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چکيده
تواليهاي رسوبي آواري و کربناتي سازندهاي پادها و بهرام به ترتيب به سن ژيوتين پسين -فراسنين پسين و با مجموعه  126متر در ناحيه باغين ،شهرستان کرمان ،در ايران مرکزي
به صورت همشيب و تدريجي بر روي يگديگر قرار دارند .رخسارههاي آواري آن از شيل و ماسهسنگ تشكيل شده که در يک محيط ساحلي نهشته شدهاند .سنگهاي کربناتي
آن شامل دولوميت و سنگآهک بوده و در بردارنده رخسارههاي پهنه كشندي (جزر و مدي) ،الگون ،سد و درياي باز ميباشد .براساس مجموعه کنودونتها و براکيوپودهاي

شناسايي شده ،سن ژيوتين پسين -فرازنين پسين براي برش مورد مطالعه تعيين شده است .نتايج حاصل از مطالعات سنگنگاري نشان ميدهد که اين رسوبات در يک سكوي

(پالتفرم) کربناتي کمژرفا از نوع رمپ نهشته شدهاند .بررسي چينهنگاري سازند بهرام در منطقه مورد مطالعه به شناسايي  3سکانس رسوبي رده سوم انجاميده است که اين سکانسها

با توجه به ريز رخسارهها و کنودونتها شامل موارد زير است .نخستين سکانس با پيشروي در قاعده  Lower falsiovalis-Upper falsiovalis zoneآغاز ميشود ) ،(TSTبا ادامه
پيشروي ،به بیشینه سطح غرقابي ) (mfsکه رخساره باندستون مرجاني در محيط سد است ،ميرسد و سپس توسط پاراسکانسهاي  HSTمربوطه دنبال ميشود .دومين سکانس از

 Transitans-punctata zoneآغاز ميشود و سرانجام ،پاراسکانسهاي  TSTبا رخساره ااييد گرينستون (در محيط سد) ،به بیشینه سطح غرقابي ) (mfsدر Lower rhenana zone

رسيده و پايان مييابد و توسط پاراسکانسهاي  HSTدنبال ميشود .سومين سکانس رسوبي در قاعده  Upper rhenana -?linguiformis zoneآغاز ميشود ،بیشینه سطح غرقابي
)(mfsآن در ميانههاي  Upper rhenana -?linguiformis zoneاست و با رخساره اسپيکوليت وکستون (در محيط درياي باز) مشخص ميشود و توسط پاراسکانسهاي HST

دنبال ميشود .اين سکانسها به وسيله مرزهاي سکانسي از نوع  SB2و  SB1محدود ميشوند.

کليدواژهها :چينهنگاري سکانسي ،کنودونت ،سازند بهرام ،ژيوتين پسين -فراسنين پسين ،باغين
*نویسنده مسئول :سيد محمود حسينينژاد

 -1پیشگفتار
برش باغين واقع در باختر کرمان از برشهايي است که داراي زياي غني
کنودونتها ،بازوپايان و مرجانها است .مطالعات انجام شده در اين برش توسط
) ،Dastanpour (1998اسکندري ( )1377و خسروي ( )1388انجام گرفته است و
ستبراي کل برش مورد مطالعه  126متر میباشد.
هدف از اين تحقيق ،شناس��ايي رخس��ار هها ،محيط رسوبي و تغييرات سطح
آب دريا در زمان تش��کيل س��ازندهاي پادها و بهرام اس��ت تا بت��وان جغرافياي
ديرين��ه حوض��ه باخت��ر کرمان را در زمان ژيوتين پس��ين – فراس��نين پس��ين در
سازندهاي پادها و بهرام تفس��ير و بازسازي کرد .زير بناي چينهنگاري سکانسي،
مدلس��ازي اثرات تغيير س��طح آب درياه��ا در زما نهاي مختلف زمينشناس��ي
اس��ت که باعث شناخت رخس��ار هها و ارتباطات بين رخسار هها و چينهها ميشود
و بهعن��وان ي��ک روش در اکتش��افات ذخاي��ر هيدروکربني مورد اس��تفاده قرار
ميگي��رد.
  -2روش تحقيق
در راستاي انجام اين تحقيق 53 ،نمونه براي تهيه مقاطع نازک برداشت و
توسط ميکروسکوپ پالريزان ،ريزرخسارهها بررسي شد و درصد آلوکمها و
ارتوکمهاي نمونهها براي تشخيص و نامگذاري دقيق ،تعيين گرديد .به منظور تفسير
ريزرخسارهها و ارائه مدل رسوبي ،از مدلهاي ) Flugel (2010و براي نامگذاري
سنگهاي کربناتي و تخريبي محيط رسوبي بهترتيب از ) Dunham (1962و
) Pettijiohn et al. (1987استفاده شده است.

