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محیط رسوبی و چینه  نگاری سکانسی سازند نیور )سیلورین( 
در برش مرجع، شرق ایران مركزی

مقدمه
 بــرش مرجع ســازند نیــور در ناحیه شیرگشــت )بــا مختصات
ســیلورين  ســّن  بــه   )N 34º  04‘  44/66‘‘ و   E 56º  48‘  7/3‘‘  
)الندووري تا پريدولي(، در شرق ايران مركزي، در جنوب كوه هاي 
درنجال و در شــرق دهانه  كلوت )65 كیلومتري شــمال طبس( واقع 
شده و براي اولیـــن بار توسط روتنر و همکاران )1968( معرفی شده 
و مورد مــــطالعه قرار گرفته است )شــکل-1(. برش الگوي سازند 
نیور در كوه  هاي ازبك  كـــوه )90 كیـــلومتري شـمال  شـرقي برش 
مرجع( قـــرار دارد كه به صورت گســله بر روي ســازند شیرگشت 
)اردوويســین( قرار گرفته و از سنگ هاي كربناته تشکیل شده است 

)روتز و همکاران 1968(.
 نهشــته  هاي ســیلورين در برش مورد مطالعــه اغلب به صورت 
تپه  هــای كــم ارتفــاع رخنمــون دارد، كه بــه وســیله هايراپطیان و 
همکاران )2008( در ســتون چینه  شناســی به 20 واحد تقســیم شده 
)شــکل-3( و در حــدود 550 متر ضخامت دارنــد در ابتدای برش، 
ديابازها )واحدهای-1 و 3( با ســن احتمالي اوايل سیلورين مشاهده 
مي  شــوند )روتنر و همکاران 1968(. اين ســنگ  های ولکانیکی در 
اوايل سیلورين در اكثر مناطق ايران مركزی رخنمون دارد و مربوط 
به فــاز كوه  زايی كالدونین اســت.  در بین و بــر روی اين ديابازها، 
ســنگ  های كربناته، سیلت اســتون و شیل سیلتي مشــاهده مي  شود 

)واحدهــای-2 و 4( كه حــاوي نمونه  هــاي فراوانــي از مرجان ها، 
براكیوپود ها، ســاقه هاي كرينوئیــد، بريزوئر ها و استراكود هاســت. 
مجموعه رخســاره هايی كه در واحدهای 5 تــا 12 قرارگرفته اند، به 
طور عمده ماسه  ســنگي هستند و تناوبي از ماسه  سنگ و سنگ  آهك 
را نشــان می    دهنــد. ســنگ  آهك هاي واقع در ايــن واحد ها حاوي 
فوناي غني از براكیوپود ها، مرجان ها، گاستروپود ها، ســـفالوپود ها، 
تانـتاكولیتیدها، كنودونت ها، اسـتراكود ها و اجزای تريلوبیت هاست 

سازند نیور،  میکروفاسیس،  رخساره،  چینه  نگاری سکانسی، پاراسکانس

سازند نیور به سّن سیلورين، در شرق ايران مركزی با توالي رسوبي- آتشفشاني مركب از كربنات ها و آواري ها به همراه دياباز ها مشخص 
مي باشد. با انجام مطالعات صحرايی و آزمايشگاهی بر روی اين سنگ  ها مجموعاً 9 میکروفاسیس تشخیص داده شده كه نشان دهنده محیط  های 
رسوبی ساحل، الگون، سد، دريای محدود شده، دريای باز و رمپ میانی بوده، و در يك محیط رسوب  گذاري قديمي از نوع رمپ تشکیل 
شده است. تغییرات عمودی رخساره  ها و مطالعه چینه شناسی سکانسی سازند نیور در برش مورد مطالعه نشان می  دهد كه اين سازند در برش 

شیرگشت شامل 5 سکانس رسوبی درجه 3 می  باشد.

ایمان لطف اللهی1  كارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
سید حسن حجازی3  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان

سیدرضا موسوی حرمی2 دانشگاه فردوسی مشهد

  1    موقعیت جغرافیائی سازند نیور در دو ناحیه شیرگشت

1 
 

   شرق ايران مركزي، در برش مرجع)سيلورين (نگاري سكانسي سازند نيور  محيط رسوبي و چينه
  كارشناس ارشد رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي، 1لطف اللهيايمان 

  دانشگاه فردوسي مشهد، 2سيدرضا موسوي حرمي
  اصفهان  واحد خوراسگانيدانشگاه آزاد اسالم ،3سيد حسن حجازي

  
 چكيده

ها   ها و آواري     آتشفشاني مركب از كربنات    -با توالي رسوبي   سيلورين، در شرق ايران مركزي        به سنّ  سازند نيور 
 9ها مجموعـا      ي و آزمايشگاهي بر روي اين سنگ       با انجام مطالعات صحراي    .باشد  ها مشخص مي    به همراه دياباز  

