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آناليز رخساره اى و سكانس هاى ته نشستى رسوبات 
كرتاسه بااليى (گروه بنگستان) در جنوب شرق زاگرس

سيد هاشم حسينى(1و*)، محمدعلى كاوسى2 و فرج ا... فياضى3 
1. كارشناسى ارشد رسوب و سنگ شناسي رسوبى، گروه زمين شناسى، دانشكده علوم، دانشگاه خوارزمى، تهران

2. دكترى سنگ شناسى رسوبى و چينه نگارى سكانسى، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران
3. دانشيار رسوب و سنگ رسوبى، گروه زمين شناسى، دانشكده علوم، دانشگاه خوارزمى، تهران

چكيده
كربنات هاى كرتاسه  بااليى كمربند چين خورده رورانده  زاگرس شامل مخازن عظيمى از هيدروكربورها 
ساختارى،  تغييرات  دليل  به  زاگرس  شرق  جنوب  در  كربنات ها  اين  هستند.  ايران  غرب  جنوب  در 
سنگ شناختى و به دنبال آن تغيير در عمق تدفين كه اخالل در روند تكاملى هيدروكربورى را به همراه 
داشته، از اهميت كمترى برخوردارند. ولى با توجه به اهميت اقتصادى اين واحدهاي سنگى، سعى شده 
در اين بررسى با مطالعات دقيق صحرايى، آزمايشگاهى و آناليز الگ ها درون چاهى (صوتى، نوترون  و 
گاما) در چاه هاى توسن و گورزين و برش چينه شناسى سطحى خمير، به شرح رخساره هاى ته نشستى و 
چينه نگارى پرداخته شود. بررسى رخساره اى انجام گرفته اشاره به كمربندهاى رخساره اى در محيط هاى 
سد/حاشيه  سد، شيب پيشانى سد و حوضه ژرف دارد. گروه بنگستان در اين قسمت از حوضه شامل 
هفت سكانس رسوبى است كه دگرريختى پلتفرم نوع رمپ به شلف لبه دار (سنومانين-سانتونين) را بازگو 
نموده است. تغييرات ضخامت توالى در اينجا بيشتر مربوط به توپوگرافى پى سنگى حاصل از عوامل 
زمين ساختى بعد و قبل از ته نشستى است. محدوده مورد مطالعه در حاشيه شمال شرق ورقه  عربى در 
كرتاسه بااليى با تغييرات قابل توجهى در رخساره هاى رسوبى، الگوى ته نشستى، فضاى رسوبگذارى و 

به طور كل جابه جايى برانبارش ها همراه بوده است.

واژه هاي كليدي: آناليز رخساره اى، سكانس هاى ته نشستى، پلتفرم كربناته، گروه بنگستان، جنوب شرق 
زاگرس 

تاريخ دريافت: 90/1/22
تاريخ پذيرش: 91/7/26

مقدمه
مهمترين  از  يكى  زاگرس  سانتونين)   - (آلبين  بنگستان  گروه 
سنگ  حضور  با  را  خاورميانه  كربناته  هيدروكربورى  سيستم هاى 
عنوان  به  ايالم،  و  سروك  كربنات هاى  زير  در  كژدمى  منشا 
 Taati Qorayem et al.,) مى دهد  تشكيل  مخزنى،  سنگ هاى 
صورت  به  بيشتر  زاگرس  شرق  در  كژدمى  سازند  البته   .(2003
از  بخش،  اين  در  كژدمى  سازند  اينرو  از  مى شود.  ديده  كربناته 
استعداد توليد هيدروكربورى كمترى برخوردار است. با اين حال، 
سنگى  واحدهاى  بررسى  از  نمى توان  اقتصادى،  اهداف  دليل  به 

چشم پوشى  جديد  مخازن  اكتشاف  براى  منطقه  اين  در  مذكور 
به  مطالعاتى  روند  تسهيل  براى  جديد  تكنيك هاى  امروزه  كرد. 
طور پيوسته در حال توسعه هستند. پى بردن به چگونگى ارتباط 
اليه هاى سنگى نسبت به يكديگر در زمان رسوبگذارى، به روند 
اكتشاف مخازن نفتى سرعت خواهد بخشيد. آناليزهاى رخساره اى 
شواهد  دادن  قرار  هم  كنار  در  و  سكانسى  چينه نگارى  همراه  به 
سنگى براي پيدا كردن ارتباط منطقى بين آن ها بسيار موثر خواهد 

بود.
به منظور دست يابى به اهداف مورد نظر در اين مطالعه، بررسى 

فصلنامه زمين شناسي ايران، سال ششم، شماره بيست و چهارم، زمستان 1391، صفحات 44-33
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و  ته نشستى  محيط  مدل هاى  ارائه  رخساره اى،  تغييرات  روند 
سكانس هاى رسوبى گروه بنگستان (كرتاسه) در چاه هاى توسن، 

گورزين و برش خمير در دستور كار قرار گرفته است.

