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چکیده
توالي كربناته سازند كالت به سن ماستريشتین فوقاني در حوضه رسوبي كپه داغ قرار دارد. مطالعه پتروگرافي اين سازند 
در دو برش )گرماب و جوزك( در غرب كپه داغ و سه برش چینه شناسي )درگز، شمسي خان و كارناوه( در مركز كپه داغ 
منجر به شناسايي 10 رخساره سنگي شده است. اين رخساره ها در يك رمپ كربناتي و در محیط هاي جزرومدي، الگوني، 
پشته هاي سدي و درياي باز نهشته شده اند. اين سازند در برش هاي مورد مطالعه از دو سكانس رسوبي تشكیل شده است 
كه در برش هاي مركزي شامل مراحل SMW )لبه فالت قاره(،  TST )فاز پیشروي( و HST )فاز باال آمدگي( در سكانس 
اول و TST وHST  در سكانس دوم است و در برش هاي غربي فاقد مرحلهSMW است. مرز زيرين سازند كالت 
در برش هاي مركزي با سازند نیزار تدريجي )نوع 2( و در برش هاي غربي با سازند هاي آب دراز و سنگانه فرسايشي و  
مرز فوقاني آن ها با سازند پسته لیق از نوع 1 است. بازسازي جغرافیاي ديرينه منطقه مورد مطالعه در زمان ماستريشتین فوقاني 
نشان مي دهد كه اين سازند در طي 5 مرحله پیشروي و پسروي تشكیل شده است.  منحني تغییرات سطح آب دريا 

در برش هاي مورد مطالعه قابل انطباق با منحني جهاني تغییرات سطح آب دريا در ماستريشتین فوقاني است. 

واژه های کليدی: سازند كالت، چینه نگاري سكانسي، رخساره سنگي، محیط رسوبي، ماستريشتین فوقاني.  

تاریخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سکانسي سازند کالت در 
غرب کپه داغ و مقایسه ان با بخش مرکزي حوضه  

رضا موسوي حرمي)1و*(، اسد ا... محبوبي2 و امير کريميان طرقبه3  
1. استاد گروه زمین شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد

2. گروه زمین شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد
3. كارشناس ارشد گروه زمین شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد

تاريخ دريافت:87/12/11

تاريخ پذيرش:88/2/8  

مقدمه
حوضه رسوبي كپه داغ در شمال شرقي ايران يكي از حوضه هاي 
داراي پتانسیل هیدروكربني است كه پس از بسته شدن اقیانوس ديرينه 
تتیس و تصادم صفحه ايران )خرد قاره سیمرين( و توران )قسمت 
جنوبي لورازيا( از زمان ترياس و در طي كوهزايي سیمرين شكل گرفته است
.(Berberian and King, 1981; Moussavi-Harami and Brenner, 1992)
سوپر  پنج  به  ائوسن  تا  ژوراسیك  از  حوضه  اين  رسوبات 
نتیجه  كه  است  گرديده  تقسیم  پسرونده  و  پیشرونده  سكانس 
است تكتونیكي  هاي  فعالیت  و  دريا  سطح  تغییرات   تاثیر 
(Moussavi-Harami and Brenner, 1992). سازندكالت درانتهاي 
Afshar-) چهارمین سوپر سكانس، در كرتاسه فوقاني تشكیل شده است

و  محبوبي  مثال،  )براي  حوضه  شرق  در  سازند  اين   .(Harb, 1979
همكاران 1376و Mahboubi et al., 2006) عمدتا" از سنگ هاي آهكي 
با بین اليه هايي از شیل و ماسه سنگ تشكیل شده است. هدف از اين 
مطالعه، تشخیص و تفكیك رخساره هاي سنگي، تفسیر محیط رسوبي، 
تحلیل چینه نگاري سكانسي و در نهايت تفسیر تغییرات سطح آب دريا 
و جغرافیاي ديرينه رسوبات سازند كالت در غرب و مقايسه آن با بخش 

مركزي حوضه رسوبي كپه داغ است.

روش مطالعه 
در اين مطالعه پنج برش چینه شناسي )شكل 1( شامل دو برش در 
گرماب و جوزك در غرب  با ضخامت هاي به ترتیب 18 و 183 متر 
و سه برش در درگز، شمسي خان و كارناوه با ضخامت هاي به ترتیب 
86، 33 و 30 متر در مركز حوضه اندازه گیري و174 نمونه سنگي بر 
ــاس تغییرات بافتي، ساختي و محتواي فسیلي برداشت و بررسي  اس
 شده است. جدول هاي مقايسه اي تاكر (Tucker, 2001) و فلوگل
  (Flugel, 2004)  به منظور تعیین درصد اجزاء تشكیل دهنده و روش دانهام
ــنگي مورد  ــاره هاي س ــذاري رخس ــراي نامگ (Dunham, 1962) ب
 استفاده قرار گرفته است. چینه نگاري سكانسي نیز  به روش كاتینو

(Catuneanu, 2006) انجام شده است.

