولومیتــی شــده اســت. رخســاره ی مذکــور در چــاه خــارگ-2 
شناســایی شــده اســت. ایــن رخســاره در یــک محیــط محــدود بــا انــرژی 
کــم و آبهــای کم عمــق الگــون روبــه ســاحل )پهنــه ی کشــندی( 
ــی  ــادل RMF19 معرف ــتون مع ــاره ی مادس ــت. رخس ــده اس ــکیل ش تش
شــده توســط فلــوگل ]7[ و همچنیــن معــادل کمربنــد رخســاره ای-1 از 

ــت. ــی ]2۰[ اس ــتون و پدل ــدی باکس طبقه بن

5-9- دولومادستون
ایــن رخســاره از زمینــه ی دولومیتــی ریزبلــور مادســتونی و فاقــد آلوکــم 
تشــکیل شــده و درچاه هــای  خــارگ-2، بینــک-4، گلخــاری-2 و 
ــاالً در  ــا احتم ــن دولومیت ه ــت. ای ــده اس ــاهده ش ــم-4 مش کیلورکری
هنــگام پاییــن آمــدن آب دریــا به صــورت اولیــه یــا ثانویــه شــکل 
گرفته انــد و معــادل RMF26 معرفــی شــده توســط فلــوگل ]7[ هســتند.

5-10- ماسه سنگ آهکی
ــد  ــه و فاق ــه ی کربنات ــک زمین ــز در ی ــای کوارت ــاره از دانه ه ــن رخس ای
آلوکــم تشــکیل شــده اســت. انــدازه ی دانه هــای کوارتــز عمومــاً 
ــت.  ــف اس ــدگی ضعی ــدگی و جورش ــا گردش ــط ب ــا متوس ــک ت کوچ
رخســاره ی مذکــور در چاه هــای  خــارگ-2 و بینــک-4 در عضــو 
ــی ســازند آســماری( شناســایی شــده  ماسه ســنگی اهــواز )بخــش باالی
ــندی  ــه ی کش ــی پهن ــش باالی ــه بخ ــوان ب ــاره را می ت ــن رخس ــت. ای اس
)جایی کــه رســوبات سیلیســی کالســتیک و کربناتــه بــا یکدیگــر 

مخلــوط می شــوند( نســبت داد ]8و7و۵[.

6- مدل رسوبی
و  بررســی جانبــی  و  تنــوع رخســاره ها، دســته بندی  بــه  توجــه  بــا 
ــوگل ]7[ و  ــون ]8[، فل ــط ویلس ــده توس ــه ش ــای ارائ ــودی، مدل ه عم
بوخــوم ]۵[ می تــوان بــرای نهشــته های الیگوســن و میوســن زیریــن 
ــدی  ــط رمــپ را پیشــنهاد کــرد. عــدم گســترش رخســاره های اائی محی

مدل رسوب گذاری سازند آسماری در ناحیه ی مورد مطالعه ]5[4
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و پلوئیــدی سدســاز فــراوان و رخســاره های ریزشــی تأییدکننــده ی 
ته نشســت ایــن توالــی در محیــط رمــپ کربناتــه اســت. در زمــان 
ــود-1،  ــای  بینال ــماری در چاه ه ــازند آس ــوبی س ــط رس ــن، محی الیگوس
خــارگ-2، بینــک-4 و گلخــاری-2 تنهــا در آبهــای کم عمــق رمــپ 
ــا  ــه ب ــع شــده اســت. در ادام ــه ی کشــندی واق ــط پهن ــی و زیرمحی درون
افزایــش عمــق آب در چــاه کیلورکریــم-4، ســازند آســماری عــالوه بر 
پهنــه ی کشــندی و رمــپ درونــی در رمــپ میانــی نیــز رســوب گذاری 
کــرده اســت. در میوســن پیشــین رســوب گذاری ســازند آســماری در 
ــط  ــر محی ــا در زی ــارس( تنه ــود-1 و خــارگ-2 )خلیج ف ــای  بینال چاه ه
ــوب گذاری  ــان رس ــن زم ــت. در ای ــده اس ــام ش ــندی انج ــه ی کش پهن
ســازند آســماری در برش هــای دیگــر ناحیــه ی مــورد مطالعــه در 
رمــپ درونــی و زیــر محیــط پهنــه ی کشــندی ادامــه داشــته اســت. در 
ــب  ــاس ترتی ــر اس ــماری ب ــازند آس ــوب گذاری س ــدل رس ــکل- 4 م ش

