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مقدمه
در ايــن مطالعــه توالى  هاى رســوبى آلبيــن در تاقديس  هاي گنو، 
انگورو و خمير در ناحيه بندرعباس مورد بررســى قرار گرفته اســت. 
ناحيه مذكور داراى ســه ويژگى عمده است: نخست اينكه در قسمت 
شمال  شــرقى صفحه عربى قــرار گرفته و متحمل وقايــع تكتونيكى–
رسوبى خاص كرتاســه شــده كه طى آن، فرآيند فرورانش اقيانوس

تتيس جديد به زير صفحه ايران (كرتاســه زيرين) و پيامد آن، فرآيند 
فرارانش رســوبات پوسته اقيانوسى روى پلتفرم عربى و تشكيل حوزه 

پيش  بوم1 اتفاق افتاده است. 
دوم اينكــه اين ناحى ه بــه صورت نقطه  اى ســه  گانه بين زاگرس، 
مكران و عمــان بوده و تحت تأثير نواحى مذكور قرار گرفته اســت. 
ســوم اينكه تكتونيــك نمكى در اين ناحيه اســت كــه در زمان  هاى 
مختلف زمين  شناسى، سيستم رسوبى را تحت تأثير قرار داده است. اثر 
گنبدهاي نمكي در زمان آلبين باعث تغييرات ضخامتي و رخساره  اي 
نســبتاً شــديدي شــده اســت. به همين منظور اين بازه زماني در ســه 

تاقديس مذكور از جهت چينه  شناسي، رخساره  ها و محيط  هاي رسوبي 
و چينه  نگاري سكانسي با يكديگر مقايسه شده  اند.

1- روش مطالعه و منابع مورد استفاده
در اين مطالعه طبق جدول-1، از ســه برش كوه  هاي گنو، انگورو و 
خميــر در ناحيه بندرعباس نمونه  برداري شــده كه اين نمونه  ها به طور 
جانبي نيز تحليل شــده  اند. عالوه بر برش  هاي مذكور، با هدف انجام 
مقايسه  هاي ناحيه  اي  بازديدهايي نيز از تاقديس  هاي كوه  هاى خوش، 
فراقون و گهكم در بخش  هاي شــرقي و شمال  شرقي بندرعباس انجام 
شــده اســت. بر روي برش  هاي چينه  شناســي از ديدگاه رخساره  هاي 
رســوبي، هندسه  هاي رســوبي و چينه  نگاري سكانسي، مطالعات دقيق 

صحرايي و ميكروسكوپي انجام شده است.

2- موقعيت جغرافيايي
ناحيــه مورد مطالعه در منطقه بنــدر عباس و در محدوده جغرافيايي 

موقعيت تكتونيكي-رسوبي نهشته  هاي آلبين در برش  هاي سطحي 
كوه  هاي گنو، انگورو و خمير(ناحيه بندرعباس)

طى زمان آلبين رسوب  گذاري روي حاشيه غيرفعال صفحه عربي و در موقعيت  هاي رسوبي رمپ كربناته تا پلتفرم كربناته حاشيه  دار و حوزه  هاى درون 
داخلى،  رمپ  جلبكى  بيوكالستى  رخساره  هاى  از  وسيعى  مطالعه طيف  مورد  ناحيه  در  آلبين  رسوبى حدفاصل  رخساره  هاى  انجام شده است.  فالتى 
رخساره  هاي روزنبر وروديست  دار بخش  هاي مياني رمپ تا رخساره  هاى پالژيك نيمه  عميق و عميق دريايى را شامل مى  شود كه اغلب داراي بافت  هاي 
رسوبي وكستون تا پكستون هستند. به اين مجموعه مى  توان رخساره  هاى دوباره نهشته شده كه به طور محلي و در حاشيه پالتفرم رخ داده  اند را نيز اضافه 
كرد. چينه  نگارى سكانسى انجام شده در حدفاصل ناحيه مورد مطالعه مبتنى بر داده  هاى صحرايى و داده  هاى حاصل از مقاطع نازك ميكروسكوپي است. از 
اين طريق سه سكانس رسوبي رده سوم براي آلبين زيرين، مياني و بااليي تفكيك شده كه اين مطلب با مطالعات انجام شده در صفحه عربي مطابقت دارد.

تكتونيك نمك باعث شده تا در اغلب بخش  هاى حدفاصل رسوبى ناحيه مورد مطالعه تغييرات رخساره  اي و ضخامتي چشم  گيري ايجاد شود. در اين بين 
رسوبات آلبين در كوه انگورو اغلب ماسه  سنگي بوده و در مجموع كمترين ضخامت را دارند. در كوه خمير ضخامت كم شده و اختالف سنگ  شناسي 
هم فاحش نبوده و در نتيجه نمي  توان سكانس  هاي رسوبي را به آسانى تفكيك كرد. در كوه گنو توالي آلبين به چرخه  هاي متمايزي از مارن، شيل و 

رخساره  هاي آهكي كم  عمق تبديل شده است.