تحلیل رخساره ها
در پتروگرافي  سنگ هاي آهكي سازند كالت در ناحیه مورد 
به  توجه  با  كه  است  10 رخساره سنگي شناسايي شده  مطالعه، 
اختصاصات میكروسكپي و صحرايي در چهار كمربند رخساره 
اي A،B،C وD قرار گرفته است كه از سمت ساحل به طرف 

دريا عبارتند از:

فصلنامه زمین شناسي ايران، سال سوم، شماره نهم، بهار 1388،صفحات 78-67

*نویسندهمرتبط
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A کمربند رخساره اي
 _ پكستون   -  A1 میكروسكپي  رخساره  سه  از  كمربند  اين 
گرينستون اينتراكلست دار ماسه اي )شكلA-2)،اA2 - پكستون 
_ گرينستون بیوكلست دار اينتراكلستي ماسه اي )شكل B-2( و 
 )C-3گرينستون بیوكلست دار ماسه اي )شكل پكستون _   – A3

تشكیل شده است. رخساره A1 عمدتا از اينتراكلست )با فراواني 
25 درصد و اندازه 0/4 میلیمتر( و ذرات آواري كوارتز و فلدسپات  
)با فراواني 20 درصد و اندازه 0/6 میلیمتر( تشكیل شده است. 
بنتیك  فرامینیفر  جمله  از  اسكلتي  هاي  خرده  از   A2 رخساره 
)سیدرولیتس با فراواني 10 درصد و اندازه متوسط 0/3میلیمتر، 
با  میلیولیده  میلیمتر،   0/2 اندازه  و  درصد   2 فراواني  با  روتالیا 
فراواني  )با  بريوزوئر  میلیمتر(،   0/2 اندازه  و  درصد   2 فراواني 
فراواني  )با  براكیوپود  میلیمتر(، همچنین   1/5 اندازه  10درصد و 
فراواني  )با  اكینودرم  میلیمتر(،    1/4 اندازه در حدود  3درصد و 
2درصد و اندازه در حدود 1/2 میلیمتر(، جلبك قرمز )با فراواني 
5 درصد و اندازه 0/3میلیمتر(، گاستروپد )با فراواني 2درصد و 
اندازه 0/5 میلیمتر( و ذرات آواري )كوارتز، فلدسپات، خرده هاي 
چرتي و گالكونیت آواري( با فراواني 15 درصد و اندازه متوسط 
0/5 میلیمتر تشكیل شده است. رخساره A3   نیز عمدتا" از اجزاء 
میلیمتر(،   0/4 اندازه  و  درصد   15 فراواني  )با  اكینودرم  اسكلتي 
بريوزوئر )با فراواني 5 درصد و اندازه 0/5 میلیمتر(، دوكفه اي 
بنتیك  فرامینیفر  میلیمتر(،   0/4 اندازه  و  درصد   10 فراواني  )با 
)سیدرولیتس با فراواني 5 درصد و اندازه 0/5 میلیمتر، روتالیا با 
فراواني 5 درصد و اندازه متوسط 0/5 میلیمتر(، جلبك قرمز )با 
فراواني 10 درصد و اندازه 0/4 میلیمتر(، جلبك سبز )با فراواني 
آواري )كوارتز،  با ذرات  میلیمتر( همراه   1/9 اندازه  و  5 درصد 
اندازه  و  درصد   15 فراواني  با  آواري(  گالكونیت  و  فلدسپات 
متوسط 0/4 میلیمتر تشكیل شده است. اين سنگها در صحرا به 

صورت كالكارنايت هاي با طبقه بندي مورب رخنمون دارند.

شكل 1– موقعیت جغرافیايي برشهاي مورد مطالعه  برش درگز)1(
برش شمسي خان)2(، برش كارناوه)3(، برش جوزك)4(، برش گرماب)5(.

تفسير محيط رسوبي
شدگي  جور  با  دار  زاويه  نیمه  آواري  ذرات  باالي  فراواني 
متوسط  مورب   بندي  طبقه  با  هاي  دركالكارنايت  متوسط 
مقیاس (Nader et al., 2006)، بافت دانه افزون، نبود گل و وجود 
شده  گرد  نیمه  غیراسكلتي  هاي  دانه  و  اسكلتي  هاي  خرده 
(Olivier  2008) شرايط متوسط تا باالي انرژي را در شرايط ساحلي 
نشان مي دهند. وجود اينتراكلست ها ( Sim & Lee, 2006)، جلبك سبز  
 (Flugel, 2004) و همچنین فرامینیفرهاي بنتیك با اندازه بزرگ
كم  هاي  در محیط  زيستي  از شرايط  نشان  نیز  اين رخساره  در 
عمق است. بنابراين با توجه به شواهد موجود كمربند رخساره اي 
A درمحیط پهنه جزرومدي )به ويژه بین و زير جزرومدي( نهشته 

شده است. 

B کمربند رخساره اي
 B2 )D-2پكستون اينتراكلست دار پلوئیدي )شكل - B1 سه رخساره
-گرينستون- پكستون بنتیك فرامینیفردار پلوئیدي )شكلE-2( و 
B3 -پكستون-گرينستون بیوكلست دار پلوئیدي )شكلF-2( در اين 

كمربند شناسايي شده است. رخساره B1 عمدتا" داراي اينتراكلست 
)با فراواني 25 درصد و اندازه 0/3 میلیمتر( و پلوئید با فراواني 
فراواني  با   B2 رخساره  است.  میلیمتر   0/1 اندازه  و  درصد   10
اجزاء مختلفي از جمله پلوئید )با فراواني 10 درصد و اندازه 0/1 
میلیمتر( و فرامینیفر هاي بنتیك )شامل سیدرولیتس با فراواني 20 
با  لپیداربیتوئید  اربیتوئید و  1/5 میلیمتر،  اندازه متوسط  درصد و 
فراواني 5 درصد و اندازه متوسط 1/9 میلیمتر، روتالیا با فراواني 
 5 با فراواني  میلیولیده  0/3 میلیمتر و  اندازه متوسط  5 درصد و 
درصد و اندازه متوسط 0/3 میلیمتر( مشخص مي شود. رخساره  
B3 نیز داراي اجزاء مختلفي از جمله پلوئید با فراواني 10 درصد و 

اندازه 0/1 میلیمتر و اجزاء اسكلتي از جمله دوكفه اي )با فراواني 
15 درصد و اندازه متوسط 1/5 میلیمتر(، براكیوپد )با فراواني 5 
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اندازه 1/5 میلیمتر(، گاستروپد )با فراواني 5 درصد و  درصد و 
اندازه 0/5 میلیمتر(، فرامینیفر بنتیك سیدرولیتس )با فراواني 15 
درصد و اندازه متوسط 1/5 میلیمتر( و جلبك قرمز )با فراواني 
5 درصد و اندازه 0/5تا 0/2 میلیمتر( است. سنگهاي رسوبي اين 
مجموعه در صحرا به صورت كالكارنايت هاي داراي اليه بندي 
نازك تا متوسط و به رنگهاي خاكستري تا زرد مايل به خاكستري 

ديده شده است. 