ــت. ــده اس ــان داده ش ــاره ها نش ــری ریزرخس قرارگی

7- چینه نگاری سکانسی
ــدم  ــا ع ــود ی ــه وج ــه ب ــا توج ــه ب ــن مطالع ــی در ای ــگاری سکانس چینه ن
وجــود شــواهد ناپیوســتگی رســوبی، ترتیــب قــرار گرفتــن جانبــی 
و عمــودی رخســاره ها و همچنیــن داده هــای نمــودار گامــا انجــام 
تعییــن  فسیل شناســي،  رسوب شناســي،  مطالعــه ی  اســت.  شــده 
و  میکروفاســیس(  و  )لیتوفاســیس  زیســتي  و  ســنگي  رخســاره هاي 
ــگاري  ــطوح چینه ن ــن س ــه تعیی ــر ب ــوبي منج ــاي رس ــن چرخه ه همچنی
سکانســي )SB, HST, MFS, TST(، الگــوي انباشــتگي چینه هــا1۰ و 
محیط هــاي  و  ســنگي  رخســاره هاي  انتقــال  و  جابجایــي  نحــوه ی 
رســوبي نهشــته هاي الیگوســن و میوســن پیشــین گردیــد. ایــن عوامــل در 
ــرات  ــي تغیی ــه ارزیاب ــادي داشــته و ب ــگاري سکانســي اهمیــت زی چینه ن
ــته ها  ــن نهش ــوب گذاري ای ــه ی رس ــازي تاریخچ ــا و بازس ــطح دری س
ــداد  ــده، تع ــایی ش ــاره های شناس ــاس ریزرخس ــر اس ــود. ب ــر مي ش منج
پنــج ســکانس رســوبی بــرای نهشــته های ســازند آســماری در ناحیــه ی 
مــورد مطالعــه پیشــنهاد می شــود. به دلیــل کریســتالیزه بــودن نهشــته های 
ســازند آســماری در چــاه بینالــود-1، ســکانس های رســوبی ایــن بــرش 
ــای مجــاور  ــا برش ه ــا ب ــواج گام ــک ام ــق پی چینه شناســی توســط تطاب

ــک شــده اســت. تفکی

7-1- سکانس-1
ــماری و  ــن آس ــتگی بی ــر ناپیوس ــق ب ــکانس منطب ــن س ــی ای ــرز پائین م
جهــرم اســت و بــر اســاس ظهــور ناحیــه ی زیســتی نمولیتــس11 در چــاه 
کیلورکریــم-4 و تطابــق نمــودار پرتــو گامــای آن باچاه هــای  بینــک-4 

ــود. ــبت داده می ش ــه آن نس ــن ب ــّن روپلی ــاری-2 س و گلخ
دســته ی رخســاره ای پیش رونــده ی )TST( ایــن ســکانس در چــاه 
بینــک-4 شــامل رخســاره ی دولومادســتونی کشــندی اســت کــه 
به ســمت چــاه گلخــاری-2 بــه رخســاره ی روزنبــران بدون منفــذ از 

ــه  ــم-4 ب ــاه کیلورکری ــت و در چ ــون( اس ــط الگ ــی )محی ــپ داخل رم
رخســاره ی روزنبــران منفــذدار در محیــط رمــپ میانــی تبدیــل می شــود.
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــک-4 ب ــاه بین ــروی )MFS( در چ ــترین پیش ــطح بیش س
کشــندی  رخســاره های  روی  الگــون  منطقــه ی  از  رخســاره ی-۶ 
مشــخص شــده اســت. در چــاه گلخــاری-2 ایــن ســطح با رخســاره ی-۵ 
شــامل پکســتون کورالیناســه آ در مناطــق عمیق تــر رمــپ داخلــی 
ــاره ی  ــور رخس ــد حض ــن ح ــز در باالتری ــم-4 نی ــاه کیلورکری و در چ
ــت.  ــده اس ــخص ش ــی مش ــپ میان ــذدار از رم ــران منف ــتونی روزنب پکس
الزم به ذکــر اســت ســطح بیشــترین پیشــروی در ایــن ســکانس بــا پیــک 