، سـد، دريـاي محـدود       هاي رسوبي ساحل، الگـون       محيط كه نشان دهنده  ميكرو فاسيس تشخيص داده شده      
 .گذاري قديمي از نوع رمـپ تـشكيل شـده اسـت             ، و در يك محيط رسوب      بوده شده، درياي باز و رمپ مياني     

دهـد    مورد مطالعه نشان مي    برش    در  نيور ها و مطالعه چينه شناسى سكانسى سازند        تغييرات عمودى رخساره  
  .باشد  مي 3 درجه سكانس رسوبي 5 برش شيرگشت شامل كه اين سازند در

  .نگاري سكانسي، پاراسكانس   سازند نيور، ميكروفاسيس، رخساره، چينه:واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
بـه سـن   ) º34 N 04’ 66/44” و º56 E 48’ 3/7” با مختصات ( برش مرجع سازند نيور در ناحيه شيرگشت      

 كلـوت     و در شرق دهانـه     ، در شرق ايران مركزي، در جنوب كوههاي درنجال        )الندووري تا پريدولي  (سيلورين  
 و هشـد معرفـي   )1968(واقع شده و براي اوليـن بار توسط روتنـر و همكـاران    ) كيلومتري شمال طبس65(

 كيــلومتري  90(كــوه    هـاي ازبـك    برش الگوي سازند نيور در كوه    ). 1-شكل(طالعه قرار گرفته است     ــمورد م 
قرار گرفتـه،   ) اردوويسين(گشت  ه بر روي سازند شير    ه به صورت گسل   قـرار دارد ك   )شـرقي برش مرجع      شـمال

  .)1968ر وتنر و همكاران ( هاي كربناته تشكيل شده است و از سنگ
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مقــــالـــــات

)واحدهای- 11، 9، 7، 6 و 12(.
تفاوت برش مرجع و برش الگو در حضور رخساره ماسه  سنگی 
واحدهای- 5، 8 و 10 در برش مرجع و نبود آنها در برش الگوســت 
)روتنر و همکاران 1968(. اين تفاوت باعث شده كه برش مرجع در 
مقايسه با برش الگو دارای تنوع رخساره بیشتری باشد. در بخش  های 
بااليی )واحدهای 13 تا 20( سنگ  آهك  هاي فسیل  دار، سنگ  آهك 
دولومیتي و دولومیت مشــاهده می  شود كه در مجموع بر روی يك 
تپه قرار دارند و دربرگیرنده براكیوپودها، گاستروپودها، استراكودها 
و كلني هايــي از بريزوئر و مرجان اســت. هر چند روتنر و همکاران 
)1968( معتقدند كه تماس ما بین سازند نیور در برش مرجع با سازند 
شیرگشت )اردوويسین(، در قاعده مقطع، به صورت تدريجي است، 
ولي مطالعات اخیر حاكي از گســله بودن اين مـرز است )قبـادي  پور 
و همـکاران2006؛ برتــون و همکاران 2004(. سازند نیور در رأس 
بــا ســازند پادها كه بــه طور عمده ماسه  ســنگي اســت، به صورت 
تدريجي می باشــد )شکل-2(. فـلوگــــل )1969( از واحدهای- 2، 
4 و13 تا 20، فـــسیل هاي اســتروماتوپوريد را گزارش كرده است. 
فلوگل و صالــح )1970( فون  هاي مرجاني رگوزا با ســّن الندوري 
را از واحدهــای-2، 4، 6 و7 و مرجان  هاي رگوزا با ســّن لودلوو را 
از بخش هــاي بااليی برش )واحدهــای 13 تا 20( گزارش كرده  اند. 
هوبمن )1991( مرجان  هاي هالــــوزيت، با ســـّن النـدووري، را از 
واحدهای 2 و4 گزارش كرده اســت. حامــدي و همکاران )1997( 
بســیار اجمالي به مطالعه مقدماتي گروه  هاي فسیلي مختلف پرداخته 

و سّن الندووري تا پريدولي را براي اين سازند پیشنهاد كردند.
بــه تازگي هايراپطیــان و همــکاران )2008( يافته هاي جديدي 
در مورد تاكســونومي و پالئوبیوژئوگرافي ماهیان تلودونت به دست 
آمده از اين برش از گندوانا به ســّن سیلورين بااليي )ونلوک بااليي 

تا لودلوو بااليي( از واحدهاي 15 تا 19 منتشر كرده اند.