E-mail: hoseininezhad@du.ac.ir

 -3موقعيت جغرافيايي
اين برش در نقشه زمينشناسي باغين به مقياس  1/100000قرار گرفته است
) .(Djokovic et al., 1972برش باغين در  20کيلومتري باختر کرمان و  5کيلومتري
شمال خاوري شهر باغين قرار دارد (شکل  .)1برش ياد شده در مجاورت يک معدن
سيليس قرار دارد و بهترين راه براي دسترسي به اين برش هم جادهء همين معدن است.
مختصات جغرافيايي اين برش N30˚, 12′, 59″, E56˚, 51′, 13″است.
 -4زمين شناسي منطقه
قديميترين واحدهاي چينهاي موجود در اين منطقه ،شامل سريهاي مراد ،ريزو
و دزو است .توالي شيلي و ماسهسنگي سرخ کامبرين پيشين (سازند داهو ،معادل
سازندهاي زاگون و اللون) در اين منطقه وجود دارد که با يک ناپيوستگي فرسايشي
توسط سازند پادها پوشيده ميشود .سازند پادها در اين ناحيه شامل تناوب شيل،
ماسهسنگ و گلسنگ سرخ همراه با مياناليههاي گچ است که با يک مرز پيوسته
و ناگهاني توسط ماسهسنگهاي سفيد کوارتز آرنايتي مربوط به قاعدهء سازند بهرام
پوشيده ميشود .مرز بااليي اين توالي بهصورت گسلي در تماس با سنگهاي کرتاسه
ميباشد Djokovic et al. (1972) .تمام اليههاي ياد شده را بهصورت تخريبيهاي
تفکيک نشدهء سيلورين – دونين ) (SDsياد کردهاند ولي ) Dastanpour (1998سن
تمام اين اليهها را کامبرين ميداند (شکل.)2
 -5تشريح رخساره هاي ميکروسکوپي
در اي��ن مطالع��ه ،رخس��ارهها ب��ه دو مجموع��ه کل��ي رخس��ارههاي کربنات��ي
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(ش��امل  13رخساره) و آواري (شامل  2رخساره) تقس��يم ميشوند .اين رخسارهها از
سمت خش��کي به دريا در  5کمربند رخسارهاي  ،ش��امل زيرمحيطهاي ساحلي)، (A
پهنه كش��ندي ) ،(Bالگوني ) ، (Cس��دي) (Dو درياي باز) (Eکه ش��رح آنها در زير
آورده شده است ،تقسيم شدهاند.
 .1-5مجموعه رخسارههاي آواري

  :A1-مجموعه رخسارههاي سنگي ماسهسنگي

اين رخساره با رخسارههاي ماسهسنگي مشخص ميشود که براساس تقسيمبندي
) Pettijiohn et al. (1987داراي سنگشناسي کوارتزآرنايت و آرکوز است.
■ رخساره سنگي کوارتزآرنايت ،دانههاي گردشده با جورشدگي و بلوغ (مچوريتي)
باال دارند و تعداد ( Qmکوارتز مونوکريستالين) بيشتر از ( Qpکوارتز پليکريستالين)
است .کوارتزآرنايتها از حرکت دوباره رسوبات در طي مدت طوالني و در آب و
هواي گرم که سبب کاهش دانههاي ناپايدار ميگردد ،تشكيل ميشود و خاستگاه
کوارتزآرنايت در کراتونهاي پايدار است (موسوي حرمي و محبوبي.)1373 ،
در برش مورد مطالعه ،با توجه به شواهدي مانند جورشدگي و رسيدگي خوب
کاني شناسي اين ماسهسنگ و نيز قرارگيري آن در کنار ديگر رخسارههاي
كشندي ميتوان دريافت که اين رخساره درون کانالهاي كشندي نهشته شده است.
رخساره ماسهسنگي کوارتزآرنايت قاعده سازند بهرام با يک مرز پيوسته بر روي
ماسهسنگهاي سرخ رنگ (آرکوز) با مياناليههايي از گچ مربوط به سازند پادها،
قرار مي گيرد (شکل.)3
■ رخساره سنگي آرکوز ،دانههاي بسيار زاويهدار تا نيمهگرد شده و جورشدگي
ضعيف دارد ،همچنين حاوي مقدار زيادي دانههاي ناپايدار ،يعني خردهسنگها و
کانيهاي ناپايدار و مقدار زيادي فلدسپار است .به علت رنگ فلدسپار و همچنين
وجود دانههاي ريز و پراکنده هماتيت ،به رنگ سرخ ديده ميشوند و از نظر خاستگاه،
آرکوز مربوط به آب و هواي نيمهخشک و سرد همراه با باالآمدگي پيسنگ است
(موسوي حرمي و محبوبي .)1373 ،در اين رخساره ،ماسهسنگ آرکوزي به طور
جانبي به نهشتههاي گچي تغيير رخساره ميدهد که در همه جاي ايران به آواريهاي
سرخ رنگ مورد نظر ،سازند پادها نام داده شدهاست (آقانباتي .)1383،با توجه به
ترکيب کانيشناسي نارس و مشخصات بافتي ،احتماالً اين رخساره توسط کانالهاي
رودخانهاي که وارد ساحل ميشدند در بخش باالي پهنه كشندي تشکيل گرديده
است .همچنين تشکيل ژيپس در کنار اين رخساره ميتواند تأييدكننده اين ادعا
باشد ،چرا که يکي از محيطهاي تشکيل ژيپس در بخش باالي پهنه كشندي است
) .(Flugel, 2010رخساره ماسهسنگ آرکوزي سازند پادها با يک مرز پيوسته توسط
ماسهسنگهاي سفيد کوارتزآرنايتي مربوط به قاعدهء سازند بهرام پوشيده ميشود
(شکل.)3
 : A2-رخساره سنگي گلسنگي شامل رخساره شيلي