روش مطالعه
جهت تجزيه وتحليل رخساره ها و تغييرات عمودى و جانبى 
كمربند  شرقى  بخش  در  رسوبى  سكانس هاى  شناسايى  و  آن ها 
شده  انجام  صحرايى  عمليات  زاگرس،  رورانده  و  چين خورده 
است. در پيمايش صحرايى برش خمير نمونه ها با فواصل مناسب 
و  دهنده  تشكيل  دانه هاى  سنگ شناسى،  تغييرات  با  متناسب  و 
نمونه هاى  از  گرديد.  برداشت  رنگ  و  اليه بندى  سطوح  تغيير  يا 
حاصل از پيمايش در برش خمير تعداد 23 مقطع نازك تهيه شده 
تا در مطالعات ميكروسكوپى مورد استفاده قرار گيرد. در چاه  ها 
نيز تعداد 365 مقطع نازك از خرده هاى حاصل از حفارى تهيه و 
بررسى شده و از مجموعه الگ هاى الكتريكى (پرتو گاما، صوتى 
و نوترون) نيز در پيشبرد اهداف مطالعه كمك گرفته شده است. 
 Flügel درصدى  نمـودارهاى  با  دانه ها  و  خميره  درصد  تعيين 
 Dunham (1962) (2004) و نام گذارى رخساره هاى كربناته با روش
رسوبگذارى  محيط هاى  و  رخساره ها  انواع  است.  گرفته  انجام 
آن ها بر اساس بافت، تركيب و ساختمان رسوبى شناسايى شده 
عمودى  و  جانبى  تغييرات  بررسى  با  رسوبى  محيط  تشخيص  و 
انجام  ديرينه  و  امروزى  محيط هاى  با  آن ها  مقايسه  و  رخساره ها 
(Tuker and Wright, 1990; Riding, 2002; Flügel, .گرفته است
شده  ارائه  مدل  از  نيز  سكانسى  چينه نگارى  مطالعات  در   (2004
توسط  Wagoner et al. (1988 ) و تحليل ها و تعاريف مربوط به 
 Blomeier and Reijmer, 1388 ،اين مدل (السمى، 1379; امينى

Catuneanu et al., 2009 ;2002) استفاده شده است.

چينه نگارى
دارد  قرار  خمير  بندر  شمال  كيلومترى   5 در  خمير  برش 
(شكل هاي 1و2). گروه بنگستان در اينجا با رسوبگذارى سازند 
كژدمى با 44/5 متر ستبرا توسط يك مرز ناپيوسته بر روى توالى 

مارن  حاوى  واحد  اين  است.  شده  آغاز  خامى  گروه  رودستونى 
اليه  مواردى  در  و  زرد  و  قرمز  مارن  ميان اليه هاى  با  خاكسـترى 
تـوده اى رودستون اوربيتولين دار مى باشد. مرز بااليى آن با سازند 
متر   56/5 داراى  اينجا   در  سروك  سازند  است.  پيوسته  سروك 
و  گرهكى  آهكى  توالى  صورت  به  واحد  اين  اغلب  و  ضخامت 
در  گورزين  چاه  است.  زيستى  آشفتگى  ساخت  با  و  كريستالين 
سازند   .(1 (شكل  است  شده  حفر  قشم  جزيره  مركزى  قسمت 
كژدمى در چاه گورزين 96 متر ضخامت دارد و دربردارنده مارن 
خاكسترى روشن و كمى سنگ آهك قهوه اى تيره ريزبلور حاوى 
با  سازند  اين  زيرين  مرز  مى باشد.  بااليى  بخش   در   Orbitolina
آهك هاى داريان ناپيوسته و مرز بااليى با سازند سروك تدريجى 
است. سازند سروك در چاه گورزين با 93 متر ضخامت، متشكل 
در  دگرجازا  كلسيت  تكه هاى  با  ريزبلور  قهوه اى  آهك  سنگ  از 
سيمان ريزبلور است. ضخامت سازند ايالم در چاه گورزين 30 
متر و ليتولوژى غالب آن سنگ آهك قهوه اى روشن ريزبلور و 
پيريتى  كاذب  اوئيد هاى  آهكى،  سنگ هاى  اين  در  است.  متراكم 
اين  زيرين  مرز  دارد.  وجود  شده  متبلور  دوباره  قطعات  و  شده 
ناپيوسته  گورپى  سازند  با  بااليى  مرز  و  سروك  سازند  با  سازند 
است. چاه توسن در شمال جزاير تنب بزرگ و كوچك حفر شده 
است (شكل 1). گروه بنگستان در چاه توسن 262 متر ضخـامت 
دارد. سازند كژدمى با 76 متر ضخامت شامل شيل با ميان اليه هاى 
آهكى است. مرز زيرين با سازند داريان ناپيوسته و مرز بااليى آن 
با سازند سروك تدريجى است. سازند سروك شامل 11متر سنگ 
سنگ  ميـان اليه هاى  با  شيلى  توالـى  18متر  بايوميكرايت،  آهك 
بااليى  قسمت  در  دولوميتى  آهك  سنگ  متر   81 و  رسى  آهك 
است. سازند ايالم نيز از 76 متر سنگ آهك متبلور تشكيل شده 
است. مرز پايينى و بااليى آن به ترتيب با سازند سروك و سازند 

گورپى ناپيوسته است.
   

رخساره هاى رسوبى
گروه رخساره اى حاشيه شلف/سدى

سنگ  از  موجود  رخساره   :Rudist Packstone/Grainstone

شكل 1. موقعيت جغرافيايى و راه هاى دسترسى به چاه ها و برش سطحى مورد مطالعه.
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شده  تشكيل  گرين استون  تا  (فلوتستون)  پكستون  بافت  با  آهك 
است (شكل A-3). جزء اصلى آن خرده هاى روديست نئومورف 
شده مى باشد كه با مقدارى اكينودرم با سيمان هم محور و ديگر 
اين  دياژنزى  فرآيندهاى  است.  شده  همراه  اسكلتى  خرده هاى 
قسمت بيشتر ميكريتى شدن، آشفتگى زيستى (حفارى جلبك هاى 
سيمانى  و  آراگونيتى  روديست هاى  شدن  نئومورف  اندوليتيك)، 
اين  گسترش  بيشتر  مى باشد.  اكينودرم  اطرف  در  هم محور  شدن 
رخساره در سازند ايالم هر دو چاه مشاهده مى شود. در گورزين 
چاه  در  و  است  همراه  آهن  به  آغشته  اوئيدهاى  با  رخساره  اين 
برش  در  مى شود.  ديده  جلبك ها  و  خارپوستان  با  بيشتر  توسن 
خمير اين رخساره بيشتر به صورت ميان اليه هاى نه چندان متمركز 
از رخساره هاى پكستون روديستى در سنومانين يافت شده است.