ــاق دارد. ــی انطب ــا به خوب ــواج گام ام
دســته ی رخســاره ای تــراز بــاال )HST( ایــن ســکانس در چــاه بینــک- 4 
ــده ی دولومادســتون روی  ــن مجــدد رخســاره ی پس رون ــرار گرفت ــا ق ب
ــده  ــخص ش ــون مش ــط الگ ــذ از محی ــران بدون منف ــاره ی روزنب رخس
اســت. به طــرف چــاه گلخــاری-2 ایــن دســته  رخســاره ای شــامل 
ــوده و در  ــون( ب ــط الگ ــی )محی ــپ داخل ــذ از رم ــران بدون منف روزنب
ــا حضــور رخســاره های  چــاه کیلورکریــم-4 به صــورت تدریجــی ب
در  نهایــت  در  کــه  بــوده  داخلــی  رمــپ  منطقــه ی  پس رونــده ی 

محــدوده ی کشــندی پایــان می یابــد.
زمین شناســان متعــددی ســازند آســماری را از لحــاظ چینه نــگاری 
سکانســی بررســی کردنــد کــه می تــوان بــه مطالعــات گســترده ی 
اهرنبــرگ ]21[ و بوخــوم ]۵[ اشــاره کــرد. از نظــر پالئوژئوگرافــی 
ســطوح ایــن ســکانس بــا مطالعــات اهرنبــرگ ]21[ و بوخــوم ]۵[ 
ــن  ــه ای ــوط ب ــی SB I و SB II مرب ــطوح سکانس ــه س ــده ک ــه ش مقایس
 Ch20 و   Ru20 سکانســی  ســطوح  بــا  را  بهتــری  تطابــق  ســکانس 
ــه  ــور ک ــکل-۶(. همان ط ــد )ش ــان می ده ــرگ ]21[ نش ــات اهرنب مطالع
در شــکل-۵ مشــخص اســت به نظــر می رســد مرکــز انباشــت رســوب 
در ایــن ســکانس در چــاه کیلورکریــم-4 بــا 1۹۰ متــر ضخامــت واقــع 
ــن ســکانس از  ــت در ای ــش ضخام ــد افزای ــی رود رون شــده و انتظــار م
بــرش بینــک-4 به ســمت کیلورکریــم-4 مشــاهده شــود. امــا بــا توجــه 
ــاه  ــکانس در چ ــن س ــت ای ــکل-۵ ضخام ــکانس ها در ش ــق س ــه تطاب ب
ــاده اســت؟  ــی افت ــد. چــه اتفاق ــت نمی کن ــد تبعی ــن رون ــاری از ای گلخ
ــا رســوب گذاری حــادث نشــده اســت؟  ــاده ی ــا فرســایش اتفــاق افت آی
کامــل بــودن توالــی زیســت چینــه ای و تطابــق امــواج پرتــوی گامــا بــا 
برش هــای مجــاور نشــان از رســوب گذاری بی وقفــه دارد. بنابرایــن 
ســکانس،  ایــن  در  رســوب گذاری  بــا  همزمــان  می رســد  به نظــر 
حوضــه ی در حــال باالآمدگــی محلــی12 در چــاه گلخــاری-2 بــوده و 
ــد. ــر بوده ان ــکانس مؤث ــن س ــکیل ای ــه ای در تش ــرون حوض ــل ب عوام

7-2- سکانس-2
ایــن ســکانس رســوبی بــه ســّن شــاتین پیشــین )بخــش پایینــی ناحیــه ی 
به دلیــل  و  شــده  تفکیــک  برش هــا  همــه ی  در   )Aichaias زیســتی 
ناپیوســتگی رســوبی بیــن ســازند آســماری و جهــرم، مــرز پایینــی آن در 
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ــت. ــوع اول )SB1( اس ــارگ از ن ــود و خ ــای  بینال چاه ه
چــاه  در  ســکانس  ایــن   )TST( پیش رونــده  رخســاره ای  دســته ی 
ــدوده ی  ــه مح ــوط ب ــتونی )MF8( مرب ــاره ی مادس ــا رخس ــارگ- 2 ب خ
کم عمــق الگــون همــراه اســت کــه به ســمت برش هــای بینــک- 4 
تبدیــل  داخلــی  رمــپ  عمیق تــر  رخســاره های  بــه  گلخــاری-2  و 
در  ســکانس  ایــن  پیش رونــده ی  رخســاره ای  دســته ی  می شــوند. 
ــاره ی  ــده و رخس ــری ش ــط کم عمق ت ــامل محی ــم-4 ش ــاه کیلورکری چ
دولومادســتونی )MF9( از محــدوده ی کشــندی را دربــر می گیــرد.
ـــارگ- ـــاه خ ـــکانس در چ ـــن س ـــروی )MFS( ای ـــترین پیش ـــطح بیش س