شكل 2- تصاوير رخساره هاي میكروسكپي XPL(، )A (رخساره پكستون –گرينستون اينتراكلستي ماسه اي، B( رخساره پكستون –گرينستون 
بیوكلست دار اينتراكلستي ماسه اي، پكستون – گرينستون بیوكلستي ماسه اي، D( پكستون اينتراكلست دار پلوئیدي، E( پكستون- گرينستون 

بنتیك فرامینیفر دار پلوئیدي، F( پكستون-گرينستون بیوكلستي پلوئید دار. )عالئم اختصاري: Q - كوارتز، In- اينتراكلست، RA- جلبك قرمز، 
B- دوكفه اي، F- فرامینیفر بنتیك، P- پلوئید، Br- بريوزوئر، Pl- پالژيوكالز (.

تفسيرمحيط رسوبي
 ،(Adachi et al., 2004; Cadjenovik et al., 2008) حضور پلوئید
گاستروپد  نظیر  اسكلتي  هاي  خرده  آهكي،  گل  زمینه  وجود 
به   (Flugel, 2004) درشت  بنتیك  فرامینیفرهاي   ،(Wilson, 1975)
 Mass et al., 2003; Bachmann & Hirisch,) ملیولیده  ويژه 
و  آواري  ذرات   ،(Aguirre et al., 2007) سبز  جلبك   ،(2006
اينتراكلست هاي زاويه دار با جورشدگي ضعیف و همچنین فقدان 
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ساختمانهاي رسوبي حاصل از اثر امواج و جريانها در اين كمربند 
در   رسوبات  اين  تشكیل  از  حاكي   (Keller, 1997) اي  رخساره 
محیط كم انرژي و كم عمق نظیر الگون است. وجود فسیلهاي 
جلبك قرمز، بريوزوئر و اكینودرم كه مي توانند در شرايط درياي 
مناطق  فسیلهاي  همراه  به   (Wilson, 1975) شوند  تشكیل  باز 
نیمه  چرخش  دهنده  نشان  گاستروپد،  قبیل  از  دريايي  محصور 
محصور آب دريا است كه احتماال" در نتیجه فعالیت هاي طوفاني 
صورت گرفته است (Tucker, 2001). نهشته هاي مشابه با اين 
كمربند رخساره اي از پلتفرم كربناته شرق لوانت )كرتاسه تحتاني( 
توسط بچمن و هايريش (Bachmann & Hirisch, 2006)، از حوضه 
بودوا واقع در جنوب مونتنگرو در جنوب بوسني و هرز گوين توسط 
كاجنويك و همكاران (Cadjenovik et al., 2008) و پلتفرم كربناته 
آپسین فوقاني در جنوب حوضه میسترا در شرق اسپانیا توسط توماس 

و همكاران (Thomas et al., 2008) گزارش شده است. 

C کمربند رخساره اي
روي  در  كه  است  شده  تشكیل  رخساره  سه  از  كمربند  اين 
زمین به صورت كالكارنايت با اليه بندي متوسط همراه با طبقه 
بندي مورب با رنگ زرد نخودي رخنمون دارند. رخساره هاي 
اين مجموعه شامل C1 -گرينستون اينتراكلست دار پلوئیدي ماسه اي 
)شكل  بیوكلستي  دار  اينتراكلست  -گرينستون   C2 ،)A-3شكل(
C-3( است. رخساره  بیوكلستي )شكل  B-3( و C3 -گرينستون 
متوسط  اندازه  و  درصد   15 فراواني  )با  اينتراكلست  داراي   C1

0/4 میلیمتر(، پلوئید )با فراواني10 درصد و اندازه متوسط 0/1 
میلیمتر( و ذرات آواري كوارتز، فلدسپات و گالكونیت آواري )با 
فراواني 20 درصد و اندازه متوسط 0/4 میلیمتر( است. رخساره   
C2حاوي اينتراكلست )با فراواني 15 درصد و اندازه متوسط 0/4 

میلیمتر(، فرامینیفر هاي بنتیك )سیدرولیتس با فراواني 15 درصد 
و در اندازه 0/8 میلیمتر، اربیتوئید با فراواني 5 درصد و در اندازه 
0/3 میلیمتر و روتالیا با فراواني 5 درصد و اندازه 0/2 میلیمتر(، 
اكینودرم )با فراواني 10 درصد و اندازه 0/4 میلیمتر(، بريوزوئر 
اندازه 0/3 میلیمتر(، دوكفه اي )با فراواني  )فراواني 5 درصد و 
 2 فراواني  )با  اينوسراموس  میلیمتر(،   0/4 اندازه  در  و  5 درصد 
درصد و اندازه 0/3 میلیمتر(، جلبك قرمز )با فراواني 10 درصد 
اندازه  5 درصد و  فراواني  )با  براكیوپد  میلیمتر( و   0/3 اندازه  و 
1/5 میلیمتر( است. رخساره C3 داراي بیوكلست هاي مختلفي از 
درصد   10 فراواني  با  )سیدرولیتس  بنتیك  هاي  فرامینیفر  جمله 
و اندازه 0/4، روتالیا با فراواني 5 درصد و اندازه 0/3 میلیمتر(، 
اربیتوئید )با فراواني 5 درصد و اندازه 0/7 میلیمتر( و لپیداربیتوئید 
)5درصد و اندازه 1/6 میلیمتر(، اكینودرم )با فراواني 10 درصد و 
اندازه 0/3 میلیمتر(، بريوزوئر )با فراواني 10 درصد و اندازه 0/4 
میلیمتر(، دوكفه اي )با فراواني 5 درصد و اندازه 0/4 میلیمتر(، 
اينوسراموس )با فراواني 5 درصد و اندازه 1/2 میلیمتر(، جلبك 
قرمز )با فراواني 10 درصد و اندازه 0/3 میلیمتر( و براكیوپد )با 

فراواني 5 درصد و اندازه 0/4 میلیمتر( است.