گروه رخساره اى دامنه شيب
Bioclastic Sandy Packstone/Wackestone: اين رخساره از 

سنگ آهك با بافت پكستون تا وكستون تشكيل شده است (شكل 
B-3). رخساره موجود هم در سازند ايالم و هم در سازند سروك 
مشاهده شده است. با اين تفاوت كه در سازند ايالم دانه هاى در 
 Rotalia sp. 22 اندازه ماسه را بيشتر آلوكم هاى جلبكى و روزن بر
تشكيل مى دهند. ولى در سازند سروك آلوكم  اصلى آن روزن بران 
كف زى با پوسته هاى آهكى آگلوتينه و پرسالنوز به رنگ تيره (از 
جمله مهمترين آن ها .Orbitolina spp) هستند و در مواردى نيز 
همراه  به   (Trocholina spp.) يافته  انحالل  پوسته  با  روزن برانى 
مقدار كمى روزن بران پالنكتون، خارپوست، كمى خرده روديست 
و جلبك در آن ديده مى شود. فراوانى اين رخساره در چاه توسن 
بيشتر است. از شواهد موجود در اين رخساره مى توان به سيمان 
دانه بندى  نئومورفيسم،  زيستى،  آشفتگى  دانه اى،  درون  ژئوپتال 
تدريجى و در مواردى خردشدگى صدف ها و جهت يافتگى اشاره 

داشت.
Peloidal Packstone/Grainstone: بافت اين رخساره پكستون 

شكل 2. دورنگارى از برش سطحى خمير. در اين تصوير نقش گسل رورانده و گنبد نمكى در پراكندگى توالى به خوبى مشخص است. 

A- Rudist Packstone/Grainstone. B- Bioclastic Sandy Packstone/ .شكل 3. تصاوير ميكروسكوپى رخساره هاى موجود در توالى گروه بنگستان
Wackestone. C- Peloidal Packstone/Grainstone. D- Foraminifera Packstone/Wackestone. E- Dolomitic Bioclastic Wackestone/

 Mudstone. F- Argillaceous Bioclastic Wackestone/Lime Mudstone. G- Planktonic Foraminifera Wackestone. H- Argillaceous Lime
.Mudstone
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تا گرين استون و آلوكم هاى موجود در آن شامل تعدادى روزن بر 
كف زى همراه با خرده هاى خارپوست و جلبك، ندرتا روزن بران 
اين  با   .(3-C (شكل  مى باشند  روديست  خرده هاى  و  پالنكتون 
وجود آلوكم غالب پلوئيد ها هستند كه بيشتر در ماتريكس ميكرايتى 
قرار گرفته  و در مواردى نيز توسط سيمان اسپارى به هم متصل 
رگه هاى  تدريجى،  دانه بندى  همچنين  رخساره  اين  در  شده اند. 
انحاللى، سطح فرسايشى (قرارگيرى آلوكم هاى محيط كم عمق بر 
روى رخساره مربوط به درياى ژرف) و تخلخل هاى بين دانه اى، 
تخلخل بين بلورى (در نمونه هايى كه دولوميتى شده اند) شكستگى  
چندان  ايالم  سازند  در  رخساره  اين  مى شود.  مشاهده  انحالل  و 
اهميتى ندارد، در مواردى نادر با سيمان اسپارى ديده شده است. 
بيشينه گسترش اين رخساره مربوط به سازند سروك و در چاه 
گورزين مى باشد. در برش خمير، اين پلوئيدها جاى خود را به 

اينتراكلست ها داده اند.
Foraminifera Packstone/Wackestone: رخساره ميكروسكوپى 
حاضر از سنگ آهك با بافت پكستون تا وكستون تشكيل شده است 
Miliolids, Nezzazata, اجزاى اسكلتى آن شامل .(3-D شكل)

روزن بران  و   Trocholina, Orbitolina, Fabularia, Rotalia
مقدارى  همراه   Hedbergella, Heterohelix همچون  پالنكتون 
اوليگوستژيناها  و  دوكفه اى  صدف  گاستروپود،  جلبكى،  تكه هاى 
حفره اى،  تخلخل  به  مى توان  غالب  تخلخل هاى  از  هستند. 
اين  در  داشت.  اشاره  بين بلورى  نيز  و  دانه اى  درون  شكستگى، 
رخساره آغشتگى به نفت و انحالل فشارى مشاهده مى شود. اين 
رخساره فراوان ترين رخساره موجود در ناحيه مورد مطالعه اسـت 

و از تنوع بااليى برخوردار است.
Dolomitic Bioclastic Wackestone/Mudstone: اين رخساره 
است  شده  تشكيل  مادستون  تا  وكستون  بافت  با  آهك  سنگ  از 
پالنكتونى،  دوكفه اى   كمى  پالنكتوني،  روزن بران   .(3-E (شكل 
اين  در  موجود  اسكلتى  دانه هاى  از  اليگوستژينا  و  اسفنج  سوزن 
رخساره هستند. تخلخل موجود، بيشتر از نوع شكستگى و بين 
بلورى است. از فرآيندهاى بعد ته نشينى مى توان به تبلور مجدد، 
دولوميتى شدن (تبلور بلورهاى ريز تا متوسط به صورت پراكنده 
در متن ميكرايتى)، سيليسى شدن و رگه هاى انحاللى اشاره داشت. 
پراكنش اين رخساره در چاه هاى مورد بررسى روند يكسانى دارد 