در قاعده سازند بهرام رخساره شيلي با تناوب دولوميت ديده ميشود .اين شيلها
قهوهاي رنگ متمايل به سرخ هستند که گسترش زيادي دارند .رنگ سرخ آنها بيانگر
وجود اکسيد فريک است و هماتيت عمدتاً به صورت پوشش دانهاي و رشد درهم
با ذرات رس وجود دارد (موسوي حرمي و محبوبي )1373 ،که نمايانگر خروج از
آب و تشكيل آنها در پهنه كشندي است .تناوب شيل  -دولوميت گوياي آن است
که حوضه به دليل حرکات زمينساختي محلي(يا احتماالً ناحيهاي) از آب خارج و
باعث نهشتهشدن شيلها شده و حوضه دوباره به زير آب فرورفته که با نهشته شدن
دولوميت ادامه مييابد.
 .2-5مجموعه رخسارههاي کربناتي

 -مجموعه رخسارههاي ميکروسکوپي -محيط پهنههاي كشندي)(B

■  : B1دولستون :در اين رخساره ،بلورهاي دولوميت در اندازههاي ريز تا متوسط
که بلورهاي آن بدون شكل با مرزهاي نامنظم است ،وجود دارند وجود دولوميتهاي
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ريز تا متوسط و نبود آثار زيستي در اين رخساره ،ميتواند دليلي بر تشکيل اين
رخساره در محيط پهنه كشندي باشد )(Flugel, 2010; LaMaskin and Elrick, 1997
(شکل.)3
■  : B2مادستون دولوميتي شده با فابريک حفرات روزنهاي يا چشم پرندهاي
) : (Fenestral cavitiesاين رخساره اجزاي اسکلتي نداشته و ويژگي آشكار آن
وجود فابريک چشمپرندهاي است .فابريک چشمپرندهاي يکي از ويژگيهاي
شاخص رخسارههاي پهنههاي كشندي ميباشد ) .(Flugel, 2010اين رخساره معادل
با رخساره شماره 22فلوگل است (شکل.)3
■  :B3استروماتوليت مادستون /مادستون :استروماتوليت مادستون شامل ميکرايت
خالص با المينههاي بسيار ريزي است و رخساره مادستون بدون فسيل و داراي
ميکرايت با فابريک فنسترال ميباشد .اين رخسارهها اصوالً در پهنههاي كشندي با
سطح انرژي کم تا زياد تشکيل ميشوند )( .(LaMaskin & Elrick, 1997شکل.)3
 -مجموعه رخسارههاي ميکروسکوپي -محيط الگوني )(C

■  : C1آگرگات بيوکالست گرينستون :اجزاي تشکيلدهنده اين رخساره شامل
قطعاتي از آگرگات ،براکيوپودها Amphipora ،و خارپوستان است که در زمينه
سيمان اسپارايتي قرار دارند .وجود آگرگات و سيمان اسپارايتي بيانگر محيطي
پرانرژي در محيط الگون است .همچنين طبق نظر )LaMaskin and Elrick (1997
حضور  Amphiporaمربوط به محيطهاي بسته الگوني است (شکل.)4
■  : C2بايوکالست اينتراکالست وکستون/پکستون :اجزاي تشکيلدهنده اين
رخساره شامل قطعاتي از براکيوپودها ،خارپوستان ،استراکدها و اينتراکالست است
که در يک زمينه ميکرايتي قرار دارند .در اين رخساره درصد بايوکالستها بيشتر از
اينتراکالستها است .مقدار باالي گل آهکي گوياي تهنشست اين رخساره در يک
محيط آرام و کم انرژي در محيط الگوني است (شکل.)4
■   : C3پلوييد وکستون /پکستون :در اين رخساره پلتها دانههاي اصلي کربنات
را تشکيل ميدهند که عموماً در يک زمينه گلي در کنار يکديگر قرار گرفتهاند و
مقدار باالي گل آهکي در بين ذرات تشکيل دهنده ،گوياي تهنشست اين رخساره
در يک محيط آرام ،کمانرژي و دور از دسترس امواج است);Tucker, 2001
( (LaMaskin & Elrick ,1997شکل.)4
■   :C4پلوييد بيو گرينستون :اين رخساره مخلوطي از پلتها و بايوکالستها است
که در يک زمينه سيمان اسپارايتي قرار دارند .وجود سيمان اسپارايتي نشاندهنده يک
محيط پرانرژي ميباشد .اين رخساره بخشهايي از الگون است که در نزديکي سد
قرار گرفته است )( (LaMaskin and Elrick, 1997شکل.)4
■ :C5بايوکالست وکستون :اجزاي تشکيلدهنده اين رخساره شامل قطعاتي از
براکيوپودها ،خارپوستان ،استراکدها در مقاطع نازک و کنودونتها هستند که در
برخي قسمتها دولوميتي شده و در يک زمينه ميکرايتي قرار دارند .در اين رخساره
ميزان زمينه ميکرايتي از ميزان بايوکالستها بيشتر است ،با وجود درصد پايين
آلوکمها در زمينه ميکرايتي ،محيط تشکيل اين رخساره محيط الگون (بخشهاي
کم ژرفا) است .اين رخساره معادل با رخساره شماره  10است (شکل.)4
■  :C6بايوکالست پکستون :اجزاي تشکيلدهنده اين رخساره با فراواني قطعاتي از
براکيوپودها ،خارپوستان ،استراکدها در مقاطع نازک و کنودونتها مشخص ميشود
که در يک زمينه ميکرايتي قرار دارند .در اين رخساره درصد ميزان آلوکمها در زمينه
ميکرايتي بيشتر بوده ،در نتيجه محيط تشکيل اين رخساره ،الگون (بخش ژرفتر)
است .اين رخساره معادل با رخساره شماره  7فلوگل است (شکل.)4
 -مجموعه رخسارههاي ميکروسکوپي  -محيط سدي)(D