2 بـــا قـــرار گرفتـــن رخســـاره ی روزنبـــران بـــدون منفـــذ از منطقـــه ی 
ــون  ــق الگـ ــه ی کم عمـ ــتونی منطقـ ــاره ی مادسـ ــون روی رخسـ الگـ
مشـــخص شـــده اســـت. در بـــرش چـــاه بینـــک-4، ســـطح بیشـــترین 
ـــپ  ـــر رم ـــق عمیق ت ـــدی در مناط ـــاره ی اائی ـــور رخس ـــا حض ـــروی ب پیش
داخلـــی تفکیـــک شـــده اســـت. ایـــن ســـطح در چـــاه گلخـــاری-2 و 
ــه آ  ــتون کورالیناسـ ــاره ی پکسـ ــری رخسـ ــا قرارگیـ ــم-4 بـ کیلورکریـ
ــن  ــتونی تعییـ ــذ و دولومادسـ ــران بدون منفـ ــاره های روزنبـ روی رخسـ

ـــت. ـــده اس ش
دســته ی رخســاره ای تــراز بــاال )HST( این ســکانس در چــاه خارگ- 2 
دولومادســتون  پس رونــده ی  رخســاره ی  مجــدد  گرفتــن  قــرار  بــا 
محیــط  از   )MF6( بدون منفــذ  روزنبــران  رخســاره ی  روی   )MF9(
الگــون مشــخص شــده اســت. دســته ی رخســاره ای تــراز بــاال در چــاه 
ــتون  ــده ی-4 )پکس ــاره های پس رون ــن رخس ــرار گرفت ــا ق ــک-4 ب بین
)ماسه ســنگ آهکــی( روی رخســاره ی  تعــداد ده  و  کورالیناســه آ( 
بــا حضــور  اائیــدی و در چاه هــای  گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 
رخســاره ی  روی  بدون منفــذ  روزنبــران  پس رونــده ی  رخســاره ی 

ــت. ــده اس ــن ش ــون تعیی ــه ی الگ ــر منطق عمیق ت
ـــا مطالعـــات اهرنبـــرگ  ـــن ســـکانس ب از نظـــر پالئوژئوگرافـــی ســـطوح ای
 SB 21[ و بوخـــوم ]۵[ مقایســـه شـــده و در نتیجـــه ی آن ســـطح سکانســـی[
 Ch 30 ـــا ســـطح سکانســـی ـــه مـــرز باالیـــی ایـــن ســـکانس ب ـــوط ب III مرب
ــور  ــکل-۶(. همان طـ ــی دارد )شـ ــرگ ]21[ هم خوانـ ــات اهرنبـ مطالعـ
کـــه در شـــکل-۵ مشـــخص اســـت به نظـــر می رســـد مرکـــز انباشـــت 
ـــه ســـکانس اول جابجـــا شـــده و در  ـــن ســـکانس نســـبت ب رســـوب در ای
ـــار  ـــت. انتظ ـــده اس ـــع گردی ـــت واق ـــر ضخام ـــا 11۰ مت ـــک-4 ب ـــاه بین چ
مـــی رود رونـــد افزایـــش ضخامـــت در ایـــن ســـکانس به ســـمت چـــاه 
ـــکل-۵  ـــکانس ها در ش ـــق س ـــا تطاب ـــود. ام ـــاهده ش ـــم-4 مش کیلورکری
نشـــان می دهـــد ضخامـــت ایـــن ســـکانس در چاه هـــای  گلخـــاری-2 
ـــت  ـــی زیس ـــودن توال ـــل ب ـــت. کام ـــه اس ـــش یافت ـــم-4 کاه و کیلورکری
ـــان  ـــاور نش ـــای مج ـــا برش ه ـــا ب ـــوی گام ـــواج پرت ـــق ام ـــه ای و تطاب چین
می رســـد  به نظـــر  بنابرایـــن  دارد.  بی وقفـــه  رســـوب گذاری  از 
ــاه  ــه در چـ ــکانس، حوضـ ــن سـ ــوب گذاری در ایـ ــا رسـ ــان بـ همزمـ
ـــوده و  ـــی ب ـــی محل ـــال باالآمدگ ـــم-4 در ح ـــاری-2 و کیلورکری گلخ
ـــد. ـــر بوده ان ـــکانس مؤث ـــن س ـــکیل ای ـــه ای در تش ـــرون حوض ـــل ب عوام