و در هر دوره زمانى قابل مشاهده است.
Argillaceous Bioclastic Wackestone/Lime Mud-
تا  مادستون  بافت  با  رسى  آهك  سنگ  از  رخساره  اين   :stone
آن  اسكلتى  دانه هاى   .(3-F (شكل  است  شده  تشكيل  وكستون 
را اليگوستژينـا، سوزن اسفنـج، روزن بران ريز پالنكتون در يك 
بيشتر  تخلخل  رخساره  اين  در  مى شوند.  شامل  ميكرايتى  زمينه 
از نوع شكستگى و يا به صورت درون دانه اى بسيار ريز است. 
جهت يابى آلوكم ها بر اثر فشارهاى دياژنز اوليه در برخى مقاطع 
به خوبى مشهود است. گسترش اين رخساره بيشتر در سازندهاى 
سروك و كژدمى و معرف بخش انتهايى شيب جلوى سد در محل 
ارتباط با حوضه ژرف است. در سازند سروك چاه گورزين اين 

رخساره به صورت ميان اليه در بين توالى آهكى قرار دارد. 

گروه رخساره اى حوضه ژرف
Planktonic Foraminifera Wackestone: اين رخساره، سنگ 
موجود  آلوكم هاى   .(3-G (شكل  است  وكستونى  بافت  با  آهك 
 Hedbergella در آن به طور عمده روزن بران پالنكتون از جمله
آن  اسكلتى  قطعات  ديگر  است.    sp., Favusella washitensis
اليگوستژينا،  پالنكتون،  دوكفه اى هاى  نازك  صدف هاى  شامل 
دولوميتى  هستند.  كـف  زى  روزن بران  تـعدادى  و  اسفنج  سوزن 
شدن، سيليسى شدن، تبلور پيريت به همراه تخلخل شكستگى و 
سطوح انحالل فشارى از ويژگى هاى آن مى باشند. سازند كژدمى 
خاستگاه اصلى اين رخساره است. با اين حال در سازند سروك 
نيز قابل رديابى است. در سازند ايالم هر دو چاه رخساره مذكور 
با گسترش كم در مرحله انتهايى و با يك پيشروى سطح نسبى آب 
دريا ظاهر شده است. در سازند كژدمى اين رخساره هيچ گونه 

شواهد مربوط به جريان ثقلى و توربيدايتى يافت نشده است.
Argillaceous Lime Mudstone: اين رخساره از سنگ آهك 
رس دار با بافت مادستونى و خميره ميكرايتى تشكيل شده است 
(شكل H-3). در اين رخساره ميكروسكوپى روزن بران پالنكتون 
و خرده هاى صدف بسيار ريز تنها آلوكم هاى موجود با فراوانى 
ايجاد  شدن،  سيليسى  بخش  اين  در  فرآيندها  هستند.  كم  بسيار 
مى باشند.  استيلوليت ها  و  انحاللى  رگچه هاى  فشارى،  انـحالل 
رخساره موجود در نمودار پرتو گاما با افزايش مقدار پرتو نسبت 
ژرف ترين  شواهد  اين  مى شود.  شناسايى  آهكى  رخساره هاى  به 

بخش حوضه مطالعاتى را در اينجا معرفى مى نمايد.
 

چينه نگارى سكانسى
و   5  ،4 (شكل هاى  شده  شناسايى  سكانس هاى  به  توجه  با 
به  را  مطالعاتى  محدوده  در  رسوبگذارى  تاريخچه  مى توان   ،(6
توالى  در برگيرنده  اول،  بخش  نمود (شكل8):  تقسيم  بخش  سه 
آلبين با مشخصه  رخساره هاى مربوط به پلتفرم نوع رمپ هستند. 
بخش دوم، پوشش دهنده  واحدهاى سنگى آلبين پسين-سنومانين 
است. اين مرحله همراه با تغييرات اكولوژيكى و اقليمى است. در 
مراحل انتهايى اين رسوبات، دگرريختى هاى شديد تكتونيكى و 
بيرون قرارگيرى حوضه از آب دريا مشاهده مى شود. بخش سوم، 
شامل توالى سانتونين مى باشد كه به رسوبگذارى در حوضه بعد 

از برخورد ورقه  عربى به بلوك ايران اشاره دارد.

آلبين
بر  دريا  آب  سطح  پيشروى  با  سكانسى  توالى  از  بخش  اين 
روى چينه هاى آهكى داريان آغاز شده است. ورقه  عربى بعد از 
در  شرق  شمال  سمت  به  آرام  روند  با  گسيختگى  شدن  متحمل 
صفحه،  اين  شمالى  حاشيه  بودن  فعال  غير  است.  پيشروى  حال 
ته نشست رسوبات را با ثبات بيشترى همراه نموده و رسوبگذارى 
بيشتر تحت تاثير تغييرات نسبى سطح آب دريا (موثر بر فضاى 
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رسوبگذارى) قرار داده است.
بر اساس مشاهدات انجام شده، دو سكانس رسوبى در اين فاز 
پائين  سطح  با   AL1 رسوبى  سكانس  است.  شده  داده  تشخيص 
افتاده آب دريا در زون هاى مورد بررسى شروع به رسوبگذارى 
دانه هاى در حد ماسه (بيشتر آلوكم هاى غير  نموده است. اندازه 
آهكى،  گلوكونيتى  ماسه سنگ هاى  از  مختلط  ليتولوژى  اسكلتى)، 
توالى  روى  بر  دريا  آب  آرام  نسبتًا  پيشروى  از  نشان  همگى 
پـى سنگى حوضه دارد. پاراسكانس هاى سازنده اين دسته رسوبى 
به طور معمول داراى طرح برانبارش پيشرونده هستند كه معرف 
غلبه نرخ رسوبگذارى (به صورت تشكيل در حوضه) بر گسترش 