امير فيضي، محمدرضا نائيجي، عليرضا پيريايى، حسن سرادقي صوفياني، سعيد همت  مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران

آلبين، برش گنو، برش انگورو، برش خمير، تكتونيكي-رسوبي، تغييرات رخساره  اي
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بيــن °55 تا °57 درجه طول شــرقي و °27 تــا °28 درجه و 30 دقيقه 
عرض شــمالي واقع شده اســت. برش  هاي ســطحي مورد بررسي به 
فاصله كمتر از 120كيلومتردرشــرق، شــمال و غرب شهر بندرعباس 

واقع شده  اند. 
محدوده رخنمون  هاي مطالعه شــده از منتهي  اليه شرقي كوه خوش 
(روســتاي دازان) شروع و در امتداد گســل زاگرس كوه  هاي فراقون 
و گهكم را نيز شــامل شــده و در جهت غرب نيز بــه كوه  هاي گنو و 
خمير منتهي مي  شــود. ( شكل-1 و جدول-1). محدوده مورد مطالعه 
به صورت كلي بررســي شده ولي مطالعات جامع روي برش  هاي كوه 

گنو، انگورو و خمير صورت گرفته است.

3- موقعيت زمين  شناسي
ازجملــه ويژگي  هاي بارز زمين  شناســي ناحيه مــورد مطالعه وجود 
تعدادي گنبد نمكي است كه از دو افق سري هرمز و گچساران منشاء 
مي  گيرند و به صورت محلي سيســتم  هاي رســوبي را طي زمان تحت 
تأثيــر خود قرار داده  اند. گرچه گنبدهاي نمكي نســبت به بخش  هاي 
شــرقي  تر خليج فارس تأثيرات كمتري را نشــان مي  دهنــد، ولي اين 

گنبدها مى  توانند عامل خشك بودن بعضي از چاه  هاي ناحيه باشند.
وجــود يك حوزه پيش بوم در زمان كرتاســه از ويژگي  هاي ديگر 
اين ناحيه است كه در فاصله  اى چند ده كيلومتري، ضخامت رسوبات 

به دو يا بيش از دو برابر افزايش پيدا مي  كند.
 ايــن افزايش ضخامت در محدوده ســازندهاي ايالم تا پابده اتفاق 
افتاده اســت. افزايش بار رســوبي در بخش  هاي شمال  شرقى مي  تواند 
زمينــه پختگي بيشــتر نفــت را فراهم كــرده و درمقابــل بخش  هاي 
جنوب  غربــي مي  توانند محلي بــراي تجمع هيدروكربور باشــند. اين 

موضوع نياز به بحث ژئوشيميايي بيشترى در بخش مربوطه دارد.

4- مطالعات پيشين
قديمي  ترين مطالعات در اين زمينه مربوط به جيمز و شــفرد اســت 
كه در ســال 1959 صورت گرفته و در آن تمام جنبه  هاي زمين  شناسي 
عمومي بــا تأكيد بيشــتر بر چينه  شناســي، رسوب  شناســي و ارزيابي 
پتانســيل  هاي هيدروكربوري انجام شده است. اين مطالعات در بخش 
خشكي و نواحي بندرعباس انجام شده و با توجه به اينكه رخنمون  هاي 
قديمــي نزديك به خليج فارس عمدتاً در اين ناحيه قرار دارند، مبناى 
خوبــي براي مطالعات بعدي هســتند. از مطالعات چينه  شناســي بعدي 
مي  توان به كارهاي زابو و خردپير (1978) اشاره كرد. زمين  شناسي به 
نام زردشت (1980) مطالعه جامع چينه  شناسي ديگري در بخش شرقى 
زاگــرس انجام داده و برش  هاي مختلفي را با يكديگر مقايســه كرده 
اســت. يكي از نتايج كار وي ارائه جدول هم  ارزي چينه  شناسي براي 
اين ناحيه اســت كه براى مقايسه واحدهاي چينه  شناسي ارزش زيادي 
دارد. از طرف ديگر، او محدوده حوزه تبخيري هم  زمان با آســماري 
را در غــرب جزيره قشــم تعيين كرده و به تبع آن محدوده گســترش 

آسماري در ناحيه مشخص شده است.
آخرين مطالعه انجام شــده در زمينه چينه  نگاري سكانسي و لرزه  اي 
توســط پيريايي و همكاران در سال  هاي انجام شده كه در آن كرتاسه 

