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چکیده
کرتاسه پسین در زاگرس تحت  تاثیر يک تکتونیک ناحیه ای قرار گرفته که منجر به توسعه حوضه پیش بوم در شمال شرقی صفحه عربی شده است. در برخی نواحی نیز تکتونیک 
محلی مرتبط با ساختمان های نمکی رسوبات را تحت تاثیر خود قرار داده است. يکی از بازه های زمانی که می توان تحوالت تکتونیکی- رسوبی رادر آن مستندسازی کرد زمان 
ماستريشتین است. در اين مطالعه نهشته های ماستريشتین در شرق ناحیه فارس شامل بخش بااليی سازند گورپی و سازند تاربور در امتداد يک نگاره با جهت شمال غربی- جنوب شرقی 
مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات رسوب شناسی انجام گرفته بر روی اين نهشته ها 14 رخساره شناسايی شده است. اين رخساره ها در 5 کمربند رخساره ای پهنه 
کشندی، الگون محصور و الگون باز، ريف و دريای باز در چارچوب يک پالتفرم کربناته از نوع شلف نهشته شده اند. بر اساس مطالعات چینه نگاری سکانسی3 سکانس رسوبی 
در اين توالی شناسايی شده است. تطابق برش های مورد مطالعه درامتداد نگاره انتخابی نشان می دهد که نهشته های ماستريشتین بر روی بخش های مرتفع پیش برآمدگی در حوضه 
تشکیل  باعث  و  بوده  يکنواخت  تقريبا  اين نگاره  امتداد  در  فضای رسوب گذاری  و  داشته  هموژنی  نسبتا  توپوگرافی  ياد شده،  پیش برآمدگی  تشکیل شده اند.  زاگرس  پیش بوم 
ضخامت نسبتا يکنواختی از نهشته ها در اين زمان شده است. تنها برش نمک ده کويه از روند کلی ضخامت پیروي نمی کند که علت آن کاهش فضای رسوب گذاری به علت وجود 

ساختمان نمکی در اين برش است.
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با سازند گورپ ي به عنوان سنگ منشا و نیز وجود سازند تبخیري ساچون بر روي اين 
اکتشاف ي  پتانس یل  داراي  چ ینه اي  نفتگ یرها   تول ید  نظر  از  عنوان سنگ پوش،  به  سازند 
قوي م ي باشد. در اين مطالعه به منظور بررسی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی 
و  انتخاب شده  زاگرس  موازی روند  تطابقی  نگاره  ماستريشتین يک  زمانی  بازه  در 
 مطالعات رسوب شناسی و چینه نگاری سکانسی بر روی برش های آن انجام شده است.

2- داده ها و روش های مورد استفاده
به منظور بررسی نهشته های ماستريشتین، در امتداد نگاره تطابقی اطالعات موجود از 
برش ها و چاه های موجود در اين نگاره از آرشیو شرکت ملی نفت ايران، مديريت 
برش های  به  مربوط  میکروسکوپی  نازک  برش   600 تعداد  گرديد.  تهیه  اکتشاف 
و  تهیه  اکتشافت  مديريت  ايران،  نفت  ملی  آرشیو شرکت  از  نگاره  اين  در  موجود 
با ساير برش ها از الگ  انجام تطابق  به منظور مقايسه و  مورد مطالعه قرار گرفته اند. 
به  میکروسکوپي  نازک  برش هاي  است.  شده  استفاده  نمک ده کويه  برش  گامای 
استفاده  با  مؤثر  دياژنزی  فرايندهای  و  م یکروسکوپ ي  رخساره هاي  تشخ یص  منظور 
نام گذاري  براي  گرفتند.  قرار  پتروگرافي  مطالعه  مورد  پالر یزان  م یکروسکوپ  از 
برای  و   Emery and Klovan (1971( و    Dunham (1962( از  کربناته  سنگ هاي 
آنالیز رخساره ها از روش های مختلف )Wilson, 1975; Flügel, 2010) استفاده شده 
است. پـس از بررسي تغییرات جانبــي و عمــودي رخسـاره ها و تعییـــن چرخـه هاي 
رسـوبي با مقیــاس هاي گوناگون، سکانـس هاي رسوبي در نواحي مــورد مطالعــه با 
Van Wagoner et al, 1988;( استفــاده از روش ها و اصــول چینه نگاري ســکانســي 
Vail, 1991; Tucker, 1993; Emery and Meyers, 1996; Miall, 1991; 

Catuneanu et al., 2011,2012) شناسايی شده است.
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1- پیش نوشتار
کرتاسه پسین در زاگرس تحت تاثیر يک تکتونیک ناحیه ای قرار گرفته که منجر به 
 Setudehnia, 1978;( توسعه حوضه پیش بوم در شمال شرقی صفحه عربی شده است
 Koop and Stoneley, 1982; Alavi, 1994, 2004 and 2007; Van Buchem et al.,

Piryaei et al., 2010 and 2011 ;2006). در بعضی نواحی اين تکتونیک با حرکات 

 .(Player, 1967; Jahani et al., 2007 and 2009( است  شده  تشديد  نمکی  گنبد 
بازه  بیشتر نشان دهد  بازه هايی که می تواند تحوالت تکتونیکی- رسوبی را  از  يکی 
مطالعات  ماستريشتین در زاگرس  زمانی  بازه  نهشته های  است. در مورد  ماستريشتین 
محیط  بازسازی  رخساره ها،  مطالعه  شامل  عمده  طور  به  که  شده  انجام  مختلفی 
James and Wynd, 1965;( رسوبی، چینه نگاری زيستی و چینه نگاری سکانسی است 
Setudenia, 1978; Koop and Stoneley, 1982; Khazaei et al., 2010; 

Piryaei et al., 2010 and 2011; Asgari Pirbalouti et al., 2012 and 2013; 