■  : D1بايوکالست گرينستون :اجزاي تشکيلدهنده اين رخساره شامل قطعاتي از
براکيوپودها و خارپوستان است که در زمينه سيمان اسپارايتي که تا حدودي زمينه
ميکرايتي نيز دارد ،مشخص ميشود .محيط رسوبي اين رخساره بخشهايي از سد را
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نشان ميدهد که در نزديکي محيط الگون قرار دارد .اين رخساره معادل با رخساره
شماره  26فلوگل است (شکل.)5
■  : D2ااييد گرينستون  :اين رخساره داراي ااييدها با جورشدگي خوب بوده که
در فضاي بين آنها سيمان اسپارايتي قرار دارد .حضور ااييدها با جورشدگي خوب
و سيمان اسپارايتي طبق نظر ) Parcell and Williams (2005مربوط به حاشيه رو به
درياي سد با انرژي محيطي باال ميباشد ،که به دليل انرژي باال ،ميکرايت از محيط
شسته و سيمان جايگزين شده است .اين رخساره معادل با رخساره شماره  29فلوگل
است (شکل.)5
■    : D3باندستون مرجاني :اين رخساره در قاعده سازند بهرام قرار دارد و
اجزاي تشکيلدهنده آن شامل مرجانها ،خارپوستان ،بريوزوئرها و بازوپايان بوده
که با فراواني مرجانها و جنس هگزاگوناريا همراه است .اين گروه از مرجانها در
آبهاي کمژرفاي مناطق گرم و استوايي ،داراي اکسيژن زياد ،مواد غذايي فراوان
و نور زياد ميزيستهاند ،و به دليل وجود بازوپاياني مانند جنس  Spinatrypinaدر
کنار مرجان هگزاگوناريا(خسروي وهمکاران )1390 ،طبق نظر خاکسار و همکاران
( )1385و مدل ( Copper (1967ميتوان اين رخساره را در يک محيط سدي در نظر
گرفت (شکل.)5
 -مجموعه رخسارههاي ميکروسکوپي–محيط درياي باز)(E

■  : E1اسپيکوليت وکستون :اين رخساره شامل اسپيکول يا سوزن اسفنج بوده که
در يک زمينه ميکرايتي قرار گرفته است و ميتوان براي آن يک محيط با انرژي
پايين ،آهنگ رسوبگذاري آرام و دور از خط ساحلي در نظر گرفت .اين رخساره
معادل شماره  1فلوگل است (شکل.)5
 -6رخسارههاي زيستي ) (Biofaciesكنودونتهاي برش باغين
اطالعات مربوط به محيطهاي ديرين ،بيشتر براساس مشاهدات ،دادههاي
فسيلي و آماري است .تحليل كمي رخسارههاي زيستي كنودونتها براساس
) Pohler & Barnes (1990و ) Gholamalian (2007ميباشد .در برش باغين 7
رخساره زيستي به شرح زير تشخيص داده شده است.
 .1-6رخساره زيستي شماره  Icriodus – Polygnathus (I-P) :Q1نمونه )(z