تفسير محيط رسوبي
حضور انواع گرينستون ها (Mass et al., 2003)، نبود گل، وجود 
 ،(Coffey & Read, 2004) دار  زاويه  نیمه  كوارتز  آواري  ذرات 
و   (Cadjenovik et al., 2008) دار  زاويه  نیمه  هاي  اينتراكلست 
 (Bachmann & Hirisch, 2006 ) همچنین وجود طبقه بندي مورب
محیط  يك  در   C اي  رخساره  مجموعه  تشكیل  دهنده  نشان 
در  اين رخساره،  مشابه  است.  پشته  امواج  اثر  و تحت  پرانرژي 
فالت روتنست در جنوب غربي استرالیا (Collins, 1988)، پلتفرم 
اسپانیا  از جنوب حوضه میسترا در شرق  فوقاني  آپسین  كربناته 
حوضه  و  آدرياتیك  كربناته  پلتفرم  و   (Thomas et al., 2008)
مونتگرو  جنوب  در  پسین(  ژوراسیك  تا  پسین  )ترياس  يودوا 

(Cadjenovik et al., 2008) گزارش شده است. 

D کمربند رخساره اي
رخساره پكستون جلبك قرمز دار پلوئیدي )شكل D -3( تنها 
رخساره اين كمربند است. جلبك قرمز لیتوتامنیوم )با فراواني 35 
درصد و اندازه 0/3 میلیمتر(، پلوئید )با فراواني 15 درصد و اندازه 
0/1 میلیمتر( و سوزن اسفنج )با فراواني 2 درصد و اندازه 0/2 میلیمتر( 
از اجزاء تشكیل دهنده اين رخساره هستند. سنگهاي اين كمربند 
رخساره اي در صحرا به صورت كلسي لوتايت هاي خاكستري تیره 

تا روشن ديده شده است.

تفسيرمحيط رسوبي
  ،( Wilson, 1975; Adachi et al., 2004 ) وجود زمینه گلي در بین دانه ها
حضور فراوان جلبك قرمز (Thomas et al., 2008)، فراواني سوزن 
اسفنج (Flugel, 2004)، همچنین حضورفرامینیفر هاي درشت، اكینودرم 
و بريوزوئر (Wilson, 1975) نشانگر تشكیل رسوبات در محیط كم 
فالت  از  شرايط  اين  مشابه  است.  باز  درياي  نظیر  آرام  و  انرژي 
روتنست در جنوب غرب استرالیا (Collins, 1988)، پلتفرم كربناته 
آپتین فوقاني شرق اسپانیا (Thomas et al., 2008) گزارش شده است. 

 مدل رخساره اي 
با توجه به خصوصیات رخساره ها و مطالعه تغییرات عمودي و جانبي 
رخساره ها در توالي رخساره اي و با توجه به تغییر تدريجي رخساره هاي 
آب هاي كم عمق، نبود موجودات ريف ساز و همچنین فقدان عالئم 
تغییر ناگهاني شیب، نظیر رسوبات ريزشي و برشي، يك پلتفرم كربناته 
نوع رمپ هوموكلینال )شكل 4(، براي رسوبات مورد مطالعه تفسیر مي 
شود (Read, 1985; Burchetti & Wright, 1992). توزيع كم ريف ها 
در پلتفرم هاي كربناته نوع رمپ نسبت به پلتفرم هاي كربناته حاشیه دار از 
خصوصیات رمپ ها است (Einsele, 2000). فاكتورهاي مختلفي نظیر 
توازن بین نرخ رسوبگذاري و فراهم شدن رسوبات، تغییرات سطح آب 
دريا، فیزيوگرافي حوضه، موقعیت خط ساحلي، تغییرات آب و هوايي، 
شرايط تكتونیكي و میزان ورود رسوبات سیلیسي آواري در تغییرات 
 .( Zecchin, 2007; Olivier et al., 2008) رخساره اي رمپ ها موثرند
چهار كمربند رخساره اي پهنه جزرومدي، الگون، پشته و درياي باز 
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شكل 3- تصاوير رخساره هاي ميكروسكپي XPL(، )A( گرينستون اينتراکلست دار پلوئيدي ماسه اي، B( رخساره گرينستون اينتراکلست دار بيوکلستي، 
C( گرينستون بيوکلستي، D( رخساره پكستون جلبك قرمز دار پلوئيدي. )عالئم اختصاري: Q- کوارتز، Pl- پالژيوکالز، In- اينتراکلست، P- پلوئيد، 

RA- جلبك قرمز، F- فرامينيفر، B- دوکفه اي، E- اکينودرم(.

 Mahboubi et al.,) در برش هاي مورد مطالعه در قسمت هاي شرقي
2006) نیز قابل تشخیص است. از مثالهاي عهد حاضر رمپ هوموكلینال 
توصیف شده مي توان به خلیج فارس (Purser, 1973)، فالت روتنست 
(Collins, 1988) و از مثالهاي قديمي آن به گروه هلدربرگ نیويورك 
(Laporte, 1969) با سن دونین و پلتفرم كربناته آپسین فوقاني در جنوب 

حوضه میسترا در شرق اسپانیا )Thomas et al., 2008) اشاره كرد. 