نگاره  يک  مقاله  اين  در   .(Abyat et al., 2013; Afghah and Yaghmour, 2014

تطابقی انتخاب شده که برش کوه جهرم تنگ آب را با روندی موازی روند زاگرس 
به برش های کوه گچ، نمک ده کويه، چاه ده کويه-1 و کوه شو تنگ پارچینو متصل 
سازندهايی  سنگی  چینه نگاری  ديد  از  ماستريشتین  زمانی  بازه  که  آنجا  از  می کند. 
اين  می گیرد  بر  در  را  راديوالريتی  سفره های  و  ساچون  تاربور،  گورپی،  جمله  از 
مطالعه می تواند در پاسخگويی به يکسری سواالت مطرح شده در اين زمینه کمک 
از  به عنوان يکي  دلیل ساختار ريفي مي تواند  به  تاربور  از طرف ديگر سازند  کند. 
داراي سنگ شناسی آهکي  سازند  اين  گیرد.  قرار  نظر  مد  اکتشافي چینه اي  اهداف 
همراه با مقادير زيادي فسیل هاي متعلق به مح یط کم عمق مانند روزن بران کف زی، 
روديست ها، نرم تنان و خرده هاي جلبکي است. بنابراين بر اساس سنگ شناسی و بافت، 
پتانسیل دارا بودن تخلخل ثانويه را دارد. از طرفي به دلیل تغ ی یرات جانب ي رخساره اي 
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3- موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه
گسل  شرق  در  و  فارس  ناحیه  در  زاگرس،  حوضه  در  مطالعه  مورد  انتخابی  نگاره 
نظام آباد قرار دارد. ناحیه فارس بخشی از زاگرس چین خورده است که مابین گسل 
و  داشته  قرار  شمال  در  تراستي  زون  و  شرق  در  نخیلو  خطواره  غرب،  در  کازرون 

و  داخلي  فارس  نیمه ساحلي،  فارس  ساحلي،   فارس  شامل  کوچکتری  پهنه هاي  به 
پس خشکي )هینترلند( بندرعباس تقسیم می شود )شکل 1(. روند انتخابی مورد مطالعه 

از سه پهنه فارس داخلی، فارس نیمه ساحلی و پس خشکی بندرعباس عبور می کند.

شکل 1- موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه. نگار تطابقی مورد مطالعه که از فارس داخلی، فارس نیمه ساحلی و پس خشکی بندرعباس عبور می کند 
و با رنگ بنفش مشخص شده است.

4- چینه نگاري
بازه زماني ماستريشتین در زاگرس با بخش هايي از سازندهاي گورپي، تاربور، امیران، 
اين  در  انتخابی  تطابقی  نگار  امتداد  در  مي شود.  مشخص  راديوالريت  و  ساچون 
 .)A -2 مطالعه، در اين بازه زمانی سازندهای گورپی و تاربور نهشته شده اند )شکل
سازند تاربور يک واحد سنگ چینه ای متشکل از سنگ آهک و دولومیت ضخیم اليه 
تا توده اي و به طور محلي حاوي روديست است. در ناحیه مورد مطالعه مرز زيرين 
سازند تاربور با سازند گورپی هم شیب و تدريجی است. در ناحیه داراب اين سازند 
به صورت ناپیوسته روی راديوالريت قرار دارد )شکل های B -2 و C(. مرز بااليی با 
سازند ساچون هم شیب است. از فارس داخلي به سوي جنوب غرب،  سازند تاربور تغییر 
رخساره داده و ابتدا به سنگ آهک هاي نازک اليه با منشا عمیق تبديل شده و سپس 
 با رخساره مارنی شیلي نسبتا عمیق تا عمیق دريايي سازند گورپي جانشین مي شود.

لرستان  نواحي  در  است.  متفاوت  مختلف  نواحي  در  تاربور  سازند  زيرين  مرز       
به صورت هم شیب و تدريجي روي سازند  نواحي  امیران و در ساير  بر روي سازند 
دارد  قرار  فرارانش شده  راديوالريت هاي  روي  داراب  ناحیه  در  دارد.  قرار  گورپي 
)شکل A -2(. در ساير بخش هاي ناحیه فارس به صورت تدريجي روي سازند گورپي 

با سازندهاي ساچون، جهرم و پابده ديده مي شود.  نیز  قرار گرفته است. مرز بااليي 
معموال مرز بااليي اين سازند در قاعده انیدريت ساچون و يا در قاعده اليه شیلي واقع 
در زير بخش آهکي قربان از سازند ساچون انتخاب مي شود. مرز بااليي سازند تاربور 
در برش نمونه به مارن هاي قرمز مايل به سبز سازند ساچون با وجود يک زون داراي 
نشانه توقف رسوب گذاري  ترکیبات آهن دار مي باشد که مي تواند  از  گرهک هايي 
 James and Wynd, 1965; Wells, 1969;( و اثري از يک دوره فرسايش تعبیر شود
نمونه 527  تاربور در برش  Setudehnia, 1972; Stoneley, 1975). ضخامت سازند 

)James and Wynd, 1965) در برش های مورد مطالعه بین 80 متر )نمک ده کويه( تا 

200 متر )کوه جهرم( در تغییر است. 
گلوبیژرينا دار  پالژيک  مارن هاي  شامل  زاگرس  نواحي  بیشتر  در  گورپي  سازند 
نازک اليه به رنگ خاکستري تیره،  شیل هاي خاکستري مايل به آبي و گلسنگ هاي 
همي پالژيک مربوط به مناطق عمیق دريا است که میان اليه هايي از سنگ آهک هاي 
نازک رسي دارد و در طي پیشروي و مهاجرت حوضه به سمت جنوب غربي تشکیل 

.(James and Wynd, 1965; Alavi, 2004( يافته اند
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شکل A -2( جدول هم ارزي چینه ای زاگرس در جنوب غرب ايران )James and Wynd, 1965). رخنمون های سازند تاربور با: B( الگوی پیش نشینی بر روی 
سازند گورپي، تاقديس مظفري؛ C( روهم پوشانی بر روی راديوالريت هاي فرارانده شده در تاقديس برف دون، ناحیه داراب. 

