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ریزرخسارهها ،محیط رسوبی و چینهنگاری سکانسی سازند آسماری در
تاقدیسهای کوه سیاه و اشگر (زون ایذه)
3

زهرا ظهرابی ،*1حسین وزیری مقدم ،2علی صیرفیان ،2علی رحمانی

 -9کارشناسی ارشد چينهشناسی و فسيل ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان
 -6استاد گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان
 -3شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب
پذيرش مقاله9311/8/65 :
تأييد نهايی مقاله9311/96/90 :
چکیده
در اين تحقيق رسوبات سازند آسماري در تاقديس کوه سياه (شمال دهدشت) و تاقديس اشگر (شمال غرب
نورآباد) ،از نظر ريزرخسارهها ،محيط رسوبی و چينهنگاري سکانسی مورد مطالعه قرار گرفت .از برشهاي برداشت
شده تقريبا  330مقطع نازک تهيه شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .سن سازند آسماري در برش کوه
سياه روپلين -شاتين تا بورديگالين و در برش کوه اشگر شاتين تا بورديگالين میباشد .در بخش رخسارهها93 ،
ريزرخساره شناسايی شد .بررسی ريزرخساره هاي موجود نشان دهنده چهار زير محيط رسوبی مختلف شامل
پهنه جزرومدي ،الگون ،پشته و درياي باز در سازند آسماري میباشد .رخسارههاي معرفی شده و شواهد
صحرايی ،نشان میدهد که بخش هاي زيرين و بااليی سازند آسماري در برش تاقديس کوه سياه در دو پالتفرم
کربناته (ابتدا در يک شلف باز و سپس در يک رمپ کربناته) نهشته شده ولی در تاقديس اشگر يک شلف باز
تشخيص داده شده است .در هر دو برش  1سکانس رسوبی درجه  3شناسائی گرديد.
واژگان کلیدی :اليگوسن -ميوسن ،تاقديسهاي کوه سياه و اشگر ،چينهنگاري سکانسی ،ريزرخساره ،سازند
آسماري ،محيط رسوبی.

* -نويسنده مسئول01311283292 :

Email: zohrabi_z@yahoo.com
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همکاران6001 ،؛ اهرنبرگ و همکاران)6003 ،
عالوه بر اين با استفاده از دادههاي ايزوتوپ
استرانسيوم  8سطح سکانسی در بخش جنوب غربی
فرو افتادگی دزفول توسط (اهرنبرگ و همکاران)
مشخص گرديد و (ون بوخم و همکاران) نيز 3
سکانس رسوبی در رسوبات اليگوسن و  3سکانس
رسوبی در رسوبات ميوسن سازند آسماري در ناحيه
فروافتادگی دزفول و زون ساختمانی ايذه معرفی
کردند .از ديگر مطالعات چينه نگاري سکانسی
صورت گرفته بر روي تاقديس اشگر میتوان به
تشخيص  1سکانس رسوبی (شب افروز و همکاران،
 )6095اشاره کرد .هدف اصلی اين پژوهش عبارت
است از :تشخيص و طبقهبندي ريزرخسارهها به
منظور پی بردن به شرايط رسوبگذاري و ارايه مدل
رسوبی براي تشکيل سازند آسماري و در نهايت
معرفی توالیهاي رسوبی درجه سوم در سازند
مذکور در برشهاي مورد مطالعه (شکل .)9

مقدمه
سازند آسماري توالی کربناتهاي است که به دليل
توان مخزنی باال به عنوان يکی از مهمترين
سازندهاي کربناته در ايران شناخته شده است .اين
سازند براي نخستين بار در تنگ گل ترش واقع در
کوه آسماري مورد شناسايی قرار گرفت
(ريچاردسون .)9161 ،برش نمونه سازند آسماري با
 391متر ضخامت شامل سنگ آهک ،سنگ آهک
دولوميتی و سنگ آهک رسی میباشد (مطيعی،
9336؛ آقانباتی9385 ،؛ آدامز .)9125 ،سن سازند
آسماري در جايجاي زاگرس ثابت نبوده و براساس
پراکندگی روزن داران بزرگ بنتيک و تعيين سن
به روش ايزوتوپ استرانسيوم سن روپلين -ميوسن
پيشين براي اين سازند در نظرگرفته شده است
(ليز9133 ،؛ توماس9118 ،؛ جيمز و وايند9125 ،؛
وايند9125 ،؛ آدامز و بورژوا9123 ،؛ الرسن و