است.  بحث  مورد  توالى  از  قسمت  اين  در  رسوبگذارى  فضاى 
گسترش اين دسته رخساره اى تراز پائين بعد از يك پائين افتادگى 
عمق تر  كم  حوضه    از  بخشى  هنوز  كه  زمانى  آب،  سطح  اساسى 
سريع  پيشروى  شروع  است.  گرفته  شكل  هستند،  آب  از  خارج 
با   TST مى گردد.  موجب  را   TST رخساره اى  دسته   ،ts سطح  با 
افزايش ميزان رس و فوناهاى مناطق عميق تر نمايشـگر برانبارش 
بر  رسوبگذارى  فضاى  غلبه  از  حاصل  پـس نشسته/پيش رونده1، 
بيشترين  سطح  مى باشد.  سريع  پيشروى  دليل  به  وارده  رسوبات 
شامل  را  سطوحى  بيشتر  قسمت  اين  در  دريا2  آب  باالآمدگى 
سيليس  باالي  كانى زايى  اسكلتى،  خرده هاى  نبود  با  كه  مى شود 

شكل 4. ستون چينه نگارى، محيط ها و سكانس هاي رسوبي نهشته هاى گروه بنگستان در ستون چينه اى چاه توسن. هفت سكانس رسوبى و مرزهاى سكانسى 
ارتباط دهنده آن ها در اينجا شناسايى شده است. ازالگ هاي الكتريكي گاما و نوترون جهت تشخيص سنگ شناسي، سطوح ناپيوستگي وزونهاي متخلخل استفاده 

شده است.

1. Retrogrational
2. MFS
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پوشانده  ريتميك  رخساره هاى  توسط  پيريت  بلورهاى  و  درجازا 
نقاط  برخى  در  همچنين   .(McLaughlin et al., 2004) شده اند 
پالنكتيك  عناصر  باالى  تراكم  با  چگال  صورت  به  سطوح  اين 
اليه هاى  ميان  با  شيل ها   HST رخساره اى  دسته  بوده اند.  همراه 

آهكى  اليه هاى  ميان  گورزين  برش  در  مى شود.  شامل  را  آهكى 
با تداخالت بين اليه اى ماسه سنگى سفيد ريزدانه با سيمان آهكى 
در هم آميخته شده اند. اين امر به خاستگاه متفاوت تامين رسوب 
نسبت به ديگر مناطق مورد بررسى اشاره دارد. ميان اليه ها با روند 

شكل 5. ستون چينه نگارى، محيط ها و سكانس هاي رسوبي نهشته هاى گروه بنگستان در ستون چينه اى چاه گورزين. شش سكانس رسوبى و مرزهاى سكانسى 
ارتباط دهنده آن ها در اينجا شناسايى شده است. از الگ هاي الكتريكي گاما و صوتي جهت تشخيص سنگ شناسي، سطوح ناپيوستگي و زون هاي متخلخل 

استفاده شده  است.
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شكل 6. ستون چينه نگارى، محيط ها و سكانس هاي رسوبي (رده سوم و چهارم) نهشته هاى گروه بنگستان در ستون چينه اى برش سطحى خمير. سه سكانس 
رسوبى رده سوم، شش سكانس رسوبى رده چهارم و مرزهاى سكانسى ارتباط دهنده آنها در اينجا شناسايى شده است.

 HST در نازك شوندگى به سمت باال ديده مى شود كه معمـوالً 
پلتفرم هاى مسـطح شكل مـى گيرند. طرح برانبارش پيش نشسته1  

آرام حاصل اين تغييرات در سطح نسبى آب درياست.
سكانس رسوبى AL2 با آشفتگى هايى همراه بوده است. بدين 
صورت كه در توالى مربوط به برش توسن اين سكانس با يك 
رسوبى  دسته  گورزين  برش  در  ولى  شده،  آغاز  سريع  پيشروى 
LST به روند آرام سطح آب دريا بعد از يك افت گواهى مى دهد. 
در برش خمير به دليل اختالف در توپوگرافى قاعده اى، ته نشست  
از  حاصل  نيم گرابن هاى2  ايجاد  است.  نشده  يافت  سكانس  اين 
فعاليت هاى گسلى در ساختار پى سنگى گذشته، احتمال ايجاد اين 
اغتشاشات را در تغييرات نه چندان وسيع سطح نسبى آب دريا 

قسمت  در  جغرافيايى  نظر  از  خمير  برش  است.  داشته  همراه  به 
باالتر قرار داشته و با توجه به نرخ پائين و كند سرعت باال آمدن 
آب دريا در طى LST، اين ناحيه توسط آب پوشيده نشده است. 
وجود شكل هندسى روى هم پوشانى ساحلى3 اين مورد را تائيد 
مى نمايد.LST در گورزين، شروع رسوبگذارى بخش بورگان را 
جدا  قبلى  سكانس  از   ts توسط  توسن  در   TST مى شود.  شامل 
از  آرام  كننده طرح برانبارش  جدا  اينجا  در   ts سطح  است.  شده 
(رخساره  آهكى  رسى  ليتولوژى  با   HST است.  سريع  پسرونده 
گل سنگ آهكى آغشته به رس)، روند كاهشى را در نمودار پرتو 
گاما شامل مـى شود. اين مرحله پايان كار فاز اول از رخدادهاى 