بخش شرقي خليج  فارس و بندرعباس بررسي شده  اند[12و13و14].
مطالعــات تكتونيكي و تكتونيــك نمك از ديربــاز در زاگرس و 
ناحيه مورد مطالعه انجام شــده كه در اين بين مي  توان به ذكر مواردي 
پرداخت. از ديدگاه تكتونيك و زمين  شناســي ناحيه  اي كار مولينارو 
(2005-2004) از جديدتريــن مطالعاتي اســت كه در جنوب  شــرقى 
زاگرس در خصوص ويژگي  هاي ســاختاري ناحيه انجام شــده است. 
اين مطالعه، جنوب  شــرق زاگــرس را به صورت يــك ناحيه انتقالي 
بين زاگرس، مكران و عمــان در نظر مي  گيرد كه تأثيرات تكتونيكي 
خاصي را براي اين منطقه به دنبال داشــته اســت. آخرين مقاله  اي كه 
از معتمــدي و همكاران (2012) منتشــر شــده تأثيــرات ويژگي  هاي 
ســاختماني ناحيه جنوبي فــارس را بر روي تله  هــاي هيدروكربوري 
بررســي كرده اســت. تاقديس  هاي مورد بحث اين نوشتار در بخش 
خشكي شــمال ناحيه مورد مطالعه قرار دارند. در اين مطالعه هم  چنين 
به تأثيرات فروافتادگي بندر لنگه روي توالي  هاي چينه  شناســي اشاره 

شده است.
در مــورد تكتونيك نمك و در ادامه كار زمين  شناســان برجســته  اي 

 حدفاصل سازندهاي برداشتمختصاتنام برش
شده

E: 56 12 38/9كوه گنو
N: 27 24 21/6فهليان-گورپي

E: 55 50 0/2انگورو
N: 27 17 16خامي-بنگستان

E: 55 81 20/3كوه خمير
N: 26 58 10/9داريان-پابده/جهرم

 1     مشخصات برش  هاي سطحي برداشت شده



70

مقاالت علمي

نظيــر پلير (1939) و كنت (1979)، جهاني و همكارانش در ســال 2009 
مطالعاتــي روي گنبدهاي نمكي ناحيه انجــام داده و تأثيرات نمك را بر 
روي نازك  شدگي و هندسه بسته  هاي چينه  شناسي مورد بحث قرار داده  اند.

5- چينه  شناسي
سازند كژدمي شــامل آهك  هاي اربيتولين دار و آمونوئيددار با بين 
اليه  هاي آهك  رســي و شــيل  آهكي اســت كه به طور ناپيوسته روي 
ســازند داريان قرار دارند. اين واحد شيلي نقش سنگ پوشش را براي 
واحدهاي مخزني داريان و نقش ســنگ منشــاء مهم هيدروكربوري 
را براي افق  هاي مخزني بااليي بازي مي  كند. ســازند كژدمي با ماســه 
ســنگ  هاي آزادگان حالت بين  انگشتي دارد. سازند كژدمي در ناحيه 
خليج  فارس نســبتاً ضخيم و شامل شــيل  هاي بيتومين  دار و آهك  هاي 
حاوي ســوزن اســفنج، روزنبــران پالنكتونــي و راديولر اســت. اين 
شيل  هاي غني از ارگانيك  هاي آلي و آهك  هاي رسي سازند كژدمي 

منحصر به حوزه  هاى درون فالتى در ناحيه خليج فارس است.
بــه غير از برش كوه انگورو كه ضخامت قابل  توجهي از رســوبات 

ماسه  سنگي و كنگلومرايي (حدود 20 متر ماسه  سنگ آزادگان) دارد، 
در مابقــي برش  هــا، لنزهاي ماســه به صورت محــدود در بخش  هاي 
پاييني ســازند كژدمي ديده مي  شوند. ســازند كژدمي به سمت بخش 
مركزي خليج  فارس به طور جانبي به ماســه  هاي دلتايي و بين اليه  هايي 
از شــيل  هاي دريايي تبديل شده و به تدريج مقدار رسوبات تخريبي به 

سمت جنوب  غربى افزايش يافته و سازند آزادگان تشكيل مي  شود.
در ناحيه مورد مطالعه، ســازند كژدمي گسترش متفاوتي دارد. براي 
مثال اين سازند در كوه گنو داراي بيشترين ضخامت (150 متر) است، 
در حالي كه ضخامت آن به طرف غرب-جنوب  غرب در تاقديس  هاي 
انگــورو و خمير به كمتر از 50 متر مي  رســد. بخــش تخريبي آن در 
برش  هاي مختلف داراي ضخامت و رخساره متفاوتى است. براي مثال 
در تاقديس گنو و خمير بخش ماسه  ســنگي آزادگان داراي ضخامت 
زيادي نيســت و رخســاره  هاي آن هم در حد ماسه  سنگ و سيلتستون 
اســت؛ در حالي كه در تاقديس انگورو كه بين دو تاقديس قبلي قرار 
دارد رخســاره بخش آزادگان تا حد كنگلومرا تغيير كرده و به شكلى 
بسيار واضح در ستون چينه  شناســي نمايان مي  شود (شكل-2). هم  ارز 
اين بخش در كشورهاي عربستان و عمان سازند نهر عمر به سّن آلبين 

است.