اين رخساره كه در قاعده سازند بهرام قرار دارد مربوط به زيستزون شماره
 Lower falsiovalis-Upper falsiovalisاست که شامل  39/4درصد  Icriodusو
 12/1درصد  Polygnathusبوده (شکل )6و با فراواني  Icriodusهمراه ميباشد .در
اين رخساره عالوه بر  Icriodusگونههايي از  Ancyrodellaنيز وجود دارند كه اين
گونهها بهويژه در ايران مركزي فراوان هستند .اين جنس مختص محيطهاي ژرف
بوده اما برخي بر اين باورند كه اينها زندگي پالنکتوني يا نکتوني داشته و در نتيجه
ميتوانستهاند هم در محيطهاي ژرف و هم در محيطهاي كمژرفا زندگي كنند .با
توجه به اين كه نسبت  Icriodusبه  Polygnathusبيشتر بوده و نمونههاي Icriodus
بيشتر نمونههاي باريك و كشيدهاي هستند ،ميتوان نتيجه گرفت که اين رخساره
زيستي در قسمتهاي کمژرفاي الگون ميزيستهاند ).(Sandberg & Dreesen, 1984
از نظر رخساره ميکروسکوپي ،اين رخساره بايوکالست وکستون بوده و داراي
براكيوپودها ،استراكدها و خارپوستان در زمينه ميکرايتي است که برخي از
آنها دولوميتي شدهاند .در نتيجه اين رخساره مربوط به بخشهاي کمژرفاي
الگون است.
1

 .2-6رخسارهزيستي شماره Polygnathus- Icriodus(P-I) :Q2نمونه Ba6

اين رخساره زيستي مربوط به زيستزون شماره  Lower hassi-jamieae 3است
که شامل  26/4درصد  Icriodusو 28/8درصد  Polygnathusاست (شکل )6و
با فراواني و تنوع  Polygnathusهمراه ميباشد Polygnathus .ها بيشتر در نواحي
فروكشندي (ساب تايدال) تا درياي باز قرار دارند و از آنجا كه Icriodusها داراي

اندازه بزرگ و حفره قاعدهاي بزرگ بوده و Polygnathusها نيز داراي پالتفرم
بزرگ و ريجهاي قوي هستند ،ميتوان نتيجه گرفت که مربوط به بخشهاي پرانرژي
محيطهاي الگوني ميباشند .از نظر رخساره ميکروسکوپي اين رخساره بايوکالست
اينتراکالست پکستون بوده که داراي قطعاتي از اينتراكالستها ،براكيوپودها و
استراكدها است .در اين رخساره درصد بايوکالستها بيشتر از اينتراکالست ها بوده
و وجود قطعات اينتراكالست ،گوياي محيطي پر انرژي است .در نتيجه اين رخساره
زيستي در بخش پرانرژي الگون تشکيل شده است.
 .3-6رخساره زيستي شماره  Polygnathus (P) :Q3نمونه Ba7

اين رخساره زيستي مربوط به زيستزون شماره  Lower hassi-jamieae 3است و
شامل  10/5درصد  Icriodusو  73/7درصد  Polygnathusبوده (شکل )6و با فراواني
 Polygnathusهمراه ميباشدPolygnathus .ها بيشتر در نواحي فروكشندي تا درياي
باز قرار دارند .از نظر رخساره ميکروسکوپي اين رخساره بايوکالست وکستون بوده
و قطعاتي از تريلوبيتها ،خارپوستان و استراكدها در زمينه ميکرايتي دارد و گوياي
محيطهاي الگوني که با درياي باز در ارتباط است ،ميباشد.
 .4-6رخساره زيستي شمارهPolygnathus-Icriodus (P-I) :Q4نمونه Ba9

اين رخساره زيستي مربوط به زيستزون شماره  Lower rhenana 4بوده که
شامل 22درصد  Icriodusو  27/4درصد  Polygnathusاست(شکل .)6اين رخساره با
فراواني و اندازه بزرگ كنودونتها همراه بوده که بيانگر محيط مناسب از نظر تغذيه
و رشد ميباشد .همچنين به عنوان يک قانون عمومي ،هر چه سرعت رسوبگذاري
کمتر باشد ،فراواني کنودونتها نيز بيشتر است .برخي از  Icriodusها پالتفرم
پهن و بزرگي دارند كه بيانگر زندگي در قسمتهاي پرانرژي فالت قاره است
) .(Sandberg & Dreesen, 1984به دليل اندازه بزرگ پالتفرم و داشتن ريجهاي
قوي ،اين رخساره مختص محيطهاي پرانرژي الگوني و نزديک به سد ميباشد.
از نظر رخساره ميکروسکوپي ،اين رخساره بايوکالست گرينستون بوده که داراي
قطعاتي از خارپوستان و براکيوپودها در يک زمينه اسپارايتي است .وجود سيمان
اسپارايتي نيز نشاندهنده يک محيط پرانرژي است .در نتيجه اين رخساره زيستي
معرف محيط سد ميباشد.
 .5-6رخساره زيستي شماره  Polygnathus (P) :Q5نمونه Ba13