5- رخساره هاي کربناته
آنها  شاخص  عناصر  اساس  بر  کیفي  و  کمي  نظر  از  رسوبي  رخساره هاي  شناخت 
در حل مسايل چینه شناسي و رسوب شناسي کمک شاياني مي کند. يکي از اهداف 
فضاهای  شناسايي  ماستريشتین  نهشته های  رسوبي  محیط  و  ريزرخساره ها  مطالعه 
تکتونیکی،  شرايط  تغییرات  از  ناشی  می تواند  که  بوده  حوضه  در  رسوب گذاری 
تغییرات سطح آب دريا و میزان رسوب وارده باشد. رخساره هاي سازند تاربور بر پايـه 
بررسي هاي میکروسکوپـــي )تعیین درصد هر يک از عناصر اسکلتي، غیراسکلتـي، 
سیمان و ماتريکس( و مشاهدات صحرايي انجام شده است. بر اساس مطالعات انجام 
گوناگوني  رخساره هاي  شده،  تهیه  میکروسکوپی  نازک  برش های  روي  بر  شده 
شناســايي شـــده  که در چند گروه رخساره اي جاي مي گیرند که به ترتیب از ساحل 

به سوي حوضه به شرح زير هستند:
)A( 5- 1. گروه  رخساره هاي محیط پهنه کشندي

داده  نشان  برشي  يا  کنگلومرايي  بافت  رخساره  اين   :)A1( رودستون  اینتراکلست   -

است  شده  تشکیل  نیمه زاويه دار  تا  شده  گرد  اينتراکلست  درشت  قطعات  از   و 
)شکل A -3(. آثار رخنمون تحت جوي )subarial exposure) انحالل و دولومیتي 
فلوگل   SMF 24 معادل  می توان  را  رخساره  اين  مي شود.  ديده  آن  در  شدن شديد 

)Flügel, 2010) در نظر گرفت.

از  ريز  بسیار  بلورهاي  با  دولومیت  از  رخساره  اين   :)A2( دولومادستون  رخساره   -

بلورهاي بي شکل و هم اندازه )يونـي مدال( در اندازه حدود 2 تا 3 میکرون تشکیل 
شـده که جانشین میکريت هاي زمینـه  سنگ شـده است )شکل B -3(. اشکالي نظیر 

فابريک فنسترال در آن يافت می شود که موارد فوق شواهدي بر وجود دولومیت 
دياژنزي اولیه اسـت. اين رخساره معادل SMF 25 فلوگل )Flügel, 2010) است.

رخساره  اين  دهنده  تشکیل  اصلي  آلوکم   :)A3( دانه ریز  ااییدي  پکستون  - رخساره 

يک  در  که  است  میکرون   200 حدود  اندازه  در  ريز  دانه  متحدالمرکز  اايیدهاي 
زمینه میکريتی قرار دارند )شکل C -3(. هسته اايیدها را دانه هاي بیوکلستي و پلويید 
و  شده  تشکیل  اليه  يک  از  معموال  و  بوده  نازک  نسبتا  کورتکس  داده اند.   تشکیل 
)superficial ooid) ايجاد کرده و گاهی نیز از حدود 2 تا 3 اليه تشکیل شده است. 

ساختمان داخلي اايیدها تقريبا حفظ شده اند )شکل D -3( و رخساره با حفظ فابريک 
سنگ با دولومیت جانشین شده است )شکل E -3(. در مواردي فرايند انحالل باعث 
از بین رفتن هسته اايید و تشکیل تخلخل درون دانه اي شده است. ادامه فرايند انحالل 
ثانويه شده  بین دانه اي  )oomoldic porosity)، حفره اي و  قالبي  ايجاد تخلخل  باعث 
است )شکل E -3(. بافت در برش هاي کوه جهرم، تنگ درز و نمک ده کوه ديده 
مادستون داراي آشفتگي زيستي ديده  با رخساره  توالي عمودي همراه  مي شود. در 

مي شود. 
ساختمان هاي  از  متشکل  رخساره  اين   :)A4( بایندستون  استروماتولیت  رخساره   -

رسوبي است که از نوارهاي نازک و تیره و روشن به تعداد زياد تشکیل شده است 
ترک هاي  نمک ده کويه(  برش  )در  اليه  بااليي  سطح  در   .)B و   A  -4 )شکل های 
در  کوارتز  ذرات   ،)E  -4 )شکل  تبخیري  کاني هاي  قالب   ،)D  -4 )شکل  گلي 
اندازه سیلت )شکل F -4( و فیالمنت هاي جلبکي ديده مي شود. المینه هاي تشکیل 
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مسطح  استروماتولیت هاي  رده  در  و  هستند  مسطح  تقريبا  استروماتولیت   دهنده 
نشان مي دهند. شايان  قرار مي گیرند و گاهي کمي موج   (Planar Stromatolites(

ارايه  طبقه بندي  اساس  بر  است.  شده  دولومیتي  کامال  رخساره  اين  که  است  ذکر 
شده توسط فلوگل اين نوع استروماتولیت در رده استروماتولیتهاي دانه ريز داراي 
مي گیرد.  قرار   (Fine grain, well laminated stromatolite( خوب  المیناسیون 
و  افتادن  دام  به  و  رسوب گذاري  دوره اي  رخداد  دلیل  به  استروماتولیت  نوع  اين 

اتصال )trapping/binding) رسوبات ايجاد شده است )Flügel, 2010). اين اليه ها 
میکروارگانیسم ها  از  بايوفیلم ها  توسط  سیمان شدگي  و  رسوبي  دانه هاي  اتصال  با 
وسیعي  ناحیه  و  مي شوند  تشکیل  سیانوباکتري  تجمع جلبک هاي  از  به خصوص  و 
اين  پوشانند.  مي  آبي(  سبز  جلبک  عنوان  )معموالً  جلبکي  پوشش  صورت  به  را 
فلوگل   SMF 20 اين رخساره معادل   رخساره در برش نمک ده کوه ديده مي شود. 

)Flügel, 2010) است.

دولومادستون؛ رخساره   )B پالريزه؛  نور  رودستون،  اينتراکلست  رخساره   )A از:  میکروسکوپی  تصاوير   -3 شکل    
نور  اايید پکستون.  اايید ها در رخساره  انحالل  از  قالبی حاصل  D( تخلخل  ايیدی، نور پالريزه؛  C( رخساره پکستون 

پالريزه.