 1- روش مطالعه
جهت مطالعات میکروســکوپی از 240 نمونــه، مقاطع نازک و 
پالک تهیه شــد. نمونه  های میکرســکوپی جهت تعییــن آلوكم  ها، 
سیمان، گل و بافت  های موجود با استفاده از فلوگل )2004( بررسی 
شد. برای تعیین رخساره  ها ابتدا درصد آلوكم ها از روش »سنجش با 
اســتفاده از چارت  هاي مقايسه اي« )فلوگل 2004( و براي نام  گذاري 
ســنگ  هاي كربناته از طبقه  بندي دانهام )1962( استفاده شده است. 
بــا اين تفاوت كه بــرای نام  گذاری كامل  تــر از فراوانی آلوكم  ها از 
روش فولك )1962( بهره گرفته شده و هم  چنین مرز گل و دانه 63 
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  سازند نيور در برش مرجع) ندپادهاساز(و مرز باالئي ) تشسازند شيرگ(مرز پائيني : 2شكل 

  
 پـالئوبيوژئوگرافي ماهيـان     هاي جديدي در مورد تاكسونومي و       يافته) 2008( هايراپطيان و همكاران     به تازگي 
ونلوك بااليي تـا لودلـوو   ( سيلورين بااليي دست آمده از اين برش براي اولين بار از گندوانا به سنّه  تلودونت ب 

  .اند دهكر منتشر 19 تا 15از واحدهاي ) بااليي
  

 مرز پائینی )سازند شیرگشت( و مرز باالئی )سازندپادها( سازند نیور 
در برش مرجع

    2  

4 
 

  
   برش شيرگشتدر هاي رسوبي سازندنيور  اسي و سكانسشن  ستون چينه: 3شكل

  
  روش مطالعه -1

هـاي ميكرسـكوپي جهـت        نمونـه . شدجهت مطالعات ميكروسكوپي تهيه      ،مقاطع نازك و پالك     نمونه 240از  
بـراي تعيـين    . دشـ بررسـي   ) 2004(هاي موجـود بـا اسـتفاده از فلوگـل             ها، سيمان، گل و بافت      تعيين آلوكم 

و بـراي   ) 2004 فلوگل(» اي هاي مقايسه   سنجش با استفاده از چارت    «ها از روش     درصد آلوكم ها ابتدا     رخساره
 بـا ايـن تفـاوت كـه بـراي           اسـتفاده شـده اسـت،     ) 1962 (امبندي دانهـ    هاي كربناته از طبقه     گذاري سنگ   نام
 63چنين مرز گـل و دانـه          بهره گرفته شده و هم    ) 1962(ها از روش فولك       تر از فراواني آلوكم     گذاري كامل   نام

گـذاري    نـام ) 1980(هاي تخريبي بـر اسـاس طبقـه بنـدي فولـك               چنين سنگ   هم. ميكرون فرض شده است   
 بـه  .دشها تعيين    رخساره)2004 ( پيشنهاد شده توسط فلوگلهايRMF در مرحله بعد با استفاده از .اند  شده

ها و منحنـي      فاسيسد مطالعه از تغييرات عمودي ميكرو      مور  ناحيه 3هاي رسوبي درجه        منظور تعيين سكانس  

ســتون چینه  شناســی و ســکانس  های رســوبی ســازندنیور در برش 
شیرگشت

    3  
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میکرون فرض شده است. هم  چنین سنگ  های تخريبی بر اساس طبقه 
بندی فولك )1980( نام  گذاری شــده  اند. در مرحله بعد با اســتفاده از 
RMFهای پیشنهاد شــده توسط فلوگل)2004( رخساره  ها تعیین شد. 

به منظور تعیین ســکانس  های رســوبی درجه 3 ناحیه مورد مطالعه از 
تغییرات عمودی میکروفاســیس  ها و منحنی مربوط به تغییرات نسبی 
عمق و روش آماری چیولت )2003( اســتفاده شــده است. در روش 
چیولت پس از تبديل ستون رخســاره  ای سنگی به ستون رخسارهای 
رســوبی )بــه روش هیلگارتنــر و همــکاران 2003( عمــق كمربنــد 
رخسارهای مربوط به هر رخساره، با تجمع رخساره  های قبلی آن جمع 
و از اطالعات به دســت آمده و شــماره رخساره در ستون رخساره  ای 
نموداری تهیه می  شود كه به نام نمودار تغییرات فضای رسوب  گذاری2 
موسوم است. آنگاه اختالف اين نمودار با بهترين رگرسیون در قالب 
نمودار تغییرات نســبی ســطح تراز دريا ترسیم می  شــود كه از روی 
آن تعداد سکانس  های درجه ســوم و محدوده دسته رخساره  های هر 
ســکانس مشخص می  شــود. در اين مقاله با در نظر گرفتن روش  های 
مختلف در مطالعات چینه  نگاری سکانســی، از مدل سکانس رسوبی 

ارائه شده توسط كو )2003( استفاده شده است.