اين رخساره زيستي مربوط به زيستزون شماره  Lower rhenana 4و شامل
 9/5درصد  Icriodusو  19درصد  Polygnathusاست (شکل Polygnathus .)6ها
در نواحي فروكشندي تا درياي باز قرار دارند ،از نظر رخساره ميکروسکوپي اين
رخساره بايوکالست پکستون بوده و داراي قطعاتي از براكيوپودها ،خارپوستان
و گاستروپودها در يک زمينه ميکرايتي ميباشد .در نتيجه اين رخساره مختص
محيطهاي الگوني است.
 .6-6رخسارهزيستي شماره Icriodus- Polygnathus (I-P) :Q6نمونه Ba15

اين رخساره زيستي مربوط به زيستزون شماره Upper rhenana- ?linguiformis 5

و شامل  34/04درصد  Icriodusو  28/51درصد  Polygnathuاست (شکل .)6اين
رخساره با فراواني كنودونتها همراه است .از نظر رخساره ميکروسکوپي ،اين
رخساره آگرگات گرينستون بوده که داراي قطعاتي از آگرگات  ،براكيوپودها و
استراكدها در سيمان اسپارايتي ميباشد .وجود آگرگات و سيمان اسپارايتي معرف
محيطي پرانرژي در محيط الگوني است.
 .7-6رخساره زيستي شماره  Polygnathus- Icriodus (P-I) :Q7نمونه Ba16

اين رخساره زيستي مربوط به بيوزون شماره  Upper rhenana-?linguiformis 5و
شامل  16/6درصد  Icriodusو  44/4درصد  Polygnathusاست (شکل .)6در اين
رخساره اندازه و فراواني كنودونتها كمتر شده و از نظر رخساره ميکروسکوپي
مادستون ميباشد ،که داراي الميناسيون و فابريک فنسترال است .در نتيجه اين
رخساره مربوط به محيط هاي كشندي است.
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چينهنگاري سکانسي سازندهاي پادها و بهرام در برش باغين (باختر کرمان) ...

طبق نمودار دايرهاي رسم شده براي هر يک از زيسترخسارههاي کنودونتي
که شکل 7نيز نشانگر آن است ،فراواني Polygnathusبه  Icriodusبيشتر می باشد.
پراکندگي کنودونتها نيز در نمودار سهبعدي مدل رسوبي مشخص شده که
کنودونتهاي برش باغين بيشتر در محيطهاي پهنههاي كشندي تا نواحي نزديک
به سد قرار دارند (شکل.)8
 -7چينهنگاري سکانسي
براساس شواهد صحرايي و مطالعات سنگنگاري  3مرز سکانسي از نوع
 (Type 1 Sequence Boundary) SB1و  (Type 2 Sequence Boundary) SB2در
ستون رخسارهاي برش مورد مطالعه تشخيص داده شده که در برگيرنده  3سکانس
رسوبي رده سوم است (شکل  .( 9ويژگيهاي هر يک از سکانسهاي رسوبي به
شرح زير مي باشد.
 .1-7سکانس رسوبي اول

اين سکانس در برگيرنده سازند پادها و قاعده سازند بهرام است .ستبراي اين سکانس
 48متر بوده که در زير به وسيله مرز فرسايشي نوع اول  SB1و در باال به وسيله

مرز غير فرسايشي نوع دوم  SB2محدود ميشود .اين سکانس که با ماسهسنگهاي
سرخ رنگ سازند پادها ) (A1آغاز ميشود ،با يک تغيير ناگهاني به ماسهسنگهاي
سفيد قاعده سازند بهرام (محيط ساحلي) ميرسد .با ادامه پيشروي آب و فراهم
شدن شرايط براي رسوبگذاري نهشتههاي کربناته ،دسته رخساره پيشرونده
) (TST: Transgressive Systems Tractشروع به نهشته شدن ميکند ،که شامل
نهشتههاي الگوني و سدي بوده به طوري که اين دسته رخساره پيشرونده )(TST
منطبق بر قاعده زون کنودونتي  Lower falsiovalis-Upper falsiovalisاست.
سپس با رسيدن به رخساره باندستون مرجاني ،اين سکانس به بیشینه سطح غرقابي
) (mfs: maximum flooding surfacesکه در ستبراي  32متري قرار دارد،
ميرسد .بیشینه سطح غرقابي ) (mfsمنطبق بر قسمتهاي مياني زون کنودونتي
 Lower falsiovalis-Upper falsiovalisبوده که ستبراي کل  TSTبرابر با  32متر
تعيين شد.
با شروع افت سطح آب دريا ،رسوبات به سمت باال ،کمژرفا شده و تناوب
رخسارههاي شيل و دولوميت که مربوط به محيطهاي كشندي و ساحلي است،
نهشته شدهاند .تناوب شيل -دولوميت گوياي آن است که حوضه به دليل حرکات
زمينساختي محلي(يا به احتماالً ناحيهاي) از آب خارج شده و باعث نهشته شدن
شيلها گرديده و حوضه دوباره به زير آب فرورفته ،و با نهشته شدن دولوميت ادامه
مييابد .رسوباتي که در اين مرحله تشکيل شدهاند به عنوان دسته رخساره تراز باالي
سطح آب ) (HST: Highstand Systems Tractمعرفي ميشوند که  16متر ستبرا
دارند .اين دسته رخسارههاي  HSTمنطبق بر قسمتهاي بااليي زون کنودونتي
 Lower falsiovalis-Upper falsiovalisاست.
 .2-7دومين سکانس رسوبي