ته نشستى است.
1. Progradational
2. Half Graben
3. Onlap
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آلبين پسين - سنومانين
روى  بر  يافته  ته نشست  رسوبى  سكانس  سه  داراى  فاز  اين 
با  باز  درياى  در  شلف  پيشانى  بخش  و  كربناته  شلف  حوضه 

روندى عميق شونده مى باشد.
 HST و TST داراى دودسته رخساره اى AL-C سكانس رسوبى
است. در چاه توسن تغييرات سطح كمى متفاوت مى باشد. شروع 
رسوبگذارى در اين بخش با دسته رسوبى تراز پائين بوده است. 
TST در اين سكانس با نوسانات كثيف شونده افزايشى الگ گاما 
است.  شده  داده  تشخيص  رس دار  وكستون/پكستون  رخساره  و 
آهك هاى تيره رس دار به ته نشست اين واحد رسوبگذارى شده 
در حوضه ژرف زير پايه موج ها و در شرايط احيايى اشاره دارد. 
شرايط  تكاملى  سير  بر  آغازى   AL-C رسوبى  سكانس  در   HST
تغييرات  كربناته،  سازنده هاى  مقدار  افزايش  به  توجه  با  اقليمى 
در ليتولوژى غالب، تغيير در محتوى فسيلى و جابه جايى واضح 
در نمودار الگ گاما، صوتى و نوترون است. مشاهده آهك هاى 
از  سكانسى  مرز  مدود،  سنگى  توالى  بااليى  بخش  در  هماتيتى 

نوع SB1 را مسلم مى نمايد. بعد از اين رويداد، ته نشست بخش 
احمدى با پيشروى تند و سريع سطح آب دريا مشاهده شده كه 

نشانگر دسته رخساره اى TST در سكانس بعدى است.
 TST در برش توسن با دسته رخساره  اى C1 سكانس رسوبى
شروع مى شود. در اين رسوبات كمى آثار توربيدايتى ديده شده 
است. دسته رسوبى TST در برش توسن وگورزين با رخساره هاى 
روزن-بران  افزايش  بخش  اين  در  است.  همراه  آشفتگى  زيست 
پالنكتون به روزن بران كف زى شاهدى بر پيشروى آب درياست. 
دسته رخساره اى HST با خاصيت فرسايشى، فراوانى رخساره هاى 
توربيدايتى را شامل مى شوند. مرز بااليى C1 از نوع SB1 است. 
 C1 در برش خمير شواهدى دال بر شكل گيرى سكانس رسوبى
Oligostegina Wack- رخساره  شدن  ظاهر  با  بلكه  ندارد  وجود 
سكانس  روى  بر   C2 سكانس  به  مربوط  توالى  ته نشست   stone
رسوبى AL-C مشاهده شده است. نبود اين سكانس رسوبى در 
برش خمير نشان مى دهد كه اين بخش از حوضه بيرون از آب 
در   Oligosteginid بردارنده  در  رخساره هاى  وجود  است.  بوده 

شكل 7: دورنگاهى بر توالى رخنمون يافته كرتاسه در برش خمير. تغييرات در اليه بندى واحدهاى سنگى به طور شاخص ارائه شده است.

1. Toplap
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بخش احمدى و نبود آن در نگاره هم ارزى به صورت باالپوشانى1 
است، نشان از وجود حوضه هاى درون فالتى دارد. شكل هندسى 
Toplap (شكل 9) نشانگر عدم رسوبگذارى و يا زون انتقال است 

.(Catuneanu et al., 2009)
 Assemblage Zone 26, 23 زون هاى زيستى C2 سكانس رسوبى
وكستونى  رخساره  ته نشست  مى شوند.  شامل  را   Wynd (1965)
پلتفرم  روى  بر  پائين  تراز  رسوبى  سيستم  به  اوليگوستژينادار 
كربناته مرتبط است. دسته رخساره TST با تشكيل رخساره هاى 
Fa- و   Trocholina sp. چون  ميكروفسيل هايى  حاوى  وكستونى 
vusella washitensis نمود يافته و سطح بيشترين باالآمدگي آب 
دريا در اين سكانس با پيك عميق شونده در نمودار الگ صوتى 
رديابى شده است. دسته رخساره اى HST در قسمت آغازين از 
رخساره هاى وكستونى با طرح برانبارش آهسته1 و در قسمت هاى 
برانبارش  طرح  با  پكستونى/گرين استونى  رخساره هاى  از  پايانى 

سريع2 تشكيل شده است.
مرز بااليى در تمامى برش ها با ثبت آغشتگى هماتيتى آلوكم هاى 
موجود، نشانگر مرحله خروج سرتاسرى حوضه رسوبگذارى از 

آب در پايان اين سكانس است.

سانتونين
سكانس ته نشستى مربوط به دوره زمانى تورونين و كنياسين در 
ستون چينه اى در دست بررسى ديده نشده است. دليل اصلى به 
فرآيندهاى تكتونيكى كه تاثير زيادى بر سيستم رسوبى داشته اند، 
برمى گردد. آنچه كه از اين رخداد بر جاى مانده، سطحى فرسايشى 
به عنوان يك مرز سكانسى است. ته نشست سانتونين به صورت 
واحدهاى  خمير  برش  در  است.  شده  ثبت  ايالم  سازند  توالى 
مربوط به سازند ايالم حفظ نشده و سازند گورپى بر روى سازند 