2- بحث
2-1- رخساره ها و محیط رسوبي

مطالعــات انجام شــده با روش ذكر شــده منجر به شناســائی 9 
رخساره شد كه اين رخســاره  ها در پلتفرم كربناته نوع رمپ3 نهشته 
شــده )شکل-4( و به همین دلیل در 6 كمربند رخساره  ای به نام  های 

1- ساحل4 2- الگون5 3- بار6 4- دريای محدود  شده7 5- درياي  باز8 
6- رمپ  میاني9 تقسیم شده  اند.

2-1-1- كمربند رخساره  اي ساحل
اين كـمربند رخـــساره  اي شـامل رخساره ماسه  سنگی )رخساره 
تخريبی( اســت كه اجزای اصلی تشکیل  دهنده اين رخساره كوارتز 
)95%(، فلدســپات )2%(، خرده  سنگ )2%( بوده و اجزای فرعی آن 
كانی  های ســنگین ازجنس زيركن )1%( اســت. فلــوگل )2004(، 
RMF خاصــي را به آن نســبت نداده ولي با توجــه به خصوصیات 

میکرســکوپی مانند باال بودن نسبی دانه  های كوارتز در قیاس با بقیه 
دانه  ها، بلوغ10باال، جورشــدگی و گردشدگی خوب، وفور دانه  های 
كوارتز منو  كريســتال، و هم  چنین مطالعات صحرايي محیط ســاحل 
براي آن در نظر گرفته شد. ساختمان  های رسوبی المیناسیون مورب 
با زاويه كم و اليه  بندی مورب از نوع جناغی )شــکل-5( كه خاص 
محیط  های جزر و مدی اســت، در ماســه ســنگ  های اين واحدها 

مشاهده می  شود.

2-1-2- كمربند رخساره  اي الگون
اين كمربند رخســاره  اي بیشــتر شامل رخســاره  هاي وكستونی 
و مقدار كمی فســیل می باشــد. ازجمله ويژگی  های رخســاره  های 
الگونــی همراه بودن آنها با مقادير بســیار زيادی از دانه  های ماســه 
با اندازه ماســه بسیار ريز اســت. اين رخساره  های میکس كه دارای 
 اجزای آواری و كربناته هستند در طبقه  بندی مونت )1985( در گروه 

6 
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شکل 4.محیط رسوبی بازسازی شده سازند نیور بر اساس RMFهای پیشنهاد شده توسط فلوگل)2004(به همراه میکروفاسیس  های كربناته 
ســازند نیور. A كوارتز آرنایت براكیوپود بریزوئر اكینودرم. B ســندی بیوكالســت وكســتون.  Cگاستروپد گرین  اســتون. D اكینودرم پک 

استون. E بریزوئر براكیوپود پک استون. F بریزوآ فلوت استون. G تریلوبیت استراكد وكستون. H مداستون.
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Sandy Allochems Limestone قــرار می  گیــرد. در طبقه  بنــدی 

دانهام نام اين رخســاره براكیوپود وكســتون ماسه  دار است. ازجمله 
فســیل  های موجود در اين رخســاره می  توان به براكیوپود، بريزوئر 
و اكینودرم اشــاره كرد. البته با توجه به عدم گسترش رخساره  های 
گرين استونی و ريفی، رخســاره  های الگون در اين ناحیه گسترش 

چندانی نداشته است.

2-1-3- كمربند رخساره  اي بار
اين كمربند رخســاره  اي شــامل رخســاره  هاي گرين اســتوني 
اســت كه حاوي مقدار زيادي فسیل مي  باشــد. در ريز  رخساره  های 
اين كمربند، فســیل  ها به صورت ســالم و شکســته بــوده و دارای 
جورشــدگی و گردشــدگی خوبــی هســتند. ماتريکــس در ايــن 
ريز  رخســاره  ها ناهمگن بوده و به دلیل شستشوی ضعیف رسوبات، 
 اندكــی گل در كنــار ســیمان حضــور دارد. اين رخســاره معادل
Bioclastic Grainstone( ،RMF26( فلــوگل )2004( اســت و به  6

محیط بار نســبت داده شده  اند. ازجمله ريز  رخساره  های اين كمربند 
می  توان به براكیوپود اســتراكد گرين اســتون و گاستروپود گرين 

استون و براكیوپود اكینودرم گرين استون اشاره كرد.

2-1-4- كمربند رخساره  اي دریای محدود شده
 اين كمربند رخســاره  اي، شــامل رخســاره  هاي پك استوني و 
رخســاره  های وكســتونی اســت. حضور بیش از 20 درصد گل در 
ريز  رخســاره  های اين محیط، مبین شــرايط كم  انرژی  تری نسبت به 

محیط سد است. 