7-3- سکانس-3
ــوان  ــین به عن ــاتین پس ــّن ش ــه س ــماری ب ــته های آس ــی از نهش بخش های
همــه ی  در  کــه  شــده اند  گرفتــه  درنظــر  ســوم  رســوبی  ســکانس 
برش هــای چینه شناســی مــورد مطالعــه وجــود دارد. مرزهــای ایــن 

.)SB2( ســکانس از نــوع دوم اســت
ــن ســکانس در چاه هــای   ــده ی )TST( ای دســته ی رخســاره ای پیش رون
ــوط  ــا رخســاره ی دولومادســتونی )MF9( مرب خــارگ-2 و بینــک-4 ب
بــه محــدوده ی کشــندی و در چاه هــای  گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 
ــون  ــدوده ی الگ ــذ در مح ــران بدون منف ــاره ی روزنب ــه رخس ــوط ب مرب

اســت.
ســطح بیشــترین پیشــروی )MFS( در چاه هــای  خــارگ-2 و بینــک-4 
ــران بدون منفــذ از منطقــه ی الگــون  ــرار گرفتــن رخســاره ی روزنب ــا ق ب
ــطح  ــن س ــت. ای ــده اس ــخص ش ــندی مش ــه ی کش ــاره ی پهن روی رخس
در چاه هــای  گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 بــا حضــور رخســاره ی 
ــک  ــی تفکی ــپ داخل ــر رم ــق عمیق ت ــه آ در مناط ــتون کورالیناس پکس

شــده اســت.
ــای   ــکانس در چاه ه ــن س ــاالی )HST( ای ــراز ب ــاره ای ت ــته ی رخس دس
خــارگ-2 و بینــک-4 بــا قــرار گرفتــن مجــدد رخســاره ی پس رونده ی 
 )MF6( ــذ ــران  بدون منف ــاره ی روزنب ــتون )MF9( روی رخس دولومادس
ــز  از محیــط الگــون و در چاه هــای  گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 و نی
قــرار گرفتــن رخســاره ی پس رونــده ی روزنبــران بدون منفــذ روی 
رخســاره ی پکســتون کورالیناســه آ همــراه بــا روزنبــران بدون منفــذ 

تعییــن شــده اســت.
از نظـــر پالئوژئوگرافـــی، ســـطوح ایـــن ســـکانس بـــا مطالعـــات 
ـــطح  ـــه ی آن س ـــده و در نتیج ـــه ش ـــوم ]۵[ مقایس ـــرگ ]21[ و بوخ اهرنب
سکانســـی SB IV مربـــوط بـــه مـــرز الیگوســـن و میوســـن منطبـــق بـــا 

تطابق چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند آسماری در حوضه ی 5
پیش بوم  )حوضه ی  چین خورده  زاگرس  و  خلیج فارس  پیش بوم 

خلیج فارس و فروافتادگی دزفول(
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ــکل- ــت )شـ ــرگ ]21[ اسـ ــات اهرنبـ ــطح Intra/Aq10 از مطالعـ سـ
۶(. همان طـــور کـــه در شـــکل-۵ مشـــخص اســـت به نظـــر می رســـد 
ـــکانس دوم  ـــه س ـــبت ب ـــکانس نس ـــن س ـــوب در ای ـــت رس ـــز انباش مرک
ـــت  ـــر ضخام ـــا 3۵ مت ـــم-4 ب ـــاه کیلورکری ـــاره در چ ـــده و دوب ـــا ش جابج
واقـــع گردیـــده اســـت. رونـــد افزایـــش ضخامـــت در ایـــن ســـکانس 
به ســـمت کیلورکریـــم-4 مشـــاهده می شـــود و به نظـــر نمی رســـد 
عوامـــل برون حوضـــه ای از جملـــه فرونشســـت و باالآمدگـــی در 

تشـــکیل ایـــن ســـکانس مؤثـــر بـــوده باشـــند.