6- برش  هاي سطحي مورد مطالعه
6-1- برش كوه گنو

كوه گنو در حدود 50 كيلومتري شــمال  غربى بندرعباس قرار دارد 
(شكل-1). قديمي  ترين رخنمون در اين برش مربوط به سازند سورمه 
است كه در بخش  هاي شرقى اين تاقديس قرار دارد و توسط شفرد و 
جيمز (1959) و هم  چنين زردشت (1982) مطالعه شده است. با توجه 
به شواهد صحرايي و مطالعه ميكروفسيل  ها (بيوزون 21 جيمز و وايند، 
1965) در اينجــا تنها بخش مدود وجود دارد كه با يك ناپيوســتگي 
كارســتي داراي لكه  هاي شديد اكســيد آهن در زير بخش سانتونين 
ســازند گورپي قرار مي  گيرد. در تطابق  هاي چينه  نگاري سكانسي در 
بيشــتر موارد بخش مدود به اواخر آلبين ختم مي  شــود و به سنومانين 
نمي  رسد. اين تطابق در بعضي موارد با تعيين سن  هاي آمونيتي آزموده 
شده است (فرانس وان بوخم و همكاران، 2002 تا 2006). ولي با اين 
وجود با توجه به ماكروفسيل  هاي مرجان Aspidiscus ، خارپوست  هاي

 موقعيت جغرافيايي ناحيه مورد مطالعه  1    
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 Orthopsis sp, Douvillaster sp, Anorthopygus sp,  sp  
Coenholectypus Coenholectypus sp, Codiopsis sp و آمونيــت 

Knemiceras sp ممكن است سن ســازند كژدمي تا ابتداي سنومانين 

نيز برسد. هرچند اين موضوع منافاتي با آلبين بودن بخش مدود ندارد، 
زيــرا مي  تواند هم  زمان به عنوان دو رخســاره پلتفرمي و درياي باز در 

نظر گرفته شود.
سازند كژدمي از ســه چرخه مارني تا آهكي تشكيل شده و حدود 
200 متر ضخامت را به خــود اختصاص مي  دهد كه در چرخه زيرين 
آن اثراتي از ماســه هم ديده مي  شــود. به نظر مي  رسد كه تنها در اين 

تاقديس تغييرات ضخامت قابل  توجه در بازه زماني آلبين ديده شود.

6-2- برش كوه انگورو
كوه انگورو دركيلومتر 60 جاده تازيان از سه  راهي بندرعباس و در 
شمال  غربى اين شهر قرار دارد (شكل-1). برش برداشت شده در هسته 
تاقديس قــرار دارد؛ جايي كه برش تحت تأثير گنبد نمكي اســت و 
يك آب راهه باعث رخنمون برش تا بخش  هايي از سازند فهليان شده 
است. برش برداشــت شده از بخش  هاي بااليي ســازند فهليان شروع 
شــده و تا بخش آزادگان از سازند كژدمي ادامه پيدا مي  كند (شكل-

2). گروه خامي بااليي ( فهليان، گدوان و داريان) در اين برش داراي 
ضخامت و چيدمان رسوبي قابل تطابق با برش  هاي شرقى و غربى كوه 
گنو اســت. به طــور كلي ضخامت اين برش در حــدود 200 متر (50 
متــر فهليــان، 60 متر گدوان و 40 متر داريان) اســت اما از نظر بافتي، 
سنگ  شناســي، ويژگي  هاي اليه  بندي و ويژگي  هاي دياژنتيكي داراي 

تفاوت  هايي است كه در زير به آنها پرداخته مي  شود.
در اينجا درصد مارن و اليه  هاي نازك  تر مرتبط با آن نسبت به كوه 
گنو كاهش پيدا مي  كند. نوســان سطح آب يا ژرفا كه باعث اختالف 
در چرخه  هاي رسوبي مي  شود در اينجا شاخص نيست. در نتيجه تعداد 
و تمايز چرخه  هاي رســوبي كمتر از كوه گنو است. حالت  هايي نظير 
برشي  شــدن و برش  هاي انحاللي در برش كوه انگورو بيشتر است كه 
مي  توانــد در ارتباط با حــركات گنبد نمكي باشــد. هم  چنين طبقات 
نودوالر و موجي  شكل در برش مذكور بيشتر ديده مي  شوند. در حالي 
ريف  هاي روديستي در اين  برش وجود دارد كه اثراتي از آن در برش 

كوه گنو مشاهده نمي  شود.