ماتريکــس ناهمگن بــوده و میکريت و اســپاريت هم به علت 
شستشــوی ضعیــف ذرات ريــز و هم به علــت فرآيندهــای ثانويه 
در كنــار هم قرار دارند. رخســاره  هاي پك اســتوني حاوي مقدار 
زيادي اكینــودرم بوده و معادل RMF7  فلوگل )2004( هســتند و 
به محـــیط  های كم  عمق  تر دريای محدود شده نسبت داده شده اند. 
 در حالی كه رخســاره  هاي وكستوني حاوي استراكود بوده و معادل 
RMF18  فلوگل )2004( هستند و نیز به محیط  های عمیق  تر دريای 

محدود شده نسبت داده شده  اند.

2-1-5- كمربند رخساره  اي دریاي باز
ايــن كمربنــد رخســاره  اي، شــامل 3 رخســاره پك اســتوني، 
فلوت استوني و وكستوني اســـت. رخساره  هاي پك استوني حـاوي 
فـــسیل  های متنوعی بوده و مـعادل RMF14  فلوگل )2004( هستند 
و به محیط درياي باز نسبت داده شده  اند. از جمله اين ريز  رخساره  ها 
می  توان به بريزوئر براكیوپود پك اســتون اشاره كرد. رخساره  هاي 
فلوت اســتوني شــامل بريزوئر فلوت اســتون و براكیوپــود بريزوئر 
فلوت استون بوده وحـاوي فسـیل  های مـتنـوعی ازجمله تنتاكولیتس 
و تريلوبیت و مـــعادل  RMF15 فـلوگل )2004( هستند و به همین 

محـیط )دريای باز( نسبت داده شده  اند )شکل-6(. 
رخساره  هاي وكســتوني نیز كه حاوي فسیل  های متنوعی بوده، 
ومـعادل RMF14  فلوگل )2004( هستند هم به محیط  های عمیق  تر 
درياي باز نســبت داده شــده  اند. ازجمله ريزرخساره  های منحصر به 
فرد اين رخســاره می  توان به تريلوبیت وكســتون اشاره كرد كه در 

برش مرجع قابل مشاهده است.

  5    كراس بدینگ نوع جناغی در ماسه  سنگ  های سازند نیور
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توان بـه بريزوئـر براكيوپـود پـك اسـتون             ها مي   رخساره   از جمله اين ريز    .اند  محيط درياي باز نسبت داده شده     
 اسـتون و براكيوپـود بريزوئـر فلـوت اسـتون بـوده          استوني شامل بريزوئر فلـوت     فلوتهاي    رخساره. دكراشاره  

) 2004( فــلوگل  RMF 15  ومـعادل هستندتنـوعي ازجمله تنتاكوليتس و تريلوبيت ـهاي م  وحـاوي فسـيل
  ). 6-شكل( اند  نسبت داده شده) درياي باز( محـيط همين  و بههستند

  
  اند  ريف شده  مدن پچاعث به وجود آساز كه در منطقه ب  ني موجودات ريفوكل: 6شكل 

  
 هستند) 2004( فلوگل  RMF 14 ، ومـعادلهستندهاي متنوعي   ستوني نيز كه حاوي فسيلوكهاي   رخساره

 رخـساره   هاي منحصر به فرد اين      ازجمله ريزرخساره . اند  تر درياي باز نسبت داده شده       هاي عميق   هم به محيط  
  .ر برش مرجع قابل مشاهده استستون اشاره كرد كه دتوان به تريلوبيت وك  مي
  
  مياني  اي رمپ  كمربند رخساره -2-1-6

 اسـتوني   مـاد هـاي     است، رخـساره    كنگلومراي آهكي   استوني و  مادهاي    اي شامل رخساره    اين كمربند رخساره  
كنگلـومراي   رخـساره . انـد   نسبت داده شـده مياني   و به محـيط رمپهستند) 2004( فلوگل  RMF 2 معادل
نسبت داده شده كه  مياني   اين رخساره نيز به محـيط رمپ.هستند) 2004( فلوگل  RMF 10  مـعادلآهكي

  . نقل مكان كرده استجاو به اين) 2004فـلوگل (در اثر امواج طوفاني ايجاد شده 
  
  نگاري سكانسي  چينه -2-2

 7-لاشـك ا(يه شيرگشت است     توالي رسوبي درجه سه در ناح      5هاي به دست آمده نشان دهنده         مطالعه توالي 
 پاراسكانس تشكيل شده كـه بـه صـورت          م سازند نيور، خود از مجموع چند      هاي رسوبي دسته سو      توالي ).8و  

هاي چهارم و يا پنجم هستند        ها از نوع دسته     اين چرخه . شوند  ديده مي ) در مقياس متر  (تر    هاي كوچك   چرخه
  .دهند   ميعمق شونده به سمت باال را نشان  و روند كم

كلونی موجودات ریف  ســاز كــه در منطقه باعث به وجود آمدن 
پچ  ریف شده  اند

    6  
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2-1-6- كمربند رخساره  اي رمپ  میانی
اين كمربند رخساره  اي شامل رخساره  هاي ماد استوني و كنگلومرای 
آهکی است. رخساره   ماداستوني معادل RMF2  فلوگل )2004( بوده و 
به محـیط رمپ  میاني نسبت داده شـده  اند. رخساره كنگلومرای آهکی 
مـــعادل RMF10  فلوگل )2004( است. اين رخساره نیز كه به محـیط 
رمپ  میاني نسبت داده شده، در اثر امواج طوفانی ايجاد شده )فـــلوگل 

2004( و به اينجا نقل مکان كرده است.