اين سکانس توسط مرزهاي  SB2از سکانسهاي باال و پايين تفکيک ميشود.
بخش قاعدهاي اين سکانس با رخسارههاي شيلي (: A2محيط ساحلي) و رخساره
مادستون دولوميتي شده با فابريک فنسترال(: B2پهنه كشندي) آغاز ميشود و
با شروع پيشروي ،رخسارههاي بايوکالست اينتراکالست وکستون ( :C2محيط
الگوني) ،بايوکالست وکستون /پکستون ( C6و : C5محيط الگوني) و بايوکالست
گرينستون ( :D1سدي) ته نشين ميگردد .اين دسته رخساره پيشرونده ) (TSTمنطبق
بر زون کنودونتي  transitans-punctataبوده که ستبراي کل  TSTبرابر با  9متر
تعيين شده است .بیشینه سطح غرقابي ) (mfsبا رخساره ااييد گرينستون( :D2سدي)
مشخص ميشود که در ستبراي  57متري قرار داشته و منطبق بر زون کنودونتي
 Lower rhenanaاست .در ادامه ،دسته رخساره تراز باالي سطح آب ) (HSTبا
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رسوبات الگوني و پهنه كشندي ادامه يافته ،تا در نهايت به رسوبات مادستوني )(B3

رسيده که ستبراي اين دسته رخساره تراز باالي سطح آب ) 7 (HSTمتر است.

 .3-7سومين سکانس رسوبي

اين سکانس توسط مرزهاي  SB2از سکانس رسوبي دوم و گسل از رسوبات کرتاسه
تفکيک ميشود .دسته رخساره پيشرونده ) (TSTاز تکرار رخسارههاي پهنههاي
كشندي و الگوني تشکيل شده که منطبق برقسمتهاي قاعده زون کنودونتي
 Upper rhenana -?linguiformisاست .ستبراي کل  TSTبرابر با  10متر تعيين گرديده
که در نهايت به رخساره اسپيکوليت وکستون ( : E1محيط درياي باز) رسيده که بيانگر
بيشترين پيشروي آب ) (mfsدر اين سکانس بوده و در ستبراي  75متري قرار دارد ،به
طوري که منطبق بر قسمتهاي مياني زون کنودونتي Upper rhenana -?linguiformis
است .اين سکانس به سمت باال توسط رخسارههاي محيطهاي الگوني و پهنههاي
كشندي ادامه يافته ) (HSTو در نهايت با رسوبات پهنه كشندي پايان مي يابد.
 -8مدل رسوبي
مدل رسوبي توالي مورد مطالعه به صورت مدل رسوبي سه بعدي ترسيم شده

و مدل پيشنهادي براي آن ،يک رمپ کربناته همشيب است که از  3بخش رمپ
داخلي (شامل محيطهاي ساحلي ،كشندي  ،الگون و سد) ،رمپ مياني (شامل
قسمتهاي جلوي سد  ) D2و رمپ خارجي (محيط درياي باز) تشکيل گرديده است
(شکل  .)8داليلي مانند تبديل تدريجي رخسارههاي ميکروسکوپي ،نبود رخسارههاي
سدي بزرگ و پيوسته و نبود رخسارههاي توربيدايتي آهکي ميتواند نشانگر تشکيل
اين توالي در يک محيط رمپ کربناته باشد.
 -9نتيجهگيري
 پس از مطالعه دقيق نمونههاي ميکروسکوپي و صحرايي ،مشخص شد کهرخسارههاي شناسايي شده در سازندهاي پادها و بهرام شامل  13ريز رخساره کربناتي
و  2رخساره آواري است .اين رخسارهها در زير محيطهاي ساحلي) ، (Aپهنه كشندي
) ، (Bالگوني ) ، (Cسدي) (Dو درياي باز) (Eنهشته شدهاند.
 براساس رخسارههاي زيستي ) (Biofaciesکنودونتها 7 ،رخساره زيستي تشخيصداده شد ،که پس از بررسي مدل سه بعدي رسوبي مشخص گرديد که کنودونتهاي
برش باغين ،بيشتر در محيطها ي پهنههاي كشندي تا نواحي نزديک به سد قرار دارند
و نمودارها ،فراواني Polygnathusبه  Icriodusرا نشان ميدهند.
 براساس مشاهدات صحرايي و مطالعات سنگنگاري 3 ،سکانس رسوبي رده سومتشخيص داده شد که مرزهاي سکانسي از نوع  SB1و  SB2هستند.
 سکانس رسوبي اول که ستبراي  48متر دارد ،در زير به وسيله مرز فرسايشي نوع اول SB1و در باال به وسيله مرز غير فرسايشي نوع دوم  SB2تفکيک ميشود .اين رخساره
منطبق بر زون کنودونتي  Lower falsiovalis-Upper falsiovalisبوده که بیشینه سطح
غرقابي ) (mfsدر  32متري و با رخساره باندستون مرجاني مشخص شده است.
 سکانس رسوبي دوم در پايين و باال به وسيله مرزهاي غير فرسايشينوع دوم  SB2تفکيک ميشود .اين رخساره منطبق بر زونهاي کنودونتي
 Lower falsiovalis-Upper falsiovalisو  Upper rhenanaبوده و بيشترين
سطح غرقابي ) (mfsدر  57متري و با رخساره ااييد گرينستون و زون کنودونتي
 Upper rhenanaمشخص شده است .
 سکانس رسوبي سوم در پايين به وسيله مرز غير فرسايشي نوع دوم SB2و در باال به وسيله گسل محدود ميشود .اين رخساره بر زون کنودونتي
 Upper rhenana-?linguiformisمنطبق است .بيشترين سطح غرقابي) (mfsدر 75
متري و با رخساره اسپيکوليت وکستون مشخص شده است .