شکل A -4( تصوير صحرايی از رخساره استروماتولیت بايندستون متشکل از باندهاي تیره و روشن؛ B) تصوير میکروسکوپي از رخساره استروماتولیت بايندستون، برش کوه کورده، 
نمونه JTP 3044، نور معمولي؛ C( باندهاي تیره و روشن در استروماتولیت بايندستون، برش نمک ده کويه، نمونه AKS 1081، نور پالريزه؛ D( ترک هاي گلي که با سیمان کلسیتي 
پر شده اند، برش نمک ده کويه، نمونه AKS 1083، نور معمولي؛ E( قالب کاني هاي تبخیري که با سیمان کلسیتي پر شده اند، برش نمک ده کويه، نمونه AKS 1077، نور پالريزه؛ 

F( دانه هاي آواري کوارتز در اندازه سیلت در اين رخساره. برش نمک ده کويه، نمونه AKS 1082، نور پالريزه. 
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آهکی  گل  از  رخساره  اين  در  زمینه   :)A5( زیستی  آشفتگی  با  مادستون  رخساره   -

زيستي  آشفتگي  وجود  رخساره  اين  ويژگي  مهمترين  است.  شده  تشکیل  میکريتی 
است که به صورت لکه هاي روشن تر از زمینه با اشکال نامنظم قابل شناسايي است 
)شکل A -5(. خرده هاي فسیلي نظیر استراکود، گاستروپود و دوکفه اي )کمتر از 10 

درصد( در اين رخساره وجود دارد. 
دولومادستون،  از  اينتراکلست هايی  وجود  کشندی:  پهنه  رخساره ای  کمربند  تفسیر   -

اايید پکستون و مادستون با آشفتگی زيستی نشان دهنده انرژی باالی محیط بوده که 
اينتراکلست  اين رخساره ها را خرد کرده و به صورت بافت رودستونی در رخساره 
بنابراين می توان اين رخساره را به بخش های  رودستون )A1) ته نشست کرده است. 
آهک  نهشته هاي  با  تناوب  در  بلور  ريز  دولومیت هاي  داد.  نسبت  ساحلی  پرانرژی 
شده  تشکیل  دولومیت  يا  رسوب گذاري  با  زمان  هم  دولومیت  عنوان  به  تبخیري 
نظر  در  بااليي  بین کشندی  يا  کشندی  باالی  محیط  نزديک  دياژنز  اولیه  مراحل  در 
تشکیل  سبخايي  محیط  در  تبخیري  شورابه هاي  نشت  از  معموالً  و  مي شود  گرفته 
مي شود)Adabi, 2002; El-Tabakh et al., 2004). در اين حالت گل آراگونیتي قبل 
از تدفین با دولومیت  جانشین مي شود. بر اساس شواهدي چون دولومیت ريزبلور، و 
فابريک فنسترال می توان رخساره دولومادستون )A2) را به محیط باالی پهنه کشندی 

)supratidal to upper intertidal) نسبت داد. 

گل  از  زمینه اي  در  و  پکستوني  بافت  در  اما  است  پرانرژي  محیط  نشانه  اايید       
می دهد.  نشان  بافتي  معکوس شدگي  و  بوده  کم انرژي  محیط  نشان دهنده  کربناته 
براساس شواهدی چون وجود اايیدهای ريزدانه و تک اليه ای )superficial)، حضور 
به  مربوط  توالی های  با  پکستونی، همراهی  بافت  داشتن  و  آلوکم ها  بین  گل آهکی 
پهنه کشندی )مادستون داراي آشفتگي زيستي( و گسترش کم جانبي و عمودي اين 
رخساره، می توان نتیجه گرفت که رخساره A3 در کانال های جزرومدی کم انرژی 

تشکیل شده اند.
     با استناد به باندهای تیره روشن حاصل از فیالمت هاي جلبکي، قالب کاني هاي 
تبخیري، کوارتز تخريبي، ترک هاي گلي رخساره استروماتولیت بايندستون )A4) به 

بخش بااليی کمربند پهنه کشندی نسبت داده مي شود.
گاستروپود،  مانند  محیط الگون،  به  مربوط  فسیلی  مادستونی، خرده های  بافت       
در   A5 رخساره  تشکیل  دهنده  نشان  باال  زيستی  آشفتگی  و  استراکود  و  میلیولید 

بخش های پايینی پهنه کشندی تشکیل شده است.
)B( 5- 2. گروه رخساره  محیط الگون محصور

اين  بافت   :)B1( شده  دولومیتي  بیوکلستي  پلوییدي  وکستون  و  پکستون  رخساره   -

رخساره عمدتا پکستوني بوده و گاهي تا وکستون تغییر مي کند. آلوکم هاي اصلي آن 
شامل پلويید، بیوکلست هاي میکريتي شده است )شکل B -5(. فرامینفراي بنتیک که 
در اين رخساره مشاهده مي شوند شامل میلیولید و تکستوالريا است. جلبک سبز داسی 
کالد اينتراکلست هاي گلي نیز به میزان کمتر گاهي مشاهده مي شود. اين رخساره با 

دولومیت جانشین شده است. 
)C( 5- 3. گروه  رخساره هاي محیط الگون باز

- رخساره پکستون بیوکلستی )C1(: اين رخساره با بافت پکستون از روزن بران کفزی، 

دوکفه ای، استراکود و گاستروپود به مقدار زياد )60-40 درصد( تشکیل شده است 
)شکل های C -5 و D(. خرده هاي مرجان، جلبک سبز و پلويید اجزاي فرعي موجود 
معمول  رخساره  اين  در  زيستي  آشفتگي  و  شدن  میکريتی  هستند.  رخساره  اين  در 

است. 
روزنبران  حضور  چون  شواهدي  اساس  بر  الگون:  رخساره ای  کمربند  تفسیر   -

کربناته،  گل  حضور  و  وکستوني  و  پکستوني  بافت  و  تیره  پوسته  با  کف زی 
برابر  پايین موجودات و حضور موجودات مقاوم در  تنوع  دولومیتي شدن گسترده، 
پهنه  ناحیه  با رخساره هاي  میلیولید و جلبک سبز داسي کلد و همراهي  مانند  شوري 
در الگون های   (B1( اين رخساره  نتیجه گرفت  مي توان  توالی عمودی  در  کشندی 
آهک های  در  سبز  جلبک های  است.  يافته  ته نشست  کشندی  پهنه  به  نزديک  بسته 

 نهشته شده در دريای کم عمق کرتاسه در ناحیه زاگرس به فراوانی يافت می شوند 
 Parvaneh Nejad Shirazi, 2008; Mosadegh and Parvaneh Nejad Shirazi,(