سروك ته نشست يافته است.
عمق  كم  روند  با  رسوبى  سكانس هاى  مجموعه  فاز  اين  در 
تا  پائين  در  وكستونى  رخساره هاى  از  باال،  سمت  به  شونده 
توربيدايتى  اثرات  زيستى،  آشفتگى  با  گرين استونى  رخساره هاى 
است.  شده  تشكيل  باال  در  ريفى  سكوهاى  به  مربوط  شواهد  و 
با  بخش  اين  در  دريا  آب  نسبى  سطح  باالآمدگى هاى  بيشترين 
الگوى مهاجرت رخساره هاى رسوبى به سوى خط ساحلى3 همراه 
در  محلى  ساخت  زمين  هرچند  مى دهد،  نشان  امر  اين  هستند. 
توزيع رخساره ها و ضخامت سكانس هاى رسوبى نقش دارد، ولى 
ايجاد سكانس هاى رسوبى توسط تغييرات نسبى آب دريا كنترل 

شكل A .8) مدل ته نشستى در طى آلبين بر روى پلتفرم نوع رمپ. B) مدل ته نشستى در طى سنومانين، نشان دهنده پيشروى سكانس هاى رسوبى و توسعه و 
تغيير در پلتفرم كربناته. C) مدل ته نشستى در طى سانتونين، پيشروى واحدهاى رسوبى بعد از يك زمان طوالنى قرارگيرى در بيرون از آب دريا.  

1. Late HST
2. Early HST
3. Retrogration
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مى شده است (Tucker and Wright, 1990). در اين توالى، جايى 
كه سطح نسبى آب دريا پائين تر از زون شكست بين شلف و دامنه 
شيب قرار نگيرد، مرز سكانسى بيشتر به صورت يك ناپيوستگى 
كوچك مقياس در ته نشست رسوبات مشخص مى شود. فاز 3 در 
برش توسن دو سكانس مجزا و در برش گورزين يك سكانس 

را شامل مى شود.
دسته  دو  از  وتوسن  گورزين  برش هاى  در   S1 سكانس 
رخساره اى TST و HST تشكيل شده اند. TST در برش گورزين 
با اوئيدهاى هماتيتى مشخص مى شوند. اوئيدهاى هماتيتى نشان 
دهنده بيرون قرار گرفتن رسوبات از آب دريا و قرارگيرى آن ها 
زمانى  برهه  اين  در  مرطوب  و  گرم  شرايط  در  هوا  با  تماس  در 
از  وكستونى  رخساره  يك  توسط  سكانس  اين  در   TST است. 
دربردارنده  بيشتر   HST مى شود.  جدا   HST رخساره اى  دسته 
با  جلبكى  روديستى  قطعات  حاوى  توربيدايتى  رخساره هاى 
آشفتگى باالست. تخلخل باالى ته نشست هاى اين دسته رسوبى 
مخزنى  باالى  استعداد  نشان دهنده  نوترون،  نمودار  به  استناد  با 
اين توالى در توليدات هيدروكربورى است. تشكيل زون زيستى
Wynd (1965), Assemblage Zone 30  به رسوبگذارى توالى در 
اين سكانس مرتبط است. در اينجا كاهش نسبى سطح آب دريا 

تغيير  به  شيب،  بااليى  بخش  كربنات  باالى  توليدات  با  هم زمان 
(Eberli مى انجامد  پيش نشسته  به  افزاينده  از  انبارش ها  چيدمان 

.(et al., 2004
سكانس رسوبى S2 فقط در برش توسن رديابى شده و بيانگر اين 
واقعيت بوده كه اين نقطه تنها منطقه اى از حوضه رسوبى مى باشد 
كه در اين زمان در زير سطح آب دريا در حال رسوبگذارى است. 
 Assemblage Zone 31 زيستى  زون  سكانس،  اين  رسوبگذارى 
 HST و TST از دو دسته رخساره S2 را به همراه دارد. سكانس
شكل گرفته است. دسته رخساره پيشرونده يك زون متراكم در 
رخساره اى  دسته  و  كربناته  پلتفرم  شيب  دامنه  ته نشستى  جايگاه 
تراز باال يك زون متخلخل با رخساره پكستونى تا گرين استونى با 
خرده هاى روديستى بسيار در شلف و پهنه  جلوى شلف مى باشد.

بحث
در آلبين رخساره ها بيشتر سنگ آهك رسى با بافت وكستون 
تا مـادستون بوده و اغلب روزن بران كف زي هم چون اوربيتولينا 
به  مربوط  رخساره هاى  نبود  برداشته اند.  در  را  همى سيكالمينا  و 
جريان هاى توربيدايتى، ثقلى و دانه هاى درشت برشى و با توجه 
به ويژگى هاى سنگ شناختى موجود، اين رخساره ها معرف پلتفرم 

شكل 9. هم ارزي سكانس هاي رسوبي كه نشان از تغييرات زياد ستبراي سكانس هاي رسوبي دارد. در ابتداى ته نشينى توالى رسوبى سنومانين يك وقفه رسوبى 
مشاهده مى شود كه در اينجا به عنوان سطح مبنا در نظر گرفته شده است. وجود شكل هندسى روى هم پوشانى در مجاورت برش خمير نشان مى دهد كه اين 
محدوده براى مدتى در آلبين به صورت زون انتقالى عمل كرده كه در آن رسوبگذارى شكل نگرفته است. شكل گيرى باالپوشانى ساحلى به سمت برش خمير 
نشانگر خروج از آب اين محدوده است. اين نگاره تطابقى از ستبر شدن رسوبات به سمت چاه توسن2 و اختالف ستبراى بارز در طى سنومانين تا سانتونين 

نشان دارد.
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(James and است كم در زمان ته نشست  شيب  كربناته رمپ با 
 Wynd, 1965; Van Bunchem and Baghbani, 2006; Piryaei