زهره خسروی و همکاران

شکل -1موقعيت جغرافيايي منطقه و راههاي
دسترسي به برش مورد مطالعه (برگرفته از باباربيع
و همکاران1388 ،؛ با اندکي تغييرات).

شکل  -2نقشه زمينشناسي منطقه مورد مطالعه (برگرفته از ) Dimitrijevic (1973با اندکي تغييرات).

شکل -3تصاوير ميکروسکوپي ريزرخسارههاي پهنه كشندي : A1-1 ،کوارتزآرنايت : A1-2 ،آرکوز :B1 ،دولستون : B2 ،مادستــــون دولوميتي شده با فابريک حفرات
روزنهاي ) (Fenestral cavitiesيا چشم پرندهاي : B3-1 ،استروماتوليت مادستون : B3-2 ،مادستون.
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شکل -4تصاوير ميکروسکوپي ريزرخسارههاي الگون :C1،آگرگات بيوکالست گرينستون :C2 ،بايوکالست اينتراکالست وکستون/پکستون :C3 ،پلوييد
وکستون /پکستون :C4 ،پلوييد بيوگرينستون :C5 ،بايوکالست وکستون :C6 ،بايوکالست پکستون.

شکل -5تصاوير ميکروسکوپي ريزرخسارههاي سدي :D1 ،بايوکالست گرينستون : D2 ،ااييد گرينستون :D3 ،باندستون مرجاني .تصوير ميکروسکوپي ريزرخساره درياي باز،
 :E1اسپيکوليت وکستون.

شکل - 6نمودار دايرهاي و فراوانيرخسارههاي زيستی کنودونتهاي منطقه مورد مطالعه.
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شکل -7نمودار فراواني و گسترش کنودونتهاي منطقه.

شکل -8نمودار سهبعدي محيط رسوبي منطقه مورد مطالعه و موقعيت ريزرخسارهها به همراه محيطهاي

رسوبي آنها.
شکل  -9ستون چينهشناسي ،سکانسهاي رسوبي و تغييرات سطح آب دريا در برش مورد مطالعه.
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Abstract
The carbonate and terrigenous sedimentary sequence of the Padeha and Bahram formations (late Givetian- late Frasnian) with a total thickness
of 126 m have a gradational and conformable contact at Baghin region of W Kerman in Central Iran. The terrigenous facies are mainly
consisting of sandstone and shale deposited in the beach environment. The carbonate rocks including dolomite and limestone have tidal
flat, lagoon and barrier (shoal) facies. Based on the index conodonts and brachiopods the late Givetian- late Frasnian age is suggested for
this studied section. The conclusions of petrographical studies indicated a shallow carbonate platform of ramp type for these sediments. The
stratigraphical study of the Bahram formation at the studied area resulted in identifying 3 sedimentary sequences of the third order, which
according to the microfacies and conodonts consist of the following items. The first sequence begins with transgression at the base of the
Lower falsiovalis – Upper falsiovalis zone (TST), with continuation of transgression, it reaches the maximum flooding level (mfs) indicated
by the coral bindstone facies in a shoal environment and then is followed by the relevant HST parasequences. The second sequence begins
at transitans – punctata zone, and finally the TST parasequences with ooid grainstone in a shoal environment reaches the maximum flooding
level (mfs) at the Lower rhenana zone and ceases, and then is followed by the HST parasequences. The third sedimentary sequence begins at
the base of Upper rhenana-? linguiformis zone, its maximum flooding surface (mfs) is in the middle of the Upper rhenana -?linguiformis zone
and is identified by the spiculate wackestone facies in an open sea environment, and it is followed by the HST parasequences. These sequences
are limited by the sequential boundaries of SB1 and SB2 types.
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