شکل  :9ارتباط زمانی و مکانی واحدهاي سنگی سنوزوئيک زاگرس اقتباس از (جيمز و وايند.)9125 ،

برش تاقديس اشگر (شمال غرب نورآباد) :برش
مورد مطالعه در  3.5کيلومتري غرب روستاي
دودک و تقريبا  90کيلومتري شمال شرق روستاي
کناره قرار دارد .مختصات جغرافيايی''59°91' 95
شرقی و'' 30° 63'52شمالی است و نزديکترين
راه دسترسی به آن جاده نورآباد به ياسوج میباشد.

موقعیت جغرافیایی و راههای دستیابی برشهای
مورد مطالعه

برش تاقديس کوه سياه (شمال دهدشت) :برش
مورد مطالعه در يک کيلومتري شمال روستاي
کالت با مختصات جغرافيايی '' 50°32'81شرقی و
'' 30° 52' 12شمالی قرار دارد و نزديکترين راه
دسترسی به آن جاده دهدشت به سوق میباشد.
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شکل )A :6نقشه زمينشناسی تاقديس اشگر با مقياس (( )9:900000شرکت ملی نفت ايران) و  )Bموقعيت جغرافيايی
و نقشه راههاي دستيابی به آن ناحيه :با مقياس (( )9:9000000اطلس راههاي ايران) )C ،نقشه زمينشناسی تاقديس
کوه سياه با مقياس ( )9:900000شرکت ملی نفت ايران و  )Dموقعيت جغرافيايی و نقشه راههاي دستيابی به آن ناحيه:
با مقياس (( )9:9000000اطلس راههاي ايران).

اشگر براساس توزيع فسيلها و مطالعات ديرينه-
شناسی چهار زون تجمعی در سازند آسماري
شناسايی شد که زون تجمعی شماره  9و شماره 6
سن شاتين ،زون تجمعی شماره  3سن آکی تانين
و در نهايت زون تجمعی شماره  1سن بورديگالين
را نشان میدهند .در نتيجه سن سازند آسماري در
اين برش شاتين تا بورديگالين میباشد .در برش
تاقديس کوه سياه نيز زون تجمعی شماره  9به سن
روپلين-شاتين ،زون تجمعی شماره  6به سن آکی
تانين و زون تجمعی شماره  3به سن بورديگالين
گوياي سن روپلين –شاتين تا بورديگالين براي
سازند آسماري در اين برش میباشند (جدول .)9

چینهشناسی برشهای تاقدیس اشگر و تاقدیس
کوه سیاه

سازند آسماري در دو برش تاقديسهاي کوه سياه
و اشگر به ترتيب داراي ضخامت  626و  616متر
بوده و در هر دو برش به صورت پيوسته و همشيب
بر روي سازند پابده و در زير سازند گچساران قرار
دارد (شکل  .)9سازند آسماري در برش تاقديس
کوه سياه شامل آهکهاي نازک اليه ،ضخيم اليه و
تودهاي و ميان اليههاي آهک مارنی میباشد و در
تاقديس اشگر شامل آهکهاي تودهاي ،ضخيم و
آهکهاي دولوميتی میباشد که همراه با ميان اليه-
هاي آهک مارنی ديده میشود .در برش تاقديس
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جدول  :9بيوزوناسيون ارائه شده توسط (الرسن و همکاران )6001 ،براي سازند آسماري ،به همراه بيوزنهاي موجود
در برشهاي مورد مطالعه
Eshgar

Koohsia
h
√

√

√

√

√
√

√

Assemblage Zone (Laursen et al.,
)2009
Borelis melo curdica- Borelis melo
melo
Indeterminate Zone
Miogypsina- Elphidium sp. 14Peneroplis farsensis
Archaias asmaricus- Archaias
hensoni- Miogypsinoides
- Lepdocyclina-Operculina- Ditrupa