.(et al., 2010
دريا  سطح  بيشينه  باالآمدگى  با  سنومانين  ته نشستى  توالى 
اكولوژى  در  تغيير  آن  پى  در  و   (Haq et al., 1988) كرتاسه  در 
مواجه  هرمز  نمك  حركات  همين طور  و  روديست ها)  (رشد 
(شكل  است  يافته  دگرشكلى  آن ها  بستر  موفولوژى  و  شده  
خـرده هاى  حاوى  وكستونى  تا  گرين استونى  رخساره هاى   .(7
روديـستى، صـدف هاى نـرم تنان، گاستروپدها روزن بران كف زى 
و  قرمز  جلبك هاى  پالنكتونى،  و   (Orbitolina, Trocholina)
اليگوستژيناها معرف گسترش محيط رسوبى از منطقه پرانرژى تا 

حوضه عميق سكوى كربناته لبه دار هستند.
در سانتونين به دليل اعمال تغييرات تكتونيكى- ساختارى، نتيجه 
(Alavi, 2004; Piryaei et همـگرايى ورقه عربى و بلوك ايران
al., 2010)، بر تغيير شكل توپوگرافى پى سنگ حوضه افزوده شده 
است. شواهد مربوط به رخساره هاى توربيدايتى (سطح فرسايشى، 
قرارگيرى آلـوكم هاى محيط كم عمق بر روى رخساره مربوط به 
درياى ژرف، دانه بندى تدريجى و خرده هاى اسكلتى با حاشيه هاى  
فرسايش يافته) نشانگر فعاليت باالى جريان ها و موج ها در يك 
محيط  ته نشستى پرانرژى است. بافت هاى پكستون تا فلوتستـون 
كف زى  روزن دارن  و  جلبك  اكينودرم،  روديستى،  خرده هاى 
روزن داران  حاوى  اليه هاى  ميان  به همراه   (Rotalia, Dicyclina)
پالنكتيك (Heterohelix, Oligosteginids) نشانگر حوضه درياى 
رخداد  اين  مشابه   رويدادهاى  مى باشد.  لبه دار  پلتفرم  پيشانى  باز 
(تبديل رمپ كربناته به شلف لبه دار) در كرتاسه  بااليى در منطقه  
فارس در جنوب غرب ايران (Piryaei et al., 2010) و در حوضه  

بين النهرين در جنوب عراق نيز مطالعه شده است.
رخساره ها و محيط رسوبى در محدوده مورد مطالعه متنوع بوده 
كه اين تنوع ناشى از شرايط زمين ساخت رسوبى از جمله تبديل 
حاشيه غيرفعال صفحه عربى به حاشيه فعال است. اين تغييرات 
با تشكيل پيش بوم همراه شده است. زمين ساخت به نسبت فعال 
در  محلى  تغييرات  موجب  ناحيه  اين  در  نمك  مداوم  حركت  و 
است  شده  رسوبى  رخساره هاى  در  سازندها  و  اليه ها  ستبراى 

.(Piryaei et al., 2010)
ريف، اختالط  چون رخساره هاى مرتبط با  شده  شواهد يافت 
روزن بران كف زى و پالنكتونى، فراوانى آهك هاى دوباره نهشته 
آن،  با  مرتبط  رسوبى  ساختمان هاى  و  توربيدايتى  شواهد  شده، 
آشفتگى زيستى همراه با اثرات حفر شدگى توسط موجودات حفار 
پلتفرم كربناته در دست بررسى را از نوع شلف لبه دار معرفى كرده 
و حوضه  مطالعاتى مورد بررسى را به بخش پيشانى ريف و درياى 

باز اين پلتفرم نسبت مى دهند.

نتيجه گيرى
گروه  توالى  براى  اصلى  رخساره   8 شده،  انجام  مطالعه  در 
بنگستان شناسايى و بر اين اساس 3 كمربند رخساره اى شلف/سد 

كربناته، شيب دامنه و حوضه ژرف درياى باز معرفى شده است. 
حاشيه دار  شلف  به  كربناته  رمپ  از  بررسى  مورد  كربناته  پلتفرم 
اين  تبديل  است.  شده  تبديل  پسين  سنومانين  تا  آلبين  طى  در 
از  ايالم)  (سازند  سانتونين  به  كژدمى)  (سازند  آلبين  از  حوضه 
پلتفرم رمپ به سكوى لبه دار ناشى از تغيير اقليمى از شرايط گرم 
اربيتولين ها)،  بر  روديست ها  (غلبه  خشك  و  گرم  به  مرطوب  و 
باالآمدگى سطح نسبى دريا، فعال شدن مجدد گنبدهاى نمكى و 
بررسى  همچنين  است.  منطقه اى  و  محلى  زمين ساخت  تغييرات 
گشته  منجر  اصلى  بخش  سه  شناسايى  به  رسوبى  سكانس هاى 
زمين شناسى  رسوبى،  محيط  در  تغيير  به  اشاره  هريك  كه  است 
قديمه، فرآيندهاى كنترل كننده رسوبگذارى و جايگاه برانبارش ها 
است. فازهاى موجود شامل: مرحله اول در برگيرنده توالى آلبين با 
مشخصه رخساره هاى مربوط به پلتفرم نوع رمپ هستند. مرحله  
دوم، پوشش دهنده واحدهاى سنگى آلبين پسين و سنومانين است. 
اين فاز همراه با تغييرات اكولوژيكى و اقليمى است. در مراحل 
انتهايى ته نشينى اين رسوبات، دگرريختى هاى شديد تكتونيكى و 
بيرون قرارگيرى حوضه از آب دريا مشاهده مى شود. مرحله سوم، 
شامل توالى سانتونين مى باشد كه به رسوبگذارى در حوضه  بعد 

از برخورد ورقه عربى به بلوك ايران اشاره دارد. 
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