2-2- چینه  نگاری سکانسی
مطالعه توالی  های به دســت آمده نشان دهنده 5 توالی رسوبی درجه 
3 در ناحیه شیرگشت است )اشکال-7و8(. توالی  های رسوبی دسته سوم 
سازند نیور، خود از مجموع چند پاراسکانس تشکیل شده كه به صورت 
چرخه  های كوچك  تر )در مقیاس متر( ديده می  شوند. اين چرخه  ها از نوع 
دسته  های چهارم يا پنجم هستند و روند كم  عمق شونده به سمت باال دارند.

 2-2-1- سکانس  های رسوب ناحیه شیرگشت
*ســکانس-1: در ابتدای بــرش )واحدهــای-1و3( ضخامت  های 
به نســبت قابل  توجهی از ســنگ  های آذرين قابل مشــاهده است. اين 
ســنگ  ها كه در میان نهشــته  های رســوبی منطقــه قــرار دارند باعث 
قطع رونــد رســوب  گذاری شــده  اند. نکتــه حائز اهمیت اين اســت 
كــه خشــکی  زايی فوق باعث شــده فضــای رســوب  گذاری كاهش 
 پیــدا كند )شــکل-8(. با اين حــال با بررســی رخســاره  های كربناته 
)واحدهــای-2و4( و تغییــرات عمودی میکروفاســیس  ها در میان اين 
اليه  های آذرين به اين نتیجه می  رسیم كه سکانس  های اين بخش، در كل 
روندی عمیق  شونده دارند كه اين امر نشان  دهنده پیشروی دريا به سمت 
ساحل بوده و نمايان  گر افزايش در فضای رسوب  گذاری می  باشد. به نظر 
می  رسد كه علت اصلی اين پیشروی، تغییرات آب و هوايی باشد زيرا به 
عقیده ويلیامز و همکاران )2008( و ويل و همکاران )1977( آب  شدن 
يخچال  ها در انتهای اردوويســن باعث باال آمدن سطح عمومی آب  ها 

و ايجاد درياهايی كم  عمق شــده است. در اين شرايط فونای جانورانی 
مثل اســتراكدها شرايط مناســبی را برای زندگی در اوايل سلیورين در 
)RMF7(  الندووری پیدا كرده  اند. وفور رخســاره اســتراكد وكستون
در ابتدای برش به احتمال بســیار زياد متأثر از اين رخداد جهانی است. 
اين روند باال آمدن ســطح آب و افزايش فضای رســوب  گذاری ادامه 
می  يابد تا به حداكثر عمق برســیم )MFS(. در اين حالت رخساره  های 
مناطق عمیق روی رخساره  های مناطق كم  عمق قرار می  گیرند. اين روند 
 TST  در مطالعات چینه  نگاری سکانســی نشــان  دهنده دســته رخساره
هســتند. دسته رسوبی HST در زمان افت نسبی سطح دريا ايجاد شده و 
پاراسکانس  های پس  رونده را نشان می  دهد. اين روند كم  عمق  شوندگی 
ادامه پیدا می  كند تا به مرز سکانســی SB1كه ماسه  سنگ  های واحد 5 

است می  رسیم.
*سکانس-2: اين سکانـس دارای ضخامتی در حدود 119 متر بوده 
و در كل يك سکانس آواری- كربناته است. در اين سکانـــس به سّن 
الندووری، دسته رسوبی LST با گسترش رخساره  های ساحلی بر روی 
ناپیوســتگی نوع-SB1(1( شروع می  شود )شکل-8(. اين دسته رسوبی 
از رخساره  های ساحلی كوارتز آرنايتی تشکیل شده است. بالفاصله بر 
 TST به گونه  ای پیش  رونده به دسته رسوبی LST روی دســته رســوبی
با رخســاره  های دريای باز می  رســیم. در ادامه به بیشترين سطح غرقابی 
MFS می  رسیم كه با رخســاره وكستونی دريای باز مشخص می  شود. 