ســطوح دياژنتيكي در برش كوه انگورو توســعه بيشــتري داشته و 
پديده  هاي متعدد دياژنتيكي را مي  توان مشــاهده كرد كه از آن جمله 
مي  توان به ســطوح داراي آغشتگي اكســيد آهن، نودول  هاي چرت 
و غيره اشــاره كرد. ســطح كارستي و فرســايش  هاي غاري در سازند 

داريان قابل  توجه و در اين ناحيه منحصر  به  فرد است.
در اين برش ســازند كژدمي از مارن  هاي خاكستري متمايل به سبز 
تشكيل شــده كه با رســوبات تخريبي كنگلومرا تا ماسه  سنگ بخش 
بــورگان يــا آزادگان در تناوب اســت. از اين جهــت كه ضخامت 
قابل  توجهــي از نهشــته  هاي تخريبي بخــش آزادگان وجود دارد كه 
در برش  هاي ناحيه بندرعباس بدين صورت ديده نمي  شــود، در اينجا 
ويژگي  هاي مشــاهده شده ســازند كژدمي منحصربه  فرد مى  باشد. اين 
ســازند حتي در اينجا نيز محلي بوده و به طور جانبي قابل دنبال  كردن 
نيســت. به طور كلي ويژگي  هاي سازند كژدمي را مي  توان به صورت 

زير خالصه كرد:
مرز سازند كژدمي با سازند داريان شاخص و در اين برش به صورت 
سطحي كارستي با آغشتگي شديد اكسيدآهن و اثرات متعدد فسيلي و 
گلوكونيت فراوان ديده مي  شود. سازند كژدمي در اين مقطع به ويژه در 
بخش تحتاني و در تماس با سازند داريان داراي فسيل  هاي ماكروسكوپي 
خارپوســتان، از   Douvillaster sp, Codiopsis spنظيــر زيــادي 

Knemiceras sp از آمونيت  هــا وAspidiscus sp از مرجان  هاســت. 

فسيل  هاي مذكور در محدوده سني آلبين بااليي تا سنوماني زيرين قرار 
مي  گيرند. تناوب بين مارن  هاي ســبز تا خاكستري با رسوبات تخريبي 
نيز متمايز كننده است؛ چراكه معموالً بخش تخريبي آزادگان به طور 

مجزا در قسمت زيرين كژدمي قرار مي  گيرد.
همان  طور كه در شكل-2 ديده مي  شود وجود ضخامت قابل  توجهى 
از كنگلومراها و ماسه  ســنگ  هاي آزادگان با ســاخت  هاي دانه  بندي 
تدريجي، الميناســيون، چينه  بندي متقاطع و مســطح در اين رسوبات، 
نشان  دهنده افزايش ميزان رســوبات تخريبي و حذف رسوبات مارني 

از قاعده به سمت باالست.
ويژگي ديگر اين سازند نبود قسمت بااليي اين سازند و قرارگيري 
آن در زير سازند گورپي است. بدين ترتيب چينه  شناسي قابل  توجهي 
از آلبين تا ســانتونين در اين برش وجود نــدارد. البته الزم به توضيح 
است كه در اين تاقديس فسيل  هاي ماكروسكوپي خاص سنومانين به 
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صورت واريزه يافت شده كه مي  تواند دليلى بر وجود سنومانين به طور 
جانبي در اين تاقديس باشد يا اينكه اليه نازك كامًال فرسايش  يافته  اي 
از ســنومانين در اين برش وجود داشــته است. به طور ناحيه  اي، بخش 
عمده  اي از سازند سروك در جنوب شرق زاگرس، در اثر باالآمدگي 
سنومانين از بين رفته اســت. هرچند اثرات ناحيه باالآمدگي نمك را 

كه باعث شدت و ضعف اين فرسايش شده نبايد از نظر دور داشت.

6-3- برش چينه  شناسي كوه خمير
 بــرش كوه خميــر در 100 كيلومتري جنوب  غربــى بندرعباس، 6 
كيلومتــري شــمال  غربى بندر خميــر، جنوب  غربى تاقديــس خمير و 
پشت كارخانه سيمان اين شــهر واقع شده است (شكل-1). اين برش 
چينه  شناســي از گروه خامي (فهليان/گدوان) شــروع شده و تا بخش 
زيرين ســازندهاي پابده/جهرم ادامه پيدا مي  كند. شــرح چينه  شناسي 

برش كوه خمير به صورت زير است:
ســازند كژدمي كه شامل تناوبي ازشــيل  هاي قرمز تا قهوه  اي با بين 
اليه  هاي متوسط تا ضخيم اليه آهك  هاي نودوالر است در بخش  هاي 
پاييني سازند كژدمي بين اليه  هايي از نهشته  هاي تبخيري ديده مي  شود 
كــه در ارتباط با حركت گنبدهاي نمكي موجود در اين ناحيه بوده و 
مي  توانــد توجيه  كننده اختالف ضخامت زياد ســازند كژدمي در اين 
برش (60 متر) با كوه گنو (حدود 200 متر) باشــد. در داخل رسوبات 

شــيلي گونه  هاي مختلــف اربيتولين كــه جهت مطالعــات بايومتري 
نمونه  برداري شده به وفور ديده مي  شود. عالوه بر اربيتولين موجودات 
زيســتي ديگرى نظير جلبك  ها و خرده  هاي دوكفه  اي  ها، خارپوستان، 
آمونيت و مرجان نيز يافت مي  شود كه در اين ميان خارپوستان داراي 
 ,Ortopsis sp, Douvillaster spارزش سنّي بوده و مي  توان به جنس  هاي
 Knemiceras spاشاره كرد. از آمونيت  ها جنس Coenholectypus sp