N
o

Stage

7

Burdigalian

6
5

Aquitanian
Aquitanian

4

Chattian

3

Nummulitesvascus-N.fichteli

2

RupelianChattian
Rupelian

Globigerina spp.TurborotaliacerroazulensisHantkenina

1

EoceneOligocene

مواد و روشها
محيطهاي از قبيل پهنه جزر و مدي ،الگون ،سد و
درياي باز میباشند (شکل  5و .) 2

به منظور تشخيص و طبقهبندي ريزرخسارهها و
تعيين محيط رسوبی و توالیهاي رسوبی درجه سوم
 330مقطع نازک ميکروسکوپی از هر دو برش تهيه
شد که از اين تعداد مقاطع نازک ميکروسکوپی،
 910مقطع نازک به برش تاقديس کوه سياه و 910
مقطع نازک به برش تاقديس اشگر تعلق دارد.
تفسير ريزرخسارهها عموماً بر مبناي طبقهبندي
فلوگل ( )6090و شناسايی بافتها بر اساس رده-
بندي دانهام ( )9126و امبري و کلوان ()9139
انجام شده است.

:MF1

بایوکالستیک

پالنکتونیک

فرامینیفرا

ريزرخساره
اين
وکستون-پکستون :در
فرامينيفرهاي پالنکتون عناصر اصلی را تشکيل می
دهند که شامل گلوبی ژرينيدها و گلوبوروتاليدها
میباشند .فرامينيفرهاي بنتيک موجود در اين
ريزرخساره الفيديوم و ميليوليد میباشند که از
اجزاي فرعی اين ريزرخساره محسوب میگردند .از
ساير اجزاء میتوان به خردههاي کوارتز ،گلوکونيت،
پلت ،ديتروپا ،تکستوالريا وگاستروپود اشاره نمود.
در اکثر از مقاطع نازک ميکروسکوپی مقدار روزن
داران پالنکتون باال میباشد ولی در بعضی از مقاطع
نازک ميکروسکوپی مقدار روزن داران پالنکتون از
قاعده برش به سمت قسمتهاي باالي توالی کاهش
يافته و میتوان شاهد افزايش مقدار آلوکمهاي
ريزشی از مناطق کمعمق پلت فرم مانند ميليوليد

بحث و نتایج
ریزرخسارههای میکروسکوپی

براساس مطالعاتی از قبيل بافتهاي رسوبی،
پتروگرافی و فوناي موجود 93 ،ريزرخساره در سازند
آسماري در برشهاي تاقديس کوه سياه و تاقديس
اشگر شناسايی شد .اين ريزرخسارهها متعلق به
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بود .چنين وضعيتی در مقدار آلوکمهاي مقاطع
نازک ميکروسکوپی (فرامينيفرهاي پالنکتون و
ميليوليد) به طور متناوب تکرار میشود (شکل .) 3
تفسیر :حضور پالنکتونها و فقدان گونههاي بزرگ
همزيستدار نشانه نهشته شدن رسوبات در محيطی
پايينتر از زون نوري درياي باز است .وفور روزنداران
پالنکتون بخش ژرفتر درياي باز را براي تشکيل
اين ميکروفاسيس پيشنهاد میکند .اين
ريزرخسارهها در محيط کمانرژي درياي باز و زير
سطح اساس امواج در شرايط عادي تشکيل شده
است (ويلسون9135 ،؛ فلوگل9186 ،؛ گيل،
 .)6000محيط تشکيل اين ريزرخساره معادل
کمربندهاي  MF1تا  MF2ويلسون میباشد
(ويلسون .)9135 ،اين ريزرخساره در برش تا قديس
کوه سياه قابل مشاهده است .مشابه اين ريزرخساره
از رسوبات قاعده سازند آسماري مربوط به بخش
عميق درياي باز در شمال و شمال شرقی اللی
(وزيري مقدم و همکاران )6002 ،و در ناحيه چمن
بلبل (اميرشاه کرمی و همکاران )6003 ،گزارش
شده است (شکل 3الف).
:MF2