2009). اين جلبک ها در منطقه نقوذ نور در درياهای گرم و در محیط های با درجه 

شوری نسبتا باال زندگی می کنند )Flügel, 2010). میلیولیدها نیز در محیط هاي بسیار 
کم عمق يافت شده و از نظر شوري در محیط هاي نیمه شور )ساب هیالین( تا فوق شور 

)هايپرسالین( حضور دارند.
     ته نشست رخساره  C1 بر اساس بافت پکستوني و وکستوني، وجود مقادير فراواني 
گل کربناته، روزنبران کف زی، گاستروپود، دوکفه ای پلويید و جلبک سبز که در 
يک محیط کربناته الگونی زندگی می کنند را می توان به محیط الگون باز نسبت داد 
 Purser, 1973; Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010; Palma et al., 2007;(

Jamalian, et al., 2010). تنوع کم موجودات و دولومیتی شدن رخساره های محیط 

الگون محصور وجه تمايز آن با رخساره محیط الگون باز است.
)E( 5- 4. گروه  رخساره  محیط ریف

- رخساره باندستون مرجاني )E1(: مرجان به صورت باندستون با فراواني کم همراه 

بدنه  در  موجود  D(. حجرات   -5 مي شود )شکل  ديده  با رخساره هاي روديست دار 
مرجان با سیمان کلسیت اسپاري يا میکريت پر شده اند. خرده هاي مرجاني در جهرم 
نشان  مرجان ها  مقطع عرضي  است.  ديده شده  نمک ده کوه  و  درز، گچ  تنگ  برش 
دهنده به تله افتادن رسوب درون حجرات مرجان )baffling) است. اين رخساره باعث 

تشکیل ريف های کومه ای کوچک در انتهای الگون شده است.
مرجان ها  مرجاني(  )بافلستون   E1 رخساره  در  ریف:  رخساره      ای  کمربند  تفسیر   -

کم عمق  و  کربناته  بسترهاي  در  مرجانها  هستند.  رخساره  تشکیل دهنده  اصلي  اجزا 
اين  مي کرده اند.  تغذيه  آب  در  شناور  ريز  موجودات  از  و  مي کردند  زندگي  دريا 
موجودات به طور معمول در عرض جغرافیايي پايین و در آب هاي با شوري نرمال، 
نور زياد )Ross and Skelton, 1993) و شرايط پرانرژي )Schulze et al., 2005) رشد 

نموده اند.
)F( 5- 5. دسته رخساره هاي محیط دریاي باز

 :)F1( رخساره پکستون دانه ریز داراي روزن بران کف زی، پالنکتونیک و پلویید -
اين رخساره در اين رخساره آلوکم ها و فسیل هاي مربوط به محیط کم عمق و عمیق به 
 صورت مخلوط با يکديگر ديده مي شوند. روزن بران کف زی مانند .Textularia spو
Globotruncana sp., Globigerina sp., مانند  پالژيک  محیط   فسیل هاي 

.Oligostegina, Radiolaria, Rotalia sp خرده هاي اکینودرم و روديست )به میزان کم 

3%( دو کفه اي، سوزن اسفنج در اين رخساره ديده مي شوند. فسیل هاي درشت به طور 
عمده خرد شده اند. پلويید و گلوکونیت از ديگر اجزاي مشاهده شده در اين رخساره 
 (granular( در نماي صحرايي اين رخساره حالت ندوالر و قلوه اي .)A -6 هستند )شکل 
.(Player, 1967( در آن گزارش شده است (Cross bedding( داشته و اليه بندي متقاطع 

است.  شده  مشاهده  رخساره  اين  گچ  کوه  و  آب  تنگ  جهرم  کوه  برش   در 
- رخساره پکستون لوفتوزیا امفالوسیکلوس دار )F2(: اين رخساره بافت پکستوني نشان 

Loftusia sp. و   Omphalocyclus sp. مانند  فسیل هايي  آن  اصلي  آلوکم  و   مي دهد 
و جلبک  اکینودرم  Siderolites sp., Rotalia sp. .(B خرده هاي   -6 )شکل  هستند 
قرمز از اجزاي فرعي اين رخساره به حساب مي آيند. )Meric et al. (2001 معتقدند 
که در طول ماستريشتین آغازي- میاني لوفتوزياهاي با اندازه کوچک تا متوسط در 
جنوب و مرکز پالتفرم عربي و در حوضه زاگرس گسترش داشته اند. در ماستريشتن 
میاني انواع با اندازه بزرگ فراوان شده و سپس در ماستريشتین پاياني دوباره انواع با 
اندازه متوسط غالب گشتند. آنها معتقدند توزيع متفاوت اين روزن بران در آن زمان 
به علت يک سري ترافهايي بوده است که پالتفرم ها را از هم جدا مي کرده است. 
بوده  مناسبي  به علت شرايط  زمان  ان  در  اين جانداران  باالي  فراواني  و  تنوع  ضمنا 
از نظر دما و شوري براي اين موجودات فراهم بوده است. لوفتوزياهاي بزرگ  که 
کربناته  پالتفرم هاي  در  کم عمق  خیلي  تا  شده  محدود  محیط هاي  شاخص هاي  از 

.(Meric et al., 2001; Abdelghany, 2006( مي باشند
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شکل 5- تصاوير میکروسکوپي از رخساره ها. A) رخساره مادستون دارای آشفتگی زيستی. برش نمک ده کويه، 
نمونه AKS 1067، نور معمولی؛ B( رخساره پکستون بیوکلستی پلويیدی برش کوه جهرم تنگ درز. نور معمولی؛ 
C) رخساره پکستون بیوکلستی برش نمک ده کويه، نور معمولی؛ D) رخساره بافلستون مرجانی. برش کوه جهرم 

تنگ درز، نور معمولی.