در ايــن حالت منطقه، بین حداكثر نرخ باال  آمدگی ســطح نســبی دريا 
و حداكثر ســطح دريا قرار دارد. ضخامت اين دســته رســوبی چندان 
زياد نیســت. در طول اين فاز، گســترش مرجان  ها و بريزوئرها به چشم 
می  خورد، كه قطعــاً به علت افزايش عمق آب و در نتیجه فراوانی مواد 
غذايی است. دسته رســوبی HST در زمان افت نسبی سطح دريا ايجاد 
شده و پاراســکانس  های پس  رونده را نشان می  دهد كه شاهد آن ورود 
ذرات آواری در رخساره  های كربناته اين پاراسکانس  ها بوده و بیان  گر 
پايین  افتادگی نســبی ســطح آب درياســت )امری و مايرز 1996(. مرز 
بااليی ســکانس مجدداً از نوع SB1 است؛ زيرا شاهد قرارگیری مجدد 

رخساره  های ساحلی بر روی رخساره  های الگون هستیم.
*سکانس-3: اين سکانـس در كل يك سکانس آواری- كربناته است. 
در اين سکانـــس به سّن الندووری، دسته رسوبی LST با گسترش ناگهانی 
رخســاره  های ســاحلی بر روی ناپیوســتگی نوع-1 شروع شــده و به گونه 
پس  رونده11 به دسته رسوبیTST با رخساره  های دريای باز تبديل می  شود. در 
ادامه رخساره  های گرين استونی مشاهده می  شود كه بنا به نظر كو و همکاران 
)2003( نشان  دهنده بیشترين سطح غرقابیMFS است. دسته رسوبی HST در 
زمان افت نسبی سطح دريا ايجاد شده و پاراسکانس  های پس  رونده را نشان 

ســکانس  های رســوبی ســازند نیور بــر اســاس روش آماری 
چیولت )2003(     7  

9 
 

  
  )2003(هاي رسوبي سازند نيور بر اساس روش آماري چيولت   سكانس: 7شكل 

  
  هاي رسوب ناحيه شيرگشت  سكانس -2-2-1

هـاي    تـوجهي از سـنگ       قابـل  هاي به نسبت      ضخامت) 3 و   1-واحدهاي( در ابتداي برش     :1-سكانس 
سوبي منطقه قرار دارند باعـث قطـع   هاي ر  ها كه در ميان نهشته  اين سنگ. آذرين قابل مشاهده است  

فـوق باعـث شـده فـضاي         يزايـ      حائز اهميت اين است كـه خـشكي        نكته. اند    گذاري شده     روند رسوب 
 و  2-واحـدهاي (هاي كربناته     با اين حال با بررسي رخساره     ). 8-شكل(گذاري كاهش پيدا كند       رسوب

م كـه   يرسـ   ي آذرين، بـه ايـن نتيجـه مـي         ها   در ميان اين اليه    ها    و تغييرات عمودي ميكروفاسيس   ) 4
 پيـشروي دريـا بـه       دهنده    نشانامر  شونده دارند كه اين       هاي اين بخش، در كل روندي عميق        سكانس

رسـد كـه علـت        به نظـر مـي    . باشد  گذاري مي   گر افزايش در فضاي رسوب       و نمايان  بودهسمت ساحل   
و ويـل و    ) 2008( ويليـامز و همكـاران        عقيده يي باشد زيرا به    تغييرات آب و هوا    ،اصلي اين پيشروي  

هـا و      سـطح عمـومي آب     باال آمـدن  ها در انتهاي اردوويسن باعث        شدن يخچال   آب) 1977(همكاران  
در اين شرايط فوناي جانوراني مثل استراكدها شرايط مناسـبي را  . استشده عمق    ي كم يايجاد درياها 

 RMF) ستون  استراكد وكـ وفور رخساره. اند  پيدا كردهبراي زندگي در اوايل سليورين در الندووري 

اين روند باال آمـدن سـطح       . ثر از اين رخداد جهاني است     أدر ابتداي برش به احتمال بسيار زياد مت       (7
 در اين حالـت     .(MFS)يابد تا به حداكثر عمق برسيم         گذاري ادامه مي    آب و افزايش در فضاي رسوب     

ايـن رونـد در مطالعـات       . گيرند  عمق قرار مي    هاي مناطق كم    خسارههاي مناطق عميق روي ر      رخساره
 در زمـان افـت   HSTدسـته رسـوبي   . د هستنTST   دسته رخسارهدهنده  نگاري سكانسي نشان      چينه

شـوندگي    عمق   اين روند كم.دهد  را نشان ميرونده   هاي پس  پاراسكانس و نسبي سطح دريا ايجاد شده
 .رسيم   است مي5هاي واحد   سنگ  كه ماسهSB1 ا به مرز سكانسي تكند  ميادامه پيدا 

  
 - و در كـل يـك سـكانس آواري         بوده متر   119اين سكانـس داراي ضخامتي در حدود       : 2-سكانس 

هاي ساحلي     با گسترش رخساره   LST الندووري، دسته رسوبي      اين سكانـس به سنّ    در. كربناته است 
هـاي    ايـن دسـته رسـوبي از رخـساره        ). 8-شـكل (شـود      مي شروع) SB-1(1-بر روي ناپيوستگي نوع   

رونده   اي پيش   به گونه  LSTدسته رسوبي    بالفاصله بر روي     .ساحلي كوارتز آرنايتي تشكيل شده است     
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مقــــالـــــات

می  دهد و با مرز ناپیوستگی نوع-1 به اتمام می  رسد.