بایوکالستیک

پالنکتونیک

محيط تشکيل اين ميکروفاسيس حدواسط محيط
تشکيل رخسارههاي کفزي بزرگ وپالنکتون است.
اين ريزرخساره در شرايط متوسط تا کم انرژي
درياي باز تشکيل شده است .اين محيط زير سطح
اساس امواج در شرايط طوفانی قرار میگيرد و
معادل کمربند  3ويلسون میباشد (ويلسون،
 .)9135رخساره مشابهی از سازند آسماري در
نواحی اللی و شمال غرب حوضه زاگرس (وزيري
مقدم و همکاران6002 ،؛ وزيري مقدم و همکاران،
 ،)6090در ناحيه چمن بلبل (اميرشاه کرمی و
همکاران )6003 ،و از ناحيه فارس (صادقی و
همکاران )6090 ،گزارش شده است .اين ريز
رخساره در هر دو برش قابل مشاهده است (شکل
 3ب ،شکل  5الف).
 :MF3بایوکالستیک فرامینیفرا (منفذدار) کورالیناسه

آ پکستون :لپيدوسيکلينا و قطعات کوراليناسه آ
متشکلين اصلی اين ريزرخساره میباشد .اکينيد،
تکستوالريا ،کورال به همراه آمفيستژينا،
هتروستژينا و ميليوليد به عنوان محتويات فرعی در
اين ريزرخساره حضور دارند .در تاقديس کوه سياه
بريوزوئر نيز در برخی مقاطع وجود دارد (شکل -1
.)3
تفسیر :حضور همزمان جلبک قرمز و
لپيدوسيکلينيده مويد بخش پروکسيمال شلف
ميانی است (باسی و نبلسيک.)6090 ،
فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ حاکی از نهشته شدن
اين ريزرخساره در محيط نرمال دريايی و در زون
نوري میباشد (باسی و همکاران6003 ،؛ کوردا و
براندو .)6003 ،مشابه اين ريزرخساره در ناحيه
فارس از سازند آسماري گزارش شده است (صادقی
و همکاران .)6090 ،اين ريزرخساره در هر دو برش
مشاهده شده است (شکل  3پ ،شکل  1ب).

فرامینیفرا

لپیدوسیکلینیده نومولیتیده وکستون پکستون /

رودستون :حضور هم زمان روزندارن کفزي بزرگ
و پالنکتون ويژگی اين ميکروفاسيس است .روزن
داران بزرگ اين رخساره شامل :نوموليتيدهاي
بزرگ (اپرکولينا ،هتروستژينا و اسپيروکلپئوس)،
لپيدوسيکلينيدهاي بزرگ وکشيده (نفرولپيدينا و
ائولپيدينا) ،آمفيستژينا ،نئوروتاليا ،الفيديوم و
تکستوالريا میباشد .در برخی از نمونهها مقداري
ميليوليد نيز حضور دارند .در برش تاقديس اشگر
دانهها در اندازه ريز تا درشت (بيشتر از  6ميلیمتر)
بوده که در يک زمينه کربناته دانهريز قرار گرفتهاند.
تفسیر :حضور روزنداران کفزي بزرگ هم زيست
دار و پالنکتون بخش پايينی محيط سراشيب را
مشخص میکند .ترکيب زيستی نشان میدهد که

 :MF4بایوکالستیک کورال فرامینیفرا (منفذدار)

وکستون – پکستون :در اين رخساره تکههايی از
کورال ،فرامينيفرهاي هيالين چون لپيدوسيکلينا و
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پالتفرم قرار گرفته و جداکننده درياي باز از محيط-
هاي محصور شده میباشد .مشابه اين ريزرخساره
در ميدان نفتی رگ سفيد (اميرشاه کرمی و
همکاران )6090 ،و در شمال غرب حوضه زاگرس
(وزيري مقدم و همکاران )6090 ،گزارش شده
است .اين ريزرخساره در تاقديس کوه سياه قابل
مشاهده است (شکل  3ث).
 :MF6بایوکالستیک پکستون – گرینستون :فراوانی
خردههايی از قبيل بريوزوآ ،خار اکينيد و کوراليناسه
آ اجزاي اصلی اين ميکروفاسيس است .ساير اجزاء
زيستی شامل اپرکولينا و ميليوليد هستند.
تفسیر :باتوجه به فراوانی زياد دانهها نظير خردههاي
اکينيد ،کوراليناسه آو جورشدگی آنها اين
ريزرخساره در يک محيط پرانرژي سدي يا پشتهاي
نهشته شده است .مشابه اين ريزرخساره از ناحيه
چمن بلبل توسط امير شاه کرمی و همکاران
(اميرشاه کرمی و همکاران )6003 ،و نيز از ناحيه
اللی توسط وزيري مقدم و همکاران (وزيري مقدم
و همکاران )6090 ،از سازند آسماري گزارش شده
است .اين ريزرخساره در تاقديس کوه سياه قابل
مشاهده است (شکل  3ج).
 :MF7کورال باندستون :اين ريزرخساره متشکل از
کلونی مرجان تودهاي میباشد که منعکس کننده
ارگانيسمهاي برجا به عنوان يک ريف ارگانيکی
(بيوهرم) میباشد .مشاهده بافت متصل مرجانی در
مقطع ميکروسکوپی و عدم همراهی با هيچ نوع
بيوتايی ،ويژگی مهم اين ريزرخساره میباشد .به
دليل عدم مشاهده ريف گسترده در صحرا اين
ريزرخساره ريف واقعی محسوب نمیشود و میتوان
به عنوان ساختارهاي مرجانی پراکندهاي معرفی
شود که در بخش کمعمق پالتفرم و در محدوده
الگون میزيسته است .حضور اين رخساره به همراه
رخسارههاي الگونی در توالی اين تفسير را تاييد