7-4- سکانس-4
ــّن  ــه س ــماری ب ــوبی آس ــات رس ــرای طبق ــوم ]۵[ ب ــات بوخ در مطالع
Miogypsina- - Elphidium  sp. 14- Peneroplisfarsen- ــن  )آکیتانی

sisAssemblage zone ( در نواحــی فروافتادگــی دزفــول و ایــذه دو 
ســکانس پیشــنهاد شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در مطالعــه ی 
ــته ها  ــن نهش ــرای ای ــا ب ــواج گام ــک ام ــق پی ــه تطاب ــه ب ــا توج ــر ب حاض
ــوع  یــک ســکانس تفکیــک شــده اســت. مرزهــای ایــن ســکانس از ن

دوم اســت )SB2( و در همــه ی برش هــا مشــاهده می شــود.
در  ســـکانس  ایـــن   )TST( پیش رونـــده ی  رخســـاره ای  دســـته ی 
چاه هـــای  خـــارگ-2 و بینـــک-4 بـــا رخســـاره های ماسه ســـنگ 
آهکـــی )MF10( و دولومادســـتونی )MF9( مربـــوط بـــه پهنـــه ی 
کشـــندی و در چاه هـــای  گلخـــاری-2 و کیلورکریـــم-4 مربـــوط بـــه 
ــت. ــون اسـ ــدوده ی الگـ ــذ در محـ ــران بدون منفـ ــاره ی روزنبـ رخسـ
ســطح بیشــترین پیشــروی )MFS( در چاه هــای  خــارگ-2 و بینــک- 4 

بــا قــرار گرفتــن رخســاره های منطقــه ی الگــون و کشــندی روی 
ــه ی  ــق پهن ــه ی کم عم ــی منطق ــنگ آهک ــماره ی ماسه س ــاره ی ش رخس
کشــندی مشــخص شــده اســت. ایــن ســطح در چاه هــای  گلخــاری-2 
ــور  ــه حض ــوط ب ــه مرب ــاره ی-MF5( ۵( ک ــا رخس ــم-4 ب و کیلورکری
اســت  داخلــی  رمــپ  عمیق تــر  مناطــق  در  پکســتون کورالیناســه آ 

ــت. ــده اس ــک ش تفکی
ــای   ــکانس در چاه ه ــن س ــاالی )HST( ای ــراز ب ــاره ای ت ــته ی رخس دس
خــارگ- 2 و بینــک-4 بــا قــرار گرفتــن رخســاره ی پس رونــده ی 
روی   )MF10( کشــندی  کم عمــق  منطقــه ی  آهکــی  ماسه ســنگ 
ــده  ــخص ش ــتونی مش ــذ و دولومادس ــران بدون منف ــاره های روزنب رخس
اســت. دســته ی رخســاره ای تــراز بــاال )HST( در چاه هــای  گلخــاری-2 
پس رونــده ی  رخســاره ی  گرفتــن  قــرار  بــا  نیــز  کیلورکریــم-4  و 
و  کورالیناســه آ  پکســتون  رخســاره ی  روی  بدون منفــذ  روزنبــران 

ــت. ــن شــده اس روزنبــران بدون منفــذ تعیی
از نظــر پالئوژئوگرافــی ســطح باالیــی ایــن ســکانس )ســطح سکانســی 
SB  V( منطبــق بــا ســطح سکانســی Bu 20 از مطالعــات اهرنبــرگ 
ــت  ــخص اس ــکل- ۵ مش ــه در ش ــور ک ــکل-۶(. همان ط ــت )ش ]21[ اس
ــد  ــز مانن ــکانس نی ــن س ــوب در ای ــت رس ــز انباش ــد مرک ــر می رس به نظ
واقــع  متــر ضخامــت   ۵۵ بــا  کیلورکریــم-4  در چــاه  ســکانس-3 
شــده اســت. رونــد افزایــش ضخامــت در ایــن ســکانس به ســمت 
چــاه کیلورکریــم-4 مشــاهده می شــود و به نظــر نمی رســد عوامــل 
ــن  ــکیل ای ــی در تش ــت و باالآمدگ ــه فرونشس ــه ای از جمل برون حوض