چینه نگاري سکانسي
به منظور تعیین الگوي چینه نگاري سكانسي سازند كالت از تغییرات 
است.  شده  استفاده  آنها  گسترش  چگونگي  و  رسوبي  هاي  رخساره 
اين سازند در برش هاي مورد مطالعه از دو سكانس رسوبي رده سوم 
تشكیل شده است كه توسط يك مرز غیر فرسايشي از يكديگر تفكیك 
 مي گردند. اين دو سكانس در برش هاي مركزي شامل دسته رخساره هاي

شكل 4- مدل شماتیك محیط رسوبگذاري سازند كالت در ناحیه مورد مطالعه در يك رمپ كربناتي.
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 SMW(ShelfMarginWedge)،TST(TransgressiveSystemTracts(
در  كه  صورتي  در  هستند،   HST (Highstand System Tracts) و
نشده  شناسايي   SMW مرحله  هاي  رخساره  غربي  هاي  برش 
اند. دسته رخساره هاي مرحله پیشروي شامل پاراسكانس هاي 
عمیق شونده پهنه جزرومدي، الگوني، سدي و درياي باز است. 
دسته رخساره هاي HST از پاراسكانس هاي كم عمق شونده پهنه 

جزرومدي، الگوني و سدي تشكیل شده است. 

چینه نگاري سکانسي در برش هاي غربي
دو برش گرماب و جوزك براي اين منظور مورد بررسي قرار 

گرفته اند. 

برش گرماب
برش گرماب از دو سكانس رده سوم تشكیل يافته كه شامل 
دسته رخساره هاي TST و HST است. مرز تحتاني سكانس اول 
با سازند سنگانه از نوع اول  و مرز فوقاني آن غیر فرسايشي و مرز 
فوقاني سكانس دوم نیز با سازند پسته لیق  فرسايشي است. دسته 
پاراسكانسهاي  با  اول  )TST( سكانس  پیشروي  رخساره مرحله 
جزرو  هاي  رخساره  شامل  كه  شود  مي  مشخص  شونده  عمیق 
است.   )D( باز  درياي  و   )C3(سدي  ،)B1( الگوني   ،)A3( مدي 
قسمت فوقاني اليه حاوي رخساره درياي باز )D( به عنوان بیشینه 
پیشروي در نظر گرفته شده است. مرحله HST شامل پاراسكانس 
كم عمق شونده حاوي رخساره هاي الگوني )B1( و جزرومدي 
)A3( است. رخساره پكستون جلبك قرمز دار پلوئیدي مربوط به 
درياي باز )D( بر روي رسوبات مرحله HST جاي گرفته اند كه 
نشانه پیشروي آب دريا است و سطح فوقاني اين اليه به عنوان 
پاراسكانس پسرونده  دنباله  نظر گرفته شده است. در  MFS در 
مرحله HST شامل رسوبات رخساره هاي سدي )C1( و جزرومدي 
)A3(  بر جاي گذاشته شده اند )شكل 5(. ضخامت سكانس اول 
میلیون   4/5 به  توجه  با  كه  است  2متر  دوم  سكانس  و  16متر 
فوقاني ماستريشتین  در  كالت  سازند  تشكیل  زمان  دوره   سال 
(Haq et al., 1987) و بدون در نظر گرفتن فشردگي، فرونشیني 
و نرخ رسوبگذاري به ترتیب در 4 و 5/. میلیون سال كه معادل 
خاوري،  و  حرمي  موسوي  مثال،  )براي  سوم  رده  هاي  سیكل 

1384( است، تشكیل شده اند. 

برش جوزک
برش جوزك نیز از دو سكانس رده سوم تشكیل يافته كه شامل 
دسته رخساره هاي TST و HST است. مرز تحتاني سكانس اول 
با سازند آب دراز از نوع اول و مرز فوقاني آن ها غیر فرسايشي 
فرسايشي  لیق   پسته  سازند  با  نیز  دوم  سكانس  فوقاني  مرز  و 
پاراسكانس  پنج  با  اول  سكانس   )TST( پیشروي  مرحله  است. 
جزرو  هاي  رخساره  شامل  كه  شود  مي  مشخص  شونده  عمیق 
است.   )D( باز  درياي  و   )C3( )B3(، سدي  )A3(، الگوني  مدي 
 )D( سطح فوقاني آخرين پاراسكانس حاوي رخساره درياي باز

به عنوان سطح بیشینه پیشروي در نظر گرفته شده است. مرحله 
HST با پاراسكانس كم عمق شونده حاوي رخساره هاي الگوني 
)B3( و سدي )C3( مشخص مي شود. توالي عمیق شونده شامل 
رخساره هاي سدي )C1( و درياي باز )D( بیانگر مرحله پیشروي 
آب دريا )TST( است. سطح فوقاني اين توالي بیانگر سطح بیشینه 
پیشروي آب دريا است. پاراسكانس هاي كم عمق شونده شامل 
رخساره هاي درياي باز )D(، سدي )C1 و C3(، الگوني )B3( و 
كه  اند  شده  نهشته  شده  ذكر  توالي  روي  بر   )A3( مدي  جزرو 
كم  هاي  رخساره  افزايش  و  عمیق  هاي  رخساره  میزان  كاهش 
از شرايط  پاراسكانسها نشان  اين  عمق به سمت قسمت فوقاني 
سكون نسبي و پايین آمدن سطح آب دريا )HST( است )شكل5(.  
ضخامت سكانس اول 122 متر و سكانس دوم 60 متر است كه 
با توجه به 4/5 میلیون سال دوره زمان تشكیل سازند كالت در 
ماستريشتین فوقاني )Haq et al., 1987) و بدون در نظر گرفتن 
فشردگي، فرونشیني و نرخ رسوبگذاري به ترتیب در 3 و 1/5 
میلیون سال كه معادل سیكل هاي رده سوم )براي مثال، موسوي 

حرمي و خاوري، 1384( است، تشكیل شده اند. 