آمفيستژينا ،اجزاء اصلی را تشکيل میدهند .زمينه
غالبا از نوع ميکرايت است .بريوزوآ ،اکينيد ،روتاليا،
هتروستژينا ،ميليوليد و کوراليناسه آ به عنوان
عناصر فرعی تشکيل دهنده اين رخساره میباشد.
در برش تاقديس کوه سياه بافت فلوتستون-
رودستون مشاهده شده است.
تفسیر :اين رخساره با توجه به حضور کورال و
بايوتاي ديگر چون کوراليناسه آ ،روتاليا و
هتروستژينا در يک محيط درياي باز تحت شرايط
شوري نرمال دريايی با چرخش آزاد آب و انرژي
هيدرو ديناميکی متوسط ته نشست شده است
(اميرشاه کرمی و همکاران 6008 ،و .)6003
فراوانی مرجانها و بافت فلوتستون – رودستون
مبين تشکيل اين ريزرخساره در بخش کمعمق
درياي باز میباشد .حضور کوراليناسه آ و فرامهاي
بنتيک بزرگ نشاندهنده شرايط اليگوتروفی است
(پوما .)6009 ،ريزرخساره مشابهی توسط (اميرشاه
کرمی و همکاران )6003 ،از سازند آسماري در
ناحيه چمن بلبل ايران و از ناحيه سپيد دشت
توسط (وزيري مقدم و همکاران )6090 ،گزارش
شده است .اين ريزرخساره در هر دو برش قابل
مشاهده است (شکل 3ت ،شکل 1پ).
 :MF5اائید پکستون – گرینستون :دانههاي اائيد
مماسی از تشکيل دهندههاي اصلی اين ريزرخساره
میباشد .برخی از دانههاي اائيد ميکرايتی شدهاند.
در بعضی از مقاطع فرامينيفرهايی نظير ميليوليد و
دندريتينا به عنوان عناصر فرعی اين ريزرخساره
میباشد .از ديگر اجزاء میتوان به گاستروپود و
جلبک سبز اشاره نمود.
تفسیر :غالب ترکيب اين ريزرخساره را اائيدهاي
ميکرايتی (پلوئيدهاي باهاميت) تشکيل میدهند.
تاثير فرآيند ميکريتی ،فراوانی باال و متراکم بودن
اائيدها نشانگر رسوبگذاري در محيط کمعمق و
پرانرژي شول ماسهاي میباشد ،که در حاشيه
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الگون نيمه محصور است .ميليوليدها در آبهاي
بسيار کمعمق ،کمشور تا فوقشور با آشفتگی کم و
بستر نرم ،الگون يا نواحی غنی از موادغذايی پشت
ريف فراوان میباشند (گيل )6000 ،و در صورت
اتصال با درياي باز ،از الگون کمعمق تا جلوي ريف
وجود دارد (اسشلوگر .)9123 ،حضور همزمان
فرامينيفرهاي بنتيک بدون منفذ و جلبک قرمز
بيانگر رسوبگذاري در يک الگون (شب افروز و
همکاران ،)6095 ،با چرخش خوب آب و عدم
حضور يک سد تاثيرگذار میباشد .اين ريزرخساره
با توجه به وجود فرامينيفرهاي بدون منفذ گوياي
بخشهاي زون نوري بااليی در درون شلف داخلی
و در درون محيطی با انرژي زياد است (باسی و
همکاران .)6003 ،رخساره مشابه توسط (باسی و
نبلسيک )6090 ،و (فورنير )6001 ،گزارش شده
است .اين ريزرخساره در هر دو برش قابل مشاهده
است (شکل 3ح ،شکل  1ج).