ــند. ــوده باش ــر ب ــکانس مؤث س

7-5-سکانس-5
ماننــد دیگــر  تغییــرات رخســاره ای و محیــط رســوبی  مبنــای  بــر 
ــه ی  ــرای هم ــکانس ب ــن س ــّن ای ــماری س ــازند آس ــکانس ها، در س س
Borelismelo-  مقاطــع بوردیگالیــن )عــدم مشــاهده ی جنــس و گونــه ی

curdica( شناســایی شــد. مــرز پایینــی ایــن ســکانس از نــوع-2 و مــرز 
ــل  ــه به دلی ــت ک ــاران اس ــازند گچس ــده ی س ــا قاع ــق ب ــی آن منطب باالی
عــدم مشــاهده ی شــواهد ناپیوســتگی رســوبی از نــوع-2 درنظــر گرفتــه 

شــده اســت.

مقایسه ی سطوح سکانسی این مطالعه با مطالعات اهرنبرگ ]21[ و 6
مقایسه ی تغییرات جهانی سطح آب دریا با این مطالعه7بوخوم ]5[ در فروافتادگی دزفول



42 

1. D.Baghbani@damavandiau.ac.ir
2. Agha1036@yahoo.com
3. Hosseinasilian@yahoo.com
4. Geoariaf@yahoo.com

5. Sequence Boundary
6. Depocenter
7. Uplift and Subsidence
8. Datum line

9. Patch Reef
10. Strackins Pattern
11. Nummulites
12. Local Uplift

ــن ســکانس در چاه هــای   ــده ی )TST( ای دســته ی رخســاره ای پیش رون
ــه  ــوط ب ــا رخســاره ی ماسه ســنگ آهکــی مرب خــارگ-2 و بینــک-4 ب
پهنــه ی کشــندی و در چاه هــای  گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 مربــوط 
بــه رخســاره های روزنبــران بدون منفــذ و دولومادســتونی منطقــه ی 

الگــون و کشــندی اســت.
و  خــارگ-2  چاه هــای   در   )MFS( پیشــروی  بیشــترین  ســطح 
ــرار  ــی و ق ــنگ آهک ــاره ی ماسه س ــد رخس ــترین ح ــا بیش ــک- 4 ب بین
و  منطقــه ی کشــندی  از  بدون منفــذ  روزنبــران  گرفتــن رخســاره ی 
ــاری-2  ــای  گلخ ــطح در چاه ه ــن س ــت. ای ــده اس ــخص ش ــون مش الگ
بــه حضــور  بــا رخســاره های- ۵و۶ کــه مربــوط  و کیلورکریــم-4 
پکســتون کورالیناســه آ و روزنبــران بدون منفــذ در مناطــق عمیق تــر 

ــت. ــده اس ــک ش ــت تفکی ــی اس ــپ داخل رم
دســته ی رخســاره ای تــراز بــاال )HST( در چــاه خــارگ-2 بــا کمتریــن 
حــد رخســاره ی ماسه ســنگ آهکــی )MF10( و در چــاه بینــک-4 
 )MF9( بــا قــرار گرفتــن رخســاره ی پس رونــده ی دولومادســتونی
ــخص  ــون مش ــه ی الگ ــذ از منطق ــران بدون منف ــاره ی روزنب روی رخس
شــده اســت. در چاه هــای گلخــاری-2 و کیلورکریــم-4 قــرار گرفتــن 
بدون منفــذ  روزنبــران  و  دولومادســتون  پس رونــده ی  رخســاره های 
ــر الگــون، دســته ی رخســاره ای  روی رخســاره های محــدوده ی عمیق ت

ــد. ــخص می کن ــاال را مش ــراز ب ت
ــوط  ــن ســکانس )SB VI( مرب ــی ای ــی ســطح باالی از نظــر پالئوژئوگراف
بــه ســّن بوردیگالیــن منطبــق بــا ســطح سکانســی Gachsaran در 
در  کــه  همان طــور  )شــکل-۶(.  اســت   ]21[ اهرنبــرگ  مطالعــات 
شــکل-۵ مشــخص اســت به نظــر می رســد مرکــز انباشــت رســوب در 
ایــن ســکانس نیــز ماننــد ســکانس-4 در چــاه کیلورکریــم-4 بــا 2۵ متــر 
ضخامــت واقــع شــده اســت. رونــد افزایــش ضخامــت در ایــن ســکانس 
ــد  ــر نمی رس ــود و به نظ ــاهده می ش ــم-4 مش ــاه کیلورکری ــمت چ به س
عوامــل برون حوضــه ای از جملــه فرونشســت و باالآمدگــی در تشــکیل 