 *ســکانس-4: اين ســکانس در بیــن دو ناپیوســتگی نوع-2 و 
نوع-1 )شــکل-8( قرار دارد كه روندی مشــابه روند ســکانس-2 
داشــته و با يك دسته رســوبی LST )رسوبات آواری( شروع شده 
و با يك پاراســکانس پس  رونده به دسته رسوبیTST می رسد. اين 
ســکانس در ادامه به بیشترين سطح نســبی آب MFS می  رسد كه 
يك  سری رخساره  های گرين استونی نشان  دهنده اين شرايط است. 
در ادامه دســته رسوبی HST مشــاهده می  شود كه نشان  دهنده افت 

نســبی سطح درياست و با رخساره  های الگون به پايان می  رسد.

*ســکانس-5: اين ســکانس به ســّن لودلوو وپريدولی بوده و 
با مرز ناپیوســتگی نوع-2 شــروع می  شود. دســته رخساره TST با 
پاراســکانس  های پس  رونده روی ناپیوستگی نوع-2 قرار دارد. اين 
ســکانس در ادامه به بیشترين سطح نســبی آب MFS می  رسد كه 
يك  سری رخساره  های گرين استونی نشان  دهنده اين شرايط است. 
در ادامه ســکانس، دسته رســوبی HST در زمان افت نسبی سطح 
دريــا ايجاد شــده و با رخســاره  های دريای باز به مرز ناپیوســتگی 
نوع-2 و انتهای ســکانس می  رسیم. در ادامه به سکانس  های سازند 
پادها )دونین( می  رســد كه دارای رخســاره  های ماسه  سنگی-شیلی 

است.

10 
 

 MFSدر ادامه به بيـشترين سـطح غرقـابي    . رسيم  هاي درياي باز مي   با رخساره TST رسوبيدسته  به  
شود، در اين حالت منطقه بين حداكثر نـرخ           درياي باز مشخص مي   ستوني   وك رسيم كه با رخساره       مي
ضخامت اين دسته رسوبي چنـدان زيـاد         .آمدگي سطح نسبي دريا و حداكثر سطح دريا قرار دارد           باال

خورد، كه قطعاً به علـت افـزايش           به چشم مى   بريزوئرهاها و      مرجان ، گسترش در طول اين فاز   . نيست
 در زمان افت نـسبي سـطح دريـا     HSTدسته رسوبي    .انى مواد غذايى است   عمق آب و در نتيجه فراو     

 ورود ذرات آوارى در دهـد كـه شـاهد آن     را نـشان مـي  رونـده    هـاي پـس    پاراسـكانس  و ايجـاد شـده  
امـري  (ست   سطح آب دريا    نسبي افتادگى  گر پايين    بيان و بوده   ها   اين پاراسكانس   كربناته هاي  رخساره

گيــري مجــدد  اســت؛ زيــرا شــاهد قرارSB1  نــوع ازمجــدداً ســكانس ييبــاال مــرز ).1996و مــايرز 
  .هاي الگون هستيم  هاي ساحلي بر روي رخساره  رخساره

  
 )بدون رعايت مقياس (ها بر اساس تغييرات سطح تراز آب دريا در برش مرجع  جايي جانبي رخساره  جابه: 8شكل 

  8    جابه  جایی جانبی رخساره  ها بر اساس تغییرات سطح تراز آب دریا در برش مرجع )بدون رعایت مقیاس(  
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نتیجه  گیری
 *اكثــر میکــرو فاســیس  های به دســت آمــده مربوط بــه ناحیه 
Inner ramp است كه مبین شرايط بسیار كم  عمق در ناحیه مورد مطالعه 

می باشد؛ شواهد فسیل  شناسی نیز گويای همین مطلب است.
*مجموع میکروفاسیس  ها در يك پلتفرم نوع رمپ ايجاد شده  اند.

*پنج توالی رسوبی دسـته سه )3rd  – order( تشخیص داده شد كه 
هر يك از توالی  ها خود دارای چندين چرخه كوچك از نوع دسته  های 

چهارم و پنجم )4th and 5th – order( است.
*در مقايسه سکانس  های دو ناحیه به سّن الندووری مشاهده می  شود 

كه هر دو دارای 3 سکانس رسوبی هستند.

       پا نویس ها
1. imanlotf_2007@yahoo.com
2.accommodation
3.ramp
4. beach

5.  lagoon
6. shoal
7. rectricted marine
8. open marine

9. mid-ramp
10.maturity
11. progradation
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