بوده اند تتیس  درياي  کم عمق  نسبتا  محیط هاي  دهنده  نشان  امفالوسیکلوس ها       
نور  نفوذ  منطقه  بااليي  بخش هاي  شاخص هاي  از  موجودات  اين   .(Ozcan, 2007(

ظاهر  شونده  کم عمق  سیکل هاي  بااليي  قسمت هاي  در  و  هستند   (photic zone(

.(Hotinger, 1983; Moro et al., 2002; Abramovich and Keller, 2002( مي شوند
بهترين  که  رخساره  اين   :)F3( سیدرولیتس/اربیتوییدس دار  پکستون  رخساره   -

از عمده  طور  به  است  درز  تنگ  برش  جهرم  کوه  برش  در  آن   گسترش 
سالم  فسیل ها  بیشتر   .)C  -6 است )شکل  تشکیل شده   Siderolites calcitrapoides

بوده و ساختمان داخلي و ضمايم فسیل ها به خوبي حفظ شده اند. در بعضي نمونه ها 
از  حاکي  که  شود  مي  ديده  آن  تجمعات  و  شده  جدا  سیدرولیتس  فسیل  بازوهاي 
 Orbitoides sp.، افزايش انرژي محیطي است. ساير فسیلهاي موجود در اين رخساره
 ،Echinoderm debris است.   Rotalia sp. و   Omphalocyclus sp., Loftusia sp.l 

و  است  زياد  پیريت  میزان  هستند.  رخساره  اين  دهنده  تشکیل  فرعي  اجزاي   Coral

کننده حجرات روزن بران  پر  و  زمینه  در  پراکنده  بلورهاي  به صورت  تا 10 درصد 
تتیس  درياي  شاخص  روزن بران  از  اوربیتويیدس ها   .)C  -6 )شکل  شود  مي  ديده 
Hotinger, 1983;( بوده اند و در بخش هاي پايیني منطقه نفوذ نور زيست مي کرده اند 

 .(Moro et al., 2002; Abramovich et al., 2002

- رخساره پکستون روتالیا بیوکلست دار )F4(: آلوکم اصلي تشکیل دهنده اين رخساره 

.)D -6 است )شکل Siderolites  calcitrapoides همراه با مقادير کمتری Rotalia sp. 
تخلخل درون دانه اي درون اين فسیل معمول است. در توالي مورد مطالعه با روند 
 Loftusia sp.، Orbitoides sp.، مانند  فسیل هايي  باال  سمت  به  شوندگي  کم عمق 
Omphalocyclus sp.l در اين رخساره ظاهر مي شوند. پیريت در اين رخساره تا 8 درصد 

 قابل مشاهده است. برش تنگ درز کوه جهرم اين رخساره را به خوبی نشان مي دهد.
اکینودرم،   :)F5( پالنکتونیک دار  روزنبر  الیگوستژینا  اکینودرم  پکستون  رخساره   -

 .)E -6 روزن بران پالنکتونیک و الیگوستژينا از اجزا اصلي اين رخساره هستند )شکل
اکینودرم ها کامال خرد شده و بسیار ريزدانه هستند. روزنبراي کف زی و سوزن اسفنج 
اجزاي فرعي در اين رخساره هستند. سوزنهای اسفنج به صورت موضعی تجمع بااليی 

نشان می دهند. تخلخل درون دانه اي درون الیگوستژينا ديده مي شود.

- رخساره پکستون روزنبر پالنکتونیک دار )F6(: اين رخساره بافت پکستوني داشته و 

 Globotruncana sp.، Globigerina sp. ، به طور عمده از روزن بران پالنکتون مانند
Oligostegina sp.، Radiolaria sp.l تشکیل شده است )شکل F -6(. کاني پیريت 

به مقدار زياد )10-1%( تقريبا در تمام نمونه ها مشاهده مي شود. کاني گلوکونیت نیز 
به مقدار کم )1%( در بعضي نمونه مشاهد مي شود. اين رخساره در سازند گورپي و 
تاربور وجود دارد. رخساره مذکور  از برش هاي سازند  قاعده اي بعضي  بخش هاي 

معادل SMF 3 فلوگل )Flügel, 2010) است.
بزرگ،  کف زی  روزن بران  چون  شواهدي  اساس  بر  باز:  دریای  کمربند  تفسیر   -

 Oligostegina sp.، Radiolaria sp. پالژيک،  روزن بران  اکینودرم،  خردهاي 
عمیق  باز  درياي  محیط  به  مي توان  را   F5 تا   F1 رخساره هاي  اسفنج  سوزن هاي 
بااليي  بخش  به  متعلق   Omphalocyclus sp. و   Orbitoides sp. داد.  نسبت 
.(Hottinger, 1997( هستند  باز  درياي  متر(   80 تا   40 )عمق  نوراني   منطقه 

زندگی  باز  دريای  نورانی  منطقه  پايینی  بخش های  در   Siderolites calcitrapoides

می کند.
بر  دال   Globotruncana sp.، Globigerina sp. مانند  پالژيک  روزن بران  وجود 
تشکیل رخساره در محیط حوضه اي )basinal) است که در نهشته های سازند گورپی 

ديده می شود.

6- مدل رسوبی
ناحیه  به  مربوط  پالژيک  رخساره های  از  رخساره ها  سريع  تبديل  و  تغییر  اساس  بر 
و  دولومیتی  رسوبات  به  نهايتا  و  کم عمق تر  رخساره های  به  حوضه ای  و  عمیق 
ويلسون  مدل  با  مقايسه  و  ساچون  سازند  محصور  الگون های  به  منسوب   تبخیری 
نظر  به  چنین   (Flügel, 2010( فلوگل  استاندارد  رخساره هاي  و   (Wilson, 1975(

از  ناحیه  اين  از نوع شلف در  مي رسد که در زمان ماستريشتین يک حوضه شیبدار 
زاگرس وجود داشته است. ريف های روديستی که در برش های ديگر سازند تاربور 
مانند داراب وجود دارد در اين ناحیه ديده نمی شود. تنها ريف های مرجانی با گسترش 
کم و به شکل کومه ای در بخش های انتهايی الگون تشکیل شده اند. در بخش های 
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امفالوسیکلوس دار، کوه جهرم، تنگ درز، نمونه B( رخساره پکستون لوفتوزيا  پلويید، نور معمولی؛  A( رخساره پکستون دانه ريز داراي روزن بران کف زی و پالنکتونیک و   شکل 6- 
MGH 1113، نور معمولی؛ C( پکستون سیدرولیتس بیوکلست دار، نمونه RAP 1091، نور معمولی؛ D( رخساره پکستون روتالیا بیوکلست دار، سازند تاربور، کوه جهرم، تنگ درز، نمونه 

MGH 1108، نور پالريزه؛ E) پکستون اکینودرم الیگوستژينا دار )F5). سازند تاربور، نمونه MQ 4720، نور معمولی؛ F) رخساره پکستون روزن بر پالنکتونیک دار، سازند گورپي، برش 

کوه گچ، MQ 4686، نور معمولی. 