ــوده باشــند. ــر ب ایــن ســکانس مؤث

8- تغییرات سطح آب دریا
در شــکل-7 بــا توجــه بــه تغییــرات ســکانس ها، تغییــرات دســته ی 
منحنــی   ،)HST( پس رونــده  و   )TST( پیش رونــده  رخســاره های 
تغییــرات ســطح آب دریــا بــرای همــه ی برش هــا ارائــه شــده اســت. بــا 
توجــه بــه مــدت زمــان تشــکیل هــر یــک از چرخه هــای رســوبی، ایــن 

چرخه هــا بخشــی از یــک چرخــه ی رده ی ســوم هســتند ]22[. مقایســه ی 
منحنــی تغییــرات جهانــی ســطح آب دریــا ]23[ بــا تغییــرات رده ســوم 
ــن  ــر گرفت ــدون درنظ ــه ب ــورد مطالع ــای م ــا در برش ه ــطح آب دری س
ــن  ــبی ای ــق نس ــان دهنده ی تطاب ــم ]24[ نش ــوب گذاری و تراک ــرخ رس ن
ــطح  ــی س ــرات جهان ــا تغیی ــیکل ها ب ــودن س ــر ب ــت تأثی ــا و تح منحنی ه

ــت. آب دریاس

نتیجه گیری
مــدل  شــده،  شناســایی  ریزرخســاره ی  ده  تعــداد  بــه  توجــه  بــا   ■
ــی به صــورت  رســوب گذاری ســازند آســماری در محــدوده ی مطالعات

یــک رمــپ هموکلینــال کربناتــه پیشــنهاد می شــود.
ــوع رده ی  ــماری از ن ــته های آس ــرای نهش ــوبی ب ــکانس رس ــج س ■ پن
چاه هــای   در  ســکانس-2  پایینــی  مــرز  گردیــد.  تفکیــک  ســوم 

بینالــود-1 و خــارگ-2 از نــوع اول اســت.
ــاق  ■ ســکانس های شناســایی شــده ی الیگوســن و میوســن پیشــین انطب
ــان  ــا نش ــطح آب دری ــرات س ــی تغیی ــی جهان ــا منحن ــی را ب ــبتاً خوب نس

می دهنــد.
ــودن  ــل ب ــگاری سکانســی نهشــته ها، کام ــق چینه ن ــر تطاب ــا اســتناد ب ■ ب
ــای  ــا برش ه ــا ب ــوی گام ــواج پرت ــق ام ــه ای و تطاب ــت چین ــی زیس توال
ــن و شــاتین پیشــین در چــاه  مجــاور، به نظــر می رســد نهشــته های روپلی
ــا رســوب گذاری  گلخــاری-2 در حــال باالآمدگــی محلــی همزمــان ب

بــوده اســت.
■ مرکــز تجمــع رســوب حوضــه ی آســماری در الیگوســن پیشــین در 
ــع  ــز تجم ــین مرک ــن پس ــده و در الیگوس ــع ش ــم-4 واق ــاه کیلورکری چ

ــت. ــده اس ــا ش ــک-4 جابج ــاه بین ــمت چ ــوب به س رس
ــن  ــای باالیــی الیگوس ــه در بخش ه ــوب حوض ــت رس ــز انباش ■ مرک
پســین از چــاه بینــک-4 دوبــاره جابجــا شــده و تــا بســته شــدن حوضــه ی 
ــم-4  ــاه کیلورکری ــین در چ ــن پیش ــماری در میوس ــوب گذاری آس رس

قــرار گرفتــه اســت.
باالآمدگــی  جملــه  از  تکتونیکــی  فعالیت هــای  انجــام  به دلیــل   ■
عوامــل  می رســد  به نظــر  پیشــین،  الیگوســن  در  پایین افتادگــی  و 
برون حوضــه ای نســبت بــه عوامــل درون حوضــه ای تأثیــر بیشــتری 
داشــته اند. همچنیــن مطالعــات تطابــق سکانســی نشــان می دهــد از 
فعالیــت عوامــل برون حوضــه ای در اواخــر الیگوســن تــا میوســن پیشــین 

ــت. ــده اس ــته ش کاس
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