چینه نگاري سکانسي در برش هاي مرکزي
سه برش درگز، شمسي خان و كارناوه براي اين منظور مورد 

بررسي قرار گرفته اند. 

برش درگز
است.  شده  داده  تشخیص  برش  اين  در  رسوبي  سكانس  دو 
رخساره A1 )پكستون-گرينستون اينتراكلست دار ماسه اي( با طبقه 
 HST بندي مورب عدسي در قاعده سازند كالت و در ادامه مرحله
سازند نیزار، به عنوان معادل حاشیه لبه فالت (SMW) در نظر گرفته 
شده است (Zagrarni et al., 2008). در ادامه رخساره A2 )پكستون- 
گرينستون بیوكلست دار اينتراكلستي ماسه اي( برجاي گذاشته شده 
است كه رخساره هاي كم عمق را به عمیق مرتبط مي سازد و نشان 
دهنده شروع مرحله TST است. اين رخساره به طور تدريجي به 
رخساره الگوني (B1) و سپس به رخساره هاي سدي (C1) و درياي 
باز )D( تبديل مي شود كه نشان دهنده شرايط پیشروي آب دريا است. 
بیشینه پیشروي دريا با رخساره D به عنوان عمیق ترين رخساره، 
مشخص مي شود. در مرحله HST پاراسكانسهاي كم عمق شونده از 
رخساره هاي الگوني )B1(، سدي )C2( و جزرومدي )A2( تشكیل 
شده اند. در سكانس دوم مرحله TST با رخساره پكستون جلبك 
قرمز دار پلوئیدي )D( كه نشان دهنده افزايش عمق است مشخص 
مي شود. پنج پاراسكانس كم عمق شونده به سمت باال در مرحله 
HST در باالي مرحله TST تشكیل شده است. اين پاراسكانسها از 
رخساره هاي درياي باز )D(، سدي )C3(، الگوني )B2(، جزرومدي 
)A3( تشكیل شده اند كه به سمت باالي توالي از میزان رخساره هاي 
عمیق كاسته و رخساره هاي كم عمق تر شكل گرفته اند )شكل5(. 
سیلیسي  رسوبات  و  پسروي  دريا  آب  توالي،  فوقاني  قسمت  در 
 .(Moussavi-Harami, 1993) آواري سازند پسته لیق نهشته شده اند
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شكل5- انطباق برش هاي مورد مطالعه سازند کالت بر مبناي اناليز چينه نگاري سكانسي.
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 Haq et al.,) تغییرات جهاني سطح آب دريا در ماستريشتین فوقاني
Muller et al., 2008 ;1987) منطبق با تغییرات چینه نگاري سكانسي 
توصیف شده مي باشد. مرز زيرين و فوقاني سكانس اول از نوع دوم 
و مرز فوقاني سكانس دوم از نوع اول است. ضخامت سكانس اول 
56 متر وسكانس دوم 30 متر است كه با توجه به مدت زمان تشكیل 
سازند كالت )حدود 4/5 میلیون سال Haq et al., 1987) و بدون در 
نظر گرفتن فشردگي، فرونشیني و نرخ رسوبگذاري به ترتیب در 2/9 
و 1/6 میلیون سال كه معادل سیكل هاي رده سوم است )براي مثال، 

موسوي حرمي و خاوري، 1384(، تشكیل شده اند.
                           

برش شمسي خان
سازند كالت در اين برش از دو سكانس رسوبي )رده سوم( تشكیل 
شده است كه در قاعده توسط مرز سكانسي نوع دوم محدود شده 
است. سكانس اول داراي مرز فوقاني نوع دوم و سكانس دوم داراي 
مرز فوقاني فرسايشي )نوع اول( است. اين دو سكانس نیز از دسته 
رخساره هايTST،SMW و HST تشكیل يافته اند. رخساره  مرحله 
SMW مانند برش اول شامل پكستون – گرينستون اينتراكلست دار 
ماسه اي )A1( است كه در ادامه مرحله HST سازند نیزار قرار دارد. 
 ،)B2( شامل رخساره هاي الگوني TST دسته رخساره هاي مرحله
سدي )C2 و C3( و عمیق )D( است كه به صورت پاراسكانس هاي 
عمیق شونده قرار گرفته اند. سطح بیشینه پیشروي در باالي اليه حاوي 
پكستون جلبك قرمز دار پلوئیدي، درياي باز )D( قرار گرفته است. 
مرحله HST با پاراسكانس هاي كم عمق شونده مشخص مي شود 
كه شامل رخساره هاي الگوني )B2( و سدي )C2( است. سكانس 
دوم با رخساره درياي باز شامل پكستون حاوي جلبك قرمز پلوئیدي 
)D( آغاز مي شود. مرز بیشینه پیشروي در باالي اليه مذكور در نظر 
گرفته شده است. پاراسكانسهاي كم عمق شونده حاوي رخساره هاي 
درياي باز )D(، سدي )C3( و جزرومدي )A1( تشكیل دهنده مرحله 
HST اين سكانس است )شكل 5(. ضخامت سكانس اول 23 متر 
وسكانس دوم 10متر است كه با توجه به مدت زمان تشكیل سازند 
كالت )حدود 4/5 میلیون سالHaq et al., 1987) و بدون در نظر 
گرفتن فشردگي و فرونشیني و نرخ رسوبگذاري به ترتیب در 3/1 و 
1/4 میلیون سال كه معادل سیكل هاي رده سوم )براي مثال، موسوي 

حرمي و خاوري، 1384( است، تشكیل شده اند.