شکل 7- مدل رسوبی شماتیک از محیط رسوبی ديرينه نهشته های ماستريشتین در شرق ناحیه فارس.

Globotruncana sp. عمیق تر حوضه نهشته های دارای فسیل های پالنکتونیک مانند 
تشکیل می شده و در بخش های کم عمق تر رخساره های سازند تاربور نهشته شده اند. 

مدل رسوبی نهشته های زمان ماستريشتین در شرق ناحیه فارس به صورت شماتیک 
در شکل 7  ارايه شده است.
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7- چینه نگاری سکانسی
در اين مطالعه تلفیق اطالعات پتروگرافي، الگ چاه، ستون هاي رخساره اي، مطالعه 
تغییرات عمودي و جانبي رخساره ها و موقعیت رخساره ها در محیط رسوب گذاري 
 براي تفسیر چینه نگاري سکانسي استفاده شده است. با استفاده از روش های موجود 
)Van Wagoner et al., 1988) ابتدا سطوح سکانسی شامل مرزهاي سکانسي )SB) و 

سطوح حداکثر پیشروی آب دريا )MFS) تعیین شده و با استفاده از رخساره هاي شناسايي 

(highstand system tract( دريا  باالی سطح آب  تراز  دسته های رخساره های   شده 
و دسته رخساره های پیشرونده )transgressive system tract) و تغییرات آنها در طی 
زمان تعیین شدند. بر اساس مطالعات انجام شده در رسوبات بازه ماستريشتن برش های 
مورد مطالعه سه سکانس قابل شناسايی است که از قاعده به راس توالی مورد بحث 

قرار می گیرد )شکل 8(. 

شکل 8- نگار تطابقی برش های مورد مطالعه در شرق ناحیه فارس.

- مرز زيرين در سکانس اول از نوع SB2 و بر اساس مطالعات پیشین در میانه سازند 
 (MFS( دريا  آب  پیشروی  بیشترين  سطح   .)1386 )امیری بختیار،  دارد  قرار  گورپی 
پکستون  رخساره  در  فراوان  پیريت  و  فسفات  گلوکونیت،  وجود  شواهدی چون  با 
را  اين سطح  در سازند گورپی مشخص می شود.   (F6( پالنکتون  بران  دارای روزن 
پهنة  به سن ماستريشتین میاني )68 میلیون سال پیش( که در   ،K180 می توان معادل 
صفحة عربي داراي گسترش و حفظ شدگي خوبي است در نظر گرفت. نهشته های 
Globotruncana sp., سازند گورپی با رخساره پکستون دارای روزن بران پالنکتون 

دريايی ترين   Globotruncana lapparenti tricrinata, Ventilabrella sp.l

را   (TST( سکانس  پیشروند  رخساره  دسته  و  بوده  مطالعه  مورد  توالی  رخساره های 
شلف  رخساره های  از  دريا  آب  سطح  باالی  تراز  رخساره  دسته  می دهند.  تشکیل 
خارجی )رخساره های F2 و F3( سازند تاربور تشکیل شده است. مرز بااليی از نوع 

SB2 بوده و با تغییرات رخساره ای مشخص می شود. 

- سکانس بعدی معادل بخش میانی سازند تاربور است. مرز زيرين اين سکانس در 
باال توضیح داده شد. دسته رخساره های پیشرونده از رخساره های گروه F مربوط به 



سمیه پرهام و همکاران

261 پایيز 99، سال سي ام، شماره 117

محیط شلف خارجی تشکیل شده است. سطح بیشترين پیشروی در اين سکانس در 
فسیلی تشخیص  تغییرات  و  تغییرات محیطی  اساس  بر  را می توان  برش های مختلف 
داد. همچنین اين سطح با انحراف شديد نگارهای پرتو گاما و صوتی در برش های 
اين سکانس  در  دريا  باالی سطح آب  تراز  رخساره  دسته  است.  منطبق  زيرسطحی 
روديست،  چون  فسیل هايی  با  همراه  داخلی  و  میانی  شلف  محیط  های  رخساره  از 
تشکیل  داسی کالد  و  میلیولید  ماکروپروس،  امفالوسیکلوس  اربیتويیدس،  اکینودرم، 
شده است. تفکیک مرز سکانسی بااليی به راحتی امکان پذير نبوده و تعیین اين مرز 
ابتدای  نظر گرفتن عمیق شدگی در  با در  و  از رخساره های دو طرف آن  استفاده  با 

سکانس بعدی صورت می پذيرد. 
- دسته رخساره پیشرونده سکانس بااليی ازآهک های کم عمق شلف داخلی تا میانی 
کم عمق  بخش های  از  سکانس  اين  در  باال  تراز  رخساره  دسته  است.  شده  تشکیل 
استروماتولیت  به  نهايتا  و  الگونی  محیط  پکستون  پلويید  )رخساره  داخلی  شلف 
بايندستون پهنه کشندی ظاهر می شوند( تشکیل شده است. مرز بااليی اين سکانس 
از نوع SB1( 1) است. در راس تمامی برش ها شواهدی چون آثار انحالل و تشکیل 
آثار  افزايشی،  نئومورفسیم  گسترده،  شدن  دولومیتی  قالبی،  و  حفره ای  تخلخل های 
شواهد  اين  می شود.  ديده  آهن  آکسید  به  آغشتگی  انحاللی،  برش های  و  کارست 
معرض  در  گرفتن  قرار  و  طوالنی  نسبتا  زمان  در  رسوبات  شدن  رخنمون  بر  دال 
که  سنوزويیک  و  کرتاسه  زمان  بین  ناپیوسته  مرز  با  مرز  اين  است.  جويی  آبهای 
است عربی  صفحه  بخش های  بیشتر  و  زاگرس  ناحیه  در  عمده  ناپیوستگی   يک 

)Sharland et al., 2001) تطابق دارد.

8- بررسی شرایط تکتونیکی رسوبی
مورد  منطقه  در  رسوبی  ماستريشتین حوضه  زمان  در  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
مطالعه از نوع حوضه پیش بوم بوده و نهشته های ماستريشتین در بخش پیش برآمدگی 
 Piryaei et al., 2010; 2011; Parham et al.,( شده اند  تشکیل  پیش بوم  حوضه 
پیش برآمدگی  به  مربوط  کم عمق  بخش های  مطالعه  اين  در  انتخابی  نگاره   .(2017

زمان  ابتداي  در  می گیرد.  بر  در  را  پیش بوم  حوضه  پشت برآمدگی  ابتدايی  و 
شرايط حوضه اي  جهرم  کوه  مانند  بخش هايي  در  نگاره  اين  امتداد  در  ماستريشتین 
و نسبتا عمیق فراهم بوده نهشته هاي پالژيک و همی پالژيک سازند گورپي تشکیل 
با  ماستريشتین  نهشته هاي  شروع  برش ها  ساير  در  که  است  حالي  در  اين  مي شود. 
ابتداي  نتیجه گرفت که در  تاربور است. مي توان چنین  آهک هاي پالتفرمي سازند 
سازند  تشکیل  براي  شرايط  و  بوده  بیشتر  حوضه  عمق  جهرم  کوه  در  ماستريشتین 
ناحیه  از  عبارتي  به  يا  شرق  جنوب  و  شرق  سمت  به  اما  است.  بوده  فراهم  گورپي 
اين زمان در  بندرعباس در  نیمه ساحلي و پس خشکي  فارس داخلي به سمت فارس 
سازند  تشکیل  براي  و شرايط  بوده  نگاره شرايط کم عمق تري حکمفرما  اين  امتداد 
بخش هاي  کمربندهاي  به  مربوط  کربناته  رخساره هاي  و  است  شده  فراهم  تاربور 
شده اند. تشکیل  کشندي(  پهنه  و  )الگون  خارجی  شلف  سپس  و  خارجی،   شلف 

برش  استثنای  به  است.  ثابت  تقريبا  به  نگاره  اين  امتداد  در  تاربور  سازند  ضخامت 
فضای  کاهش  به  می توان  را  ماستريشتین  نهشته های  کم  ضخامت  که  نمک ده کويه 

دانست.  نمکی  ساختمان  وجود  اثر  بر  ديرينه  بلندای  ايجاد  دلیل  به  رسوب گذاری 
عالوه بر يکنواخت بودن ضخامت، کم بودن ضخامت نهشته های ماستريشتین نسبت 
تاربور در  است. ضخامت سازند  ناحیه  برش هاي موجود در بخش هاي شمالي تر  به 
امتداد اين نگاره حدود 200 متر است. اين در حالي است که ضخامت در بخش هاي 
از  به بیش  ناحیه داراب )تاقديس نصروان( ضخامت  ناحیه فارس از جمله  شمالي تر 
1000 متر مي رسد. علت اين امر کم بودن فضای رسوب گذاری در پیش برآمدگی 
و اطراف آن و همچنین فرسايش مناطق با توپوگرافی برجسته در حوضه های رسوبی 

است.

9- نتیجه گیری
ماستريشتین شرق  نهشته های  بر روی  انجام گرفته  مطالعات رسوب شناسی  اساس  بر 
ناحیه فارس 14 رخساره شناسايی شده است. اين رخساره ها در 5 کمربند رخساره ای 
پهنه کشندی، الگون محصور و الگون باز، ريف و دريای باز نهشته شده اند. براساس 
به  حوضه اي  پالژيک  رخساره هاي  از  رخساره ها  سريع  تبديل  چون  ويژگي هايي 
اينتروال هاي  در  محصور  الگون هاي  به  منسوب  تبخیري  و  دولومیتي  رخساره هاي 
و  و  پالتفرم  محیط حاشیه  در  ريفی  هندسه عدسی شکل رخساره های  نسبتا کوتاه، 
مقايسه با مدل ويلسون و رخساره هاي استاندارد فلوگل چنین به نظر مي رسد که در 
زمان ماستريشتین يک حوضه شیب دار از نوع شلف در ناحیه زاگرس وجود داشته 
نهشته ها  اين  در  مطالعات چینه نگاری سکانسی سه سکانس رسوبی  اساس  بر  است. 
مرز  بر  و  بوده   1 نوع  از  رسوبی  سکانس  باالترين  بااليی  مرز  است.  شناسايی  قابل 
کرتاسه-سنوزويیک که يک ناپیوستگی عمده در ناحیه زاگرس و بیشتر بخش های 

صفحه عربی بوده منطبق است. 
    تطابق برش های مورد مطالعه در امتداد نگاره انتخابی نشان می دهد که در ابتدای 
زمان ماستريشتن در امتداد اين نگاره در بخش هايی مانند کوه جهرم شرايط حوضه ای 
و نسبتا عمیق فراهم بوده نهشته های سازند گورپی تشکیل می شود. اين در حالی است 
که در ساير برش ها شروع نهشته های ماستريشتین با آهک های پالتفرمی سازند تاربور 
عمق  جهرم  کوه  در  ماستريشتین  ابتدای  در  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  است. 
حوضه بیشتر بوده و شرايط برای تشکیل سازند گورپی فراهم بوده است اما به سمت 
شرق و جنوب شرق يعنی به از فارس داخلی سمت فارس نیمه ساحلی و پس خشکی 
برای  شرايط  و  بوده  شرايط کم عمق تری حکمفرما  نگاره  اين  امتداد  در  بندرعباس 

تشکیل سازند تاربور فراهم شده است. 
    کم بودن ضخامت سازند تاربور در امتداد اين نگاره نسبت به بخش های شمالی 
تر ناحیه فارس نشان می دهد که اين نگاره بر روی بخش پیش برآمده )بالج( حوضه 
نگاره  اين  امتداد  در  مذکور  پیش برآمدگی  همچنین  است.  شده  تشکیل  پیش بوم 
توپوگرافی نسبتا هموژنی را نشان می دهد و فضای رسوب گذاری در زمان ماستريشتین 
تقريبا يکنواخت است. که باعث تشکیل ضخامت نسبتا يکنواختی از نهشته ها در اين 
زمان شده است. به استثنای برش نمک ده کويه که ضخامت کم نهشته های ماستريشتین 
را می توان به کاهش فضای رسوب گذاری به دلیل ايجاد بلندای ديرينه بر اثر وجود 

ساختمان نمکی دانست.
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