و از مرجان  ها جنسAspidiscus sp در اين برش يافت شده است. اين 
فسيل  ها محدوده ســنّي آلبين بااليي تا سنومانين زيرين را براي سازند 

كژدمي تعيين مي  كنند.
بافــت ســنگ  هاي آهكــي ســازند كژدمي بــه صورت نــودالر/

كنگلومرايي و رودســتوني اســت. در اطراف اين برش رخنمون  هاي 
تپه مانند كه هســته آن را رخساره  هاي تبخيري تشكيل مي  دهند، ديده 
مي  شوند. به نظر مي  رسد رخساره  هاي تبخيري مذكور ثانويه بوده و در 
اثر پديده  هاي دياژنتيكي ايجاد شده  اند. چندين افق كه به  هم  ريختگي 
زيستي به همراه آغشتگي  هاي اكسيدآهن دارند نيز در سازند كژدمي 
ديده مي  شــوند كه مجموعه فسيلي سازند كژدمي بيوزن 19 را تشكيل 

داده اند.
بخــش مدود در اين برش 55 متر بوده و از نظر سنگ  شناســي شــامل 
آهك  هاي متوسط تا ضخيم اليه و توده  اي مى باشد و اغلب داراي بافت 
رسوبي وكستون تا پكستون اســت. اين سازند در اين برش از فسيل  هاي 
دوكفــه  اي، خارپوســت و روزن بران كف  زي تشــكيل شــده و داراي 
آشــفتگي زيستي در قســمت  هاي بااليي و يك سطح ناپيوسته آغشته به 
Orbitolina-) 21 اكسيدآهن در باالست. با توجه به محتويات فسيلي بيوزن

Trocholina)، اين ســازند داراي ســّن آلبين است. بخش مدود در برش 

انگورو ديده نمي  شود و در كوه گنو مشابه برش خمير است.

7- رخساره  ها و محيط رسوبي
7-1- رسوبات تخريبي

ايــن رســوبات بــه رخســاره  هاي نهشــته شــده در بخــش پاييني 
ســازند كژدمي (ماسه  ســنگ آزادگان يا بورگان) محدود مي  شــود. 
رخســاره  هاي مذكور در برش  هــاي كوه  هاي گنو، انگــورو و خمير 
مشاهده شده و ماسه  هاي دانه  ريز تا ماسه  هاي پبل  دار را در بر مي  گيرد. 
بيشترين توسعه اين رخســاره  ها در برش كوه انگورو است؛ جايي كه 
چرخه  هاي متعددي از رخســاره  هاي ماسه  سنگي در هسته تاقديس بر 

چيدمان بين  انگشــتي رخســاره  هاي پلتفرمي و حوزه  هاي درون  فالتي   2    
سازند سروك (a)، رخساره الگستژينيد مربوط به حوزه  هاي درون  فالتي 
(b)، رخســاره  هاي تخريبي بخش بورگان از ســازند كژدمي در دو نماي 

(c, d) رخنمون و ميكروسكوپي
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روى هم انباشــته شــده  اند (شكل-2). بافت ماسه  ســنگ  ها از كوارتز 
آرنايت تا ليتيك آرنايت متغير است. ماسه  سنگ  هاي كوارتزي داراي 
جورشــدگي خوب، متخلخل با بين اليه  هاي سيلتســتون و شيل  هاي 
ســياه  رنگ است. ساخت  هاي رسوبي الميناســيون موازي و مورب و 
دانه  بندي تدريجي نرمال دراين رخساره  ها متداول است. ماسه  سنگ  ها 
درشــرايط كانال  هاي خشكي تا محيط  هاي ســاحلي (شرايط دلتايي) 
نهشته شده  اند. اين ماسه  سنگ  هاي كانالي و shoreface مقادير زيادي 
از هيدروكربور را در خود جاي مي  دهند. تناوب ماســه  ها و شــيل  ها 
چرخه  هايــي از ماســه  هاي shoreface و شــيل  هاي دريايي را نشــان 
مي  دهد. شــيل  هاي دريايي به طور جانبي گســترش زيــادي دارند و 

نشان  دهنده تغييرات زياد سطح آب دريا هستند.