برش کارناوه
در اين برش سازند كالت از دو سكانس رده سوم تشكیل يافته 
است كه شامل دسته رخساره هاي SMW ،TST و HST است. 
مرز تحتاني و فوقاني سكانس اول غیر فرسايشي و مرز فوقاني 
سنگ  رخساره  با   SMW مرحله  است.  فرسايشي  دوم  سكانس 
و   )A3(اي ماسه  بیوكلستي  )پكستون-گرينستون  اي  ماسه  آهك 
مرحله  رخساره  دسته  است.  نیزار  سازند   HST مرحله  ادامه  در 
پیشروي )TST( سكانس اول با رخساره هاي الگوني )B2(، سدي 
شامل   HST مرحله  شود.  مي  مشخص   )D(باز درياي  و   )C3(
الگوني  هاي  رخساره  حاوي  شونده  عمق  كم  هاي  پاراسكانس 

)B2( و سدي )C3( است. سكانس دوم با رخساره پكستون جلبك 
قرمز دار پلوئیدي مربوط به درياي باز )D( آغاز مي شود كه نشان 
  MFS بوده و سطح فوقاني اين اليه به عنوان TST دهنده مرحله
در نظر گرفته مي شود. رخساره پهنه جزرومدي )A3( روي اين 
 HST رخساره قرار گرفته كه نشان كم عمق شدن حوضه و مرحله
25 متر و سكانس دوم  5(. ضخامت سكانس اول  است )شكل 
5 متر است كه با توجه به 4/5 میلیون سال مدت زمان تشكیل 
سازند كالت در ماستريشتین فوقاني(Haq et al., 1987) و بدون 
در نظر گرفتن فشردگي، فرونشیني و نرخ رسوبگذاري، به ترتیب 
در 3/7 و 0/8 میلیون سال كه معادل سیكل هاي رده سوم )براي 
مثال، موسوي حرمي و خاوري، 1384( است، تشكیل شده اند. 
انطباق چینه نگاري سكانسي پنج برش مورد مطالعه، در شكل 5 

نمايش داده شده است.

عوامل موثر در تشکیل سکانس ها
همانطور كه اشاره شد دو چرخه رسوبي در برش هاي مورد 
مطالعه تشخیص داده شده است. با توجه به مدت زمان تشكیل 
هر يك از چرخه هاي رسوبي كه در باال ذكر شد، اين چرخه ها 
بخشي از يك چرخه مرتبه سوم را شامل مي شوند. پاراسكانسهاي 
كم عمق شونده در اين چرخه هاي رسوبي كه عمدتا" در مقیاس 
كمتر از متر تا چند متر هستند، قابل انطباق با چرخه هاي چهارم 
مقايسه  (Vail et al., 1991) مي باشند.  پنجم ويل و همكاران  و 
 Haq et al., 1987;( دريا  آب  سطح  جهاني  تغییرات  منحني 
Muller et al., 2008) در ماستريشتین فوقاني با تغییرات رده سوم 
سطح آب دريا در برش هاي مورد مطالعه بدون در نظر گرفتن 
نرخ رسوبگذاري وتراكم (Cotter & Driese, 1998) نشان دهنده 
تغییرات  با  ها  سیكل  بودن  تاثیر  تحت  و  منحني  دو  اين  تطابق 
جهاني سطح آب دريا است )شكل 6(. بنابراين به نظر مي رسد 
كه عوامل برون حوضه اي نسبت به عوامل درون حوضه اي داراي 
بر  تواند  پايین تر مي  تغییرات رده هاي  است.  بوده  بیشتري  تاثیر 
آمدگي،  )باال  تكتونیكي  عوامل  نظیر  محلي  فرآيندهاي  تاثیر  اثر 

فرونشیني و گسل خوردگي( باشد.

جغرافیاي ديرينه
در زمان كرتاسه فوقاني حوضه رسوبي كپه داغ در عرض جغرافیايي 
بین 25 تا 30 درجه شمالي قرار داشته و احتماال" درجه حرارت ان 
در حدود 25 تا 27 درجه بوده است (Habicht, 1979). در اين زمان 
فالتهاي با عمق كمتر از 200 متر در حوضه مزبور توسعه داشته است 
(Smith et al., 1994). اين حوضه در زمان ماستريشتین زيرين و میاني 
دچار فرونشیني شده و سطح آب دريا به جز در برخي از قسمت 
 Moussavi-Harami &) هاي حوضه رسوبي كپه داغ باال آمده است
Brrener, 1992). تغییرات رخساره اي به صورت عمودي و جانبي نشان 
 دهنده تغییرات محیطي ناشي از تغییرات نسبي سطح آب دريا است
( achmann & Hirisch, 2006). با توجه به تغییرات رخساره اي و جابه 
جايي خط ساحلي در زمان تشكیل سازند كالت  مي توان جغرافیاي 
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شكل 6- انالیز چینه نگاري سكانسي سازند كالت در برش شمسي خان.

ديرينه در زمان ماستريشتین فوقاني را در  5 مرحله تفسیر كرد )شكل 7( :
1( در اين مرحله دريا در ادامه مرحله  HST سازند نیزار، يك 
پسروي كوتاه مدت داشته و رسوبات جزرومدي در سه برش مركزي 
مورد مطالعه ته نشست كرده اند كه بدنبال آن پیشروي آغاز شده است.
اين  و  كرده  پیشروي  اولین  به  دريا شروع  مرحله  اين  در   )2
تر  عمیق  رسوبات  نشست  ته  براي  را  مناسب  فضاي  پیشروي 
میسر ساخته است. در اين پیشروي رخساره عمیق درياي باز بر 
روي رخساره هاي سدي، الگوني و جزرومدي قرار گرفته است. 