میکند .اين ريزرخساره در تاقديس اشگر قابل
مشاهده است (شکل  1ت).
 :MF8بایوکالستیک فرامینیفرا (منفذدار و بدون

منفذ) پکستون -گرینستون :در اين ريزرخساره
مخلوط فرامينيفرهاي بنتيک با ديوارههاي هيالين
و پورسالنوز ديده میشود .از فرامينيفرهايی با ديوار
پورسالنوز به ميليوليد ،دندريتينا ،بورليس،
آستروتريلينا و مآندروپسينا و از فرامينيفرهايی با
ديواره هيالين به ديسکوربيس ،الفيديوم وروتاليا
میتوان اشاره نمود .اجزاء فرعی شامل اکينيد،
پوسته دوکفهاي وبريوزوآ میباشد .بافت سنگ
پکستون – گرينستون و از نوع دانه پشتيبان است
و زمينه سنگ را گل ميکرايتی تشکيل میدهد.
تفسیر :فراوانی فوناي پورسالنوز و هيالين در کنار
يکديگر حاکی از شرايط محيطی بوده که امکان
زيست فرامهاي هيالين و پورسالنوز را با هم ميسر
میکرده است .ريزرخساره مورد نظر مربوط به
بخشهاي بااليی زون يوفوتيک میباشد لذا با توجه
به فوناي موجود میتوان يک الگون نيمه محصور با
انرژي متوسط را محيطی مناسب براي تشکيل اين
ريزرخساره بيان نمود( .ژيل6000 ،؛ رومرو و
همکاران )6006 ،مشابه اين ريزرخساره در تاقديس
خويز (رحمانی و همکاران )6001 ،و در ناحيه
فارس (صادقی و همکاران )6090 ،گزارش شده
است .اين ريزرخساره در هر دو برش قابل مشاهده
است (شکل  3چ ،شکل  1ث).

:MF10

بایوکالستیک

میلیولید

دیسکوربیس/

نئوروتالید وکستون :روزنداران کفزي مانند
ميليوليد ،ديسکوربيس و نئوروتاليا اجزاء مهم
سازنده اين ميکروفاسيس هستند .روزندارانی چون
الفيديوم ،دندريتينا ،بورليس و ميوژپسينا در اين
ريزرخساره نقش فرعی دارند و سازندگان ديگر
زيستی خار اکينيد ،پوسته دوکفهاي و جلبک سبز
داسی کالداسه هستند .گاهی بافت سنگ به
مادستون تبديل میشود.
تفسیر :هميافتی فرامينيفرهاي بنتيک کوچک با
ديواره منفذدار و بدون منفذ ،بخشهاي درونی
پالتفرم را نشان میدهد .بر طبق حضور خردههاي
اسکلتی درياي باز و نيز براساس جايگاه چينه-
شناسی ،محيط الگون نيمه محصور براي اين
ريزرخساره پيشنهاد میشود (ژيل6000 ،؛ رومرو و
همکاران .)6006 ،بافت گلی به همراه ميليوليد و
نئوروتاليا با تنوع کم فرامينيفرها حاکی از تشکيل

 :MF9بایوکالستیک کورالیناسه آ فرا مینیفرا (بدون

منفذ) پکستون :فوناي غالب اين ريزرخساره را
ميليوليد ،کوراليناسه آ ،آرکياس ،بورليس و خرده-
هاي اکينيد تشکيل میدهند .زمينه اين ريزرخساره
را ميکرايت تشکيل داده است.
تفسیر :هميافتی فوناي شاخص محيط نسبتاً
محصور نظير ميليوليد به همراه کوراليناسه آ و
اکينيد که شوري نرمال دريا را تحمل میکنند
حاکی از تشکيل اين ريزرخساره در يک محيط
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ريزرخساره در تاقديس کوه سياه قابل مشاهده است
(شکل  3د).

اين ريزرخساره در يک پالتفرم با چرخش آب
محدود ،يک الگون خيلی کمعمق با انرژي
هيدروليکی کم میباشد (ژيل600 ،؛ فلوگل6001 ،؛
ويلسون .)9135 ،مشابه اين ريزرخساره از سازند
آسماري در تاقديس خويز (رحمانی و همکاران،
 )6001و در شمال غرب حوضه زاگرس (وزيري
مقدم و همکاران )6090 ،گزارش شده است .اين
ريزرخساره در هر دوتا برش قابل مشاهده است
(شکل  3خ ،شکل  1چ).

 :MF12بایوکالستیک میلیولید اائید وکستون –

پکستون :اجزاي اصلی اين ريزرخساره را دانههاي
اائيد (اائيدهاي قالبی) و فرامينيفر از نوع ميليوليد
تشکيل میدهند .اجزاء فرعی آن شامل پوسته
دوکفهاي میباشد.
تفسیر :ميليوليدها بیمنفذهاي بدون همزيست
هستند که میتوانند در آبهاي بسيار کمعمق از
نيمهشور تا فوقشور زندگی کنند (گيل.)6000 ،
حضور تعداد زيادي از بیمنفذهاي پورسالنوز
محيطی تا حد فوقشور (الگون) را نشان میدهد
(ژيل600 ،؛ رومرو و همکاران .)6006 ،دانههاي
غيراسکلتی مانند اائيدهاي سطحی نشان دهنده
شوري باال با انرژي متوسط میباشد (ويلسون،
 .)9135حضور اين اائيدها به همراه فرامينيفرهاي
با ديوارهي بدون منفذ نشان دهنده اين است که
محيط تشکيل اين ريزرخساره الگون محصور می-
باشد .اين ريزرخساره در تاقديس کوه سياه قابل
مشاهده است (شکل  3ذ).
 :MF13مادستون کوارتز دار :اين ريزرخساره از گل
آهکی با بافت مادستون تشکيل شده است .دانههاي
کربناته و غير کربناته با درصد کمی وجود دارد .از
دانههاي غيرکربناته میتوان به کوارتز اشاره نمود.
تفسیر :فقدان سطوح خارج از آب ،فراوانی گل و
ارتباط آن با رخساره تاالب و تنوع کم فونا حاکی از
تشکيل اين ريزرخساره در بخشهاي کمعمق
الگون به سمت ساحل است( .محمدي و همکاران،
9388؛ اهلل کرم پور و همکاران )6090،رخسارههاي
مشابهی را به ترتيب از نهشتههاي سازند قم و سازند
آسماري گزارش نمودهاند .اين ريزرخساره در هر
برش قابل مشاهده است (شکل  3ر).

 :MF11بایوکالستیک فرامینیفرا (بدون منفذ)

وکستون – پکستون – گرینستون :ميليوليد،
دندريتينا ،پنروپليس ،آستروتريلينا و بورليس بخش
عمده روزنداران را در اين ريزرخساره تشکيل داده
اند .خردههايی از مآندروپسينا ،الفيديوم ،اکينيد،
بريوزوآ و گاستروپود از اجزاء فرعی میباشند.
تفسیر :حضور متنوعی از فرامينيفرهاي بنتيک
بدون منفذ و عدم حضور قابل توجهی از فوناي
هيالين نشان دهنده يک الگون نسبتا محصور می-
باشد .با توجه به حضور کم گل در زمينه سنگ
میتوان بخش پر انرژيتر در محيط الگون را براي
تشکيل اين ريزرخساره در نظر گرفت (ويلسون،
 .)9135فرامينيفرهاي پور سالنوز در بخش بااليی
زون نوردار فوقانی زندگی میکنند (باسی و
همکاران .)6003 ،در اين زون به سبب نفوذ نور
زياد فرامينيفرها مجبور هستند براي محافظت خود
در برابر اشعه فرابنفش خورشيد پوسته غير شفاف
داشته باشند .بافت دانه پشتيبان اين ريزرخساره
(پکستون -گرينستون) به دليل غربالگري رسوبات
تحتتاثير انرژي باالي محيط حاصل شده است
(باسی و نبلسيک .)6090 ،مشابه اين ريزرخساره
در سازند آسماري در تاقديس خويز (رحمانی و
همکاران )6001 ،و در ناحيه فارس (صادقی و
همکاران )6090 ،گزارش شده است .اين
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شکل :3ريزرخسارههاي تاقديس کوه سياه :الف) ( MF1بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا وکستون-پکستون) ،ب)
( MF2بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا لپيدوسيکلينيده نوموليتيده وکستون-پکستون  /رودستون) ،پ) MF3
(بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار) کوراليناسه آ پکستون) ،ت) ( MF4بايوکالستيک کورال فرامينيفرا (منفذدار)
وکستون-پکستون) ،ث) ( MF5اائيد پکستون–گرينستون) ،ج) ( MF6بايوکالستيک پکستون– گرينستون) ،چ) MF8
(بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار و بدون منفذ) پکستون-گرينستون) ،ح) ( MF9بايوکالستيک کوراليناسه آ فرا مينيفرا
( بدون منفذ) پکستون) ،خ) ( MF10بايوکالستيک ميليوليد ديسکوربيس /نئوروتاليد وکستون) ،د) ( MF11بايوکالستيک
فرامينيفرا (بدون منفذ) وکستون– پکستون–گرينستون) ،ذ) ( MF12بايوکالستيک ميليوليد اائيد پکستون) ،ر) MF13
(مادستون کوارتزدار).
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شکل :1ريزرخسارههاي تاقديس اشگر :الف) ( MF2بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا لپيدوسيکلينيده نومولتيده
وکستون-پکستون  /رودستون) ،ب) ( MF3بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار) کوراليناسه آ پکستون) ،پ) MF4
(بايوکالستيک کورال فرامينيفرا (منفذدار) وکستون–پکستون) ،ت) ( MF7کورال باندستون) ،ث) ( MF8بايوکالستيک
فرامينيفرا (منفذدار و بدون منفذ) پکستون-گرينستون) ،ج) ( MF9بايوکالستيک کوراليناسه آ فرا مينيفرا (بدون منفذ)
پکستون) ،چ) ( MF10بايوکالستيک ميليوليد ديسکوربيس /نئوروتاليد وکستون) ،ح) ( MF13مادستون کوارتزدار).
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شکل :5توزيع ريزرخسارهها و چينهنگاري سکانسی سازند آسماري در برش کوه سياه (شمال دهدشت).
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شکل :2توزيع ريزرخسارهها و چينهنگاري سکانسی سازند آسماري در برش اشگر (شمال غرب نورآباد).

يک پالتفرم کربناته از نوع شلف باز نهشته شده
است .ريز رخساره  9در بخش انتهايی شلف بيرونی،
ريزرخساره هاي  1 ،3 ،6در شلف ميانی و
ريزرخساره  1در شلف درونی تشکيل شده است.
وجود ميليوليدهاي فراوان به همراه پالنکتونها در
بعضی از مقاطع ،تغيير ناگهانی بافت از پالنکتونيک
فرامينيفرا بايوکالستيک وکستون به ميليوليد
بايوکالستيک وکستون به طوريکه در مقاطع باال و

تعبیر و تفسیر محیط و مدل رسوبی در تاقدیس
کوه سیاه (شمال دهدشت)

در بخش زيرين و بااليی سازند آسماري براساس
شواهد بدست آمده از پراکندگی رخسارهها دو مدل
رسوبی شلف باز در بخش پايينی و رمپ در بخش
بااليی شناسايی شده است .بخش زيرين سازند
آسماري که از ضخامت قاعده برش تا  33متري
شامل ريز رخسارههاي  1 ،3 ،6 ،9و  1میباشد در
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تبديل شوند .عوامل مختلفی بر تکامل اين پلتفرم
ها مؤثر میباشند .اين عوامل عبارتاند از :نرخ توليد
و ضريب انتقال ،توپوگرافی و مورفولوژي اوليه
حوضه رسوبی ،اندازه دانه ،تغييرات سطح آب دريا،
آب و هوا و شرايط تکتونيکی حاکم بر حوضه رسوبی
(ويليام و همکاران .)6099 ،نرخ توليد و رسوب-