7-2- رخساره  هاي كربناته
Inner Ramp / Restricted Platform-Mid Ramp -1-2-7

در اين بخش از محيط رسوبي بيشترين تمركز فسيلي و تنوع زيستي 
وجــود دارد. براي مثال مي  تــوان به واحدهاي كربناتــه اربيتولين  دار 
ســازند كژدمي و همين طور به آهك  هاي بخش مدود اشــاره كرد. 
ضمــن اينكه نمونه  هاي ديگري نظير ميليوليد، تكســتوالريد، مرجان، 
روديســت، خارپوســت، شــكم  پا و غيره  نيز يافت مي  شود. دانه  هاي 
غيراســكلتي موجود شــامل پلوئيد، اائيد و اينتراكلست است كه بين 
10 تا 15 درصد اجزاى رخســاره  هاي اين قسمت از محيط رسوبي را 
تشــكيل مي  دهند. در بين مجموعه  هاي فسيلي گاهي فسيل  هايى مانند 
ســوزن اســفنج و روزنبران  هاي پالنكتوني در حــد كمتر از 2 درصد 
ديده مي  شــود. بافت رسوبي نيز از انواع ايجاد شــده در انرژي پايين 

تا انرژي باال متغير اســت (مادستون تا گرينستون). هندسه  هاي رسوبي 
موجود دراين قسمت شــامل كلينوفرم  هاي بزرگ و كوچك مقياس 
است كه شاخص حواشي پلتفرم هستند. ژرفاي آب در اين زير محيط 
به كمتر از10 متر (رمپ داخلي) تا 25 متر (رمپ داخلي) متغير بوده و 
سنگ  شناســي آن به صورت آهك  هاي تميز تا رسي است. فسيل  هاي 
جلبكي مانند ليتوكوديم و باندســتون  هاي روديســتي از مشخصه  هاي 

نواحي محدودتر پلتفرم در اين زير  محيط است.

Open Platform Outer Ramp -2-2-7
مجموع فســيلي موجود، تركيبي از فســيل  هاي كف  زي پلتفرمي و 
درياي باز را تشكيل مي  دهد كه از آن جمله مي  توان به سوزن اسفنج، 
خرده  هاي خارپوستان و اويسترها (اگزوژيرا) اشاره كرد. هنگامي كه 
پلتفرم شلف لبه دار اســت اشكال حاصل از فرآيندهاي رسوبي مانند 
ريزش  ها، لغزش  ها، توربيدايت  ها و ساختمان  هاي كانالي ديده مي  شود 
كه همراه آنها تجمعاتي از فســيل  هاي پلتفرمي كم  ژرفا ديده مي  شود. 
بافت رســوبي موجود در اين محيط معموالً بين وكســتون تا پكستون 
متغير اســت. ولي چنان  چه ريزشــي از پلتفرم صورت گرفته باشــد يا 
اينكه در اثر توفان رسوبات جابجا شوند بافت  هاي رسوبي فلوتستون و 

رودستون نيز يافت مي  شود.

7-2-3- رخسـاره  هاي نيمه  عميـق نهشـته شـده در حوزه  هـاي درون 
فالتي

گرچه اين زيرمحيط در بخش  درياي   باز توضيح داده شــده ولي به 
علت گسترش حوزه  هاي درون  فالتي در حدفاصل آپسين تا سنومانين 
در اين قســمت با جزئيات بيشــتري بررســي مي  شــود. رخساره  هاي 
موجود در اين محدوده داراي بافت  هاي رســوبي وكستون تا پكستون 
بوده واغلب از گلوبيژرينيد تشــكيل شده است. اين رخساره  ها به طور 
عمــده در اليه  هاى نازك در حد دســي  متر نهشــته شــده كه معموالً 
حالت موجي و نــودوالر دارند. گرچه در رابطه با پيدايش حوزه  هاي 
درون  فالتي ابهاماتي وجود دارد ولي نخستين داليل از رسوب  گذاري 

و فرونشيني تفريقي رسوبات حكايت مي  كند [21].

Pelagic/Hemipelagic -4-2-7
عناصر تشــكيل  دهنده اين محيط شــامل روزنبران پالنكتوني نظير 

 ســكانس  هاي رسوبي بازه زماني آلبين در برش كوه گنو (رأس سازند   3    
داريان تا رأس بخش مدود از سازند سروك)
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مقاالت علمي

       پا نويس ها
1.foreland basin

گلوبيژرينــا و گلوبترونكاناهاســت كــه در قســمت  هاي ژرف  تــر با 
راديوالريا نيز همراه مي  شــود. عالوه بر مجموعه  هاي فسيلي ياده شده 
فسيل  هاي بنتيك حمل  شــده از پلتفرم نيز ديده مي  شود. بافت رسوبي 
مجموعه رخســاره  هاي مذكور اغلب گل افزون است، ولي گاهي در 
اثر تجمع روزنبران پالنكتوني تا پكســتون نيز مي  رسد. اين رخساره  ها 
در اليه  هاي عمدتاً نازك دســي  متري ســازمان يافته  اند كه توسط بين 
اليه  هاي متعدد مارني از يكديگر جدا شــده  اند. رخســاره  هاي مارني 
در آلبين (ســازند كژدمي) اثراتي از مواد ارگانيكي را نشان مي  دهند 

(شكل-2)

8- چينه  نگاري سكانسي آلبين
بازه زماني آلبين داراي ســه ســكانس رســوبي درجه ســوم آلبين 
زيرين، مياني و بااليي است كه ســكانس  هاي آلبين زيرين و مياني و 
هم  چنين بخش زيرين سكانس آلبين بااليي در سازند كژدمي و بخش 
بااليي ســكانس آلبين بااليي در بخش مدود قرار مي  گيرد(شكل-3). 
ســكانس  هاي رســوبي مذكــور بين دو ســطح عمــده و قابل  رديابي 
ناپيوســتگي رأس داريان و مرز سكانســي رأس مدود قرار دارند كه 
حتي مي  توانند به عنوان سطح مبنا هم در نظر گرفته شوند. مرز بااليي 
آلبين گاهي اوقات در جنوب   شــرقى زاگرس (براي مثال كوه گنو) با 
مرزهاي سنومانين، تورونين و كنياسين بر يكديگر منطبق مي  شوند كه 

اين موضوع نشانگر ناپيوستگي عمده در ناحيه است.
ســطوح بيشــترين پيشــروي براي ســكانس  هاي رســوبي آلبين به 
Mesorbitolina texana (آلبيــن زيريــن، 111  بيــوزون  بــا  ترتيــب 
آمونيــت و   Orbitolina subconcava بيــوزون  ســال)،  ميليــون 

Knemiceras dubertreti (سّن آلبين مياني، 106 ميليون سال) و بيوزون 

Orbitolina seifini (آلبين پسين، 101 ميليون سال) مشخص مي  شود[6]. 

رخســاره  هاي رسوبي آلبين شــامل فوناي درياي  باز همراه با فسيل  هاي 
كــف  زيHemicyclammina ,Trocholina, Orbitolina و خرده  هــاي 
خارپوســتان و دوكفه  اي و شكم  پايان است. تغييرات جهاني سطح آب 

دريا و فرونشيني، عوامل مؤثر كنترل  كننده اين سكانس هستند.
سنگ منشــاء كژدمي بعد از LST آپتين پســين و كژدمي پيشين و 

در قالب رخســاره  هاي تراز پايين به صورت افق فشرده در يك منطقه 
وسيع نهشته شده است[3].

 جغرافيــاى ديرينــه: آب و هواي صفحــه عربي در ايــن زمان در 
موقعيت استوايي با آب و هواي گرم بوده است[2و1]. حاشيه غيرفعال 
تتيس جديد به طور گســترده  اي در شمال، شمال  شرق و جنوب هنوز 
وجــود داشــته و به علّت بازشــدگي جنوب اطلــس، در جنوب  غرب 
باالآمدگــي هينترلند اتفــاق افتاده كــه موجب هجــوم تخريبي  ها و 
تشــكيل سيســتم دلتايي آزادگان شده اســت [1]. در نواحي جنوبي 
صفحه عربي رســوبات تراز باالي سكانس آلبين بيشتر از تخريبي  هاي 
پيشرونده تشكيل شده است. در نواحي آهك  هاي دير سطح بيشترين 
پيشــروي در بين رخســاره  هاي شــيلي حاوي تخريبي سازند كژدمي 
بــه عنوان ماركر معرفي مي  شــود. اين ســكانس در محيط پالژيك و 

همي  پالژيك نهشته شده است.

نتيجه  گيري
بــازه آلبين همراه با شــلف  هاى كربناته و حوزه  هــاى درون فالتى 
اســت كه همراه با پديده باالآمدگى ناحيــه و خروج از آب طوالنى 
اســت. اين مرحله بيشــترين تغييرات ضخامتى را دربر دارد. اين بازه 
زماني گاهي به صورت رمپ  كربناته با تغييرات اندك رخســاره  اي و 
ضخامتي ديده مي  شــود كه در اين زمينه مي  تــوان به افق  هاي كربناته 

داراي اربيتولين سازند كژدمي در كوه گنو اشاره كرد.
اثرات تكتونيك نمك در اغلب بخش  هاى حدفاصل رسوبى مورد 
مطالعه سبب شده تا رخساره  ها و تغييرات ضخامتي به طور چشم  گيري 
تغيير كند؛ تا جايي كه در  بيشــتر حدفاصل آلبين حذف شده در كوه 
انگورو، در كوه خمير به رخساره  هاي شيلي قرمز رنگ و كم  ضخامت 
تبديل شده و در كوه گنو به چرخه  هاي متمايز تشكيل شده از مارن و 

شيل و رخساره  هاي آهكي كم  عمق تبديل شده است.
گســترش ماسه  ســنگ  هاي آلبين زيرين كه به نام ماسه  ســنگ  هاي 
آزادگان يا بورگان معروف است در اينجا منحصر به تاقديس انگورو 
بــوده و در برش  هــاي ديگــر ناحيه تنها اثــرات  فاصله زياد اســت يا 

عدسي  هاي محدودي از آن وجود دارد كه قابل رديابي نيست.
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