اين مرحله در كلیه برش ها قابل مشاهده است.
3( در اين مرحله، در هر پنج برش، پاراسكانس هاي كم عمق 
و  سدي  الگوني،  هاي  رخساره  اند.  شده  تشكیل   HST شونده 
جزرومدي به صورت پاراسكانس هاي كم عمق شونده رسوبات 

اين مرحله را شامل مي شوند. 
تشكیل  باعث  فوقاني  ماستريشتین  در  مجدد  پیشروي   )4

رخساره عمیق درياي باز در پنج برش مذكور مي شود. 
تشكیل  با  شونده  عمق  كم  پاراسكانسهاي  مرحله  اين  در   )5
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باز مشخص  رخساره هاي جزرومدي، سدي، الگوني و درياي 
شمال  غرب-  به سمت  ماستريشتین  عمق  كم  درياي  شود.  مي 

غرب پسروي كرده است. 
 Mahboubi et) مطالعه سازند كالت توسط محبوبي و همكاران
al., 2006) در شرق كپه داغ منجر به تفكیك سه سكانس رسوبي 
شده است كه به سمت غرب به دو سكانس تبديل شده است كه 
مشابه دو سكانس رسوبي تشخیص داده شده در اين مطالعه است. 
اين دو سكانس توسط غالب بودن رخساره حاوي جلبك قرمز و 
نبود رخساره هاي ٱٱئیدي قابل شناسايي است. مرز تحتاني كالت 
در برش هاي شرقي به صورت مرز فرسايشي حاوي پالئوسل است 
كه در برش هاي هم ارز غربي )جوزك و گرماب( نیز فرسايشي 
است اما در برش هاي مركزي  كه در موقعیت شمالي تر و عمیق تر 
قرار دارند اين مرز به فرم تدريجي با سازند نیزار است. با توجه به 
مطالعات جغرافیاي ديرينه ماستريشتین فوقاني محبوبي و همكاران 
(Mahboubi et al., 2006)، پس از پايان رسوبگذاري در سكانس 
هاي  برش  در  رسوبگذاري  غربي،  و  مركزي  هاي  برش  در  دوم 
شرقي با رخساره هاي ٱٱئیدي در سكانس سوم ادامه داشته است. 
بنابر اين مي توان كل حوضه كپه داغ را در زمان ماستريشتین فوقاني 

ماستريشتین  ابتداي  در  كه  گرفت  نظر  در  پلتفرم  يك  به صورت 
تر  فوقاني رسوبگذاري در قسمت هاي مركزي در شرايط عمیق 
نسبت به برش هاي غربي و شرقي متداول بوده است. سپس روند 
رسوبگذاري در برش هاي شرقي، مركزي و غربي ادامه يافته اما 
با گذشت زمان، مناطق مركزي و غربي به صورت مناطق حاشیه 
پلتفرم تبديل شده و در پايان ماستريشتین فوقاني قسمت عمیق 

حوضه در قسمت هاي شرقي حوضه بوده است. 

نتیجه گیري
مطالعه سنگهاي آهكي سازند كالت در بخش هاي مركزي و 
غرب كپه داغ منجر به شناسايي 10 رخساره سنگي شده است كه 
در يك رمپ كربناتي كم عمق نهشته شده اند. اين رمپ كربناته 
پشته هاي سدي  نیمه محصور،   پهنه جزرومدي، الگون  داراي 

بیوكلستي و درياي باز بوده است. 
مطالعات چینه نگاري سكانسي سازند كالت در برش هاي مورد 
مطالعه نشان داده است كه سنگهاي رسوبي اين برش ها در طي دو 
سكانس رسوبي رده سوم تشكیل شده اند. مرز تحتاني سازند كالت 
در برش هاي مركزي با سازند نیزار تدريجي و در برش هاي غربي 

شكل 7- بازسازي جغرافیاي ديرينه ماستريشتین فوقاني در بخش هاي مركزي و غرب كپه داغ، الف( در ادامه مرحله HST سازند نیزار يك 
پسروي كوتاه مدت و بدنبال ان پیشروي اغاز شده است، ب( پیشروي دريا و تشكیل رسوبات عمیق، 

ج( تشكیل مرحله باال امدگي و پسروي د( شروع پیشروي مجدد و و( تشكیل مجدد مرحله باال امدگي و پسروي.
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با سازندهاي سنگانه و آب دراز فرسايشي است. مرز فوقاني آنها با 
سازند پسته لیق نیز به صورت فرسايشي است. سكانس رسوبي اول 
 )TST( پیشروي ،)SMW( داراي دسته رخساره هاي حاشیه لبه فالت
و باال آمدگي )HST( و سكانس رسوبي دوم شامل دسته رخساره هاي 
پیشروي )TST( و باال آمدگي )HST( است. وجود سه سكانس رسوبي 
در برشهاي شرقي كه به سمت مركز كپه داغ دو سكانس قاعده اي آن 
ديده مي شود و همچنین وجود مرز تدريجي در قاعده سازند كالت در 
برش هاي مورد مطالعه حاكي از اين است كه در آغاز ماستريشتین فوقاني 
مركز كپه داغ داراي شرايط عمیق تري نسبت به برش هاي شرقي بوده و 
در پايان ماستريشتین فوقاني مناطق مركزي تبديل به لبه پالتفرم شده 

و مناطق شرقي داراي سكانس رسوبي سوم است.
جهاني  هاي  منحني  با  دريا  آب  سطح  هاي  منحني  مقايسه 
سكانسي  مرزهاي  كه  دهد  مي  نشان  فوقاني  ماستريشتین  زمان 
در برش هاي مورد مطالعه تقريبا منطبق با منحني جهاني است 
و تغییرات جزئي به دلیل فعالیت هاي محلي )فرونشیني حاصل 
از بار رسوبي و فعالیت هاي زمین ساختي( بوده است. بازسازي 
جغرافیاي ديرينه منطقه مورد مطالعه در زمان ماستريشتین فوقاني 
 5 در طي  كه سنگهاي رسوبي سازند كالت  دهد  مي  نشان  نیز 

مرحله پیشروي و پسروي آب دريا تشكیل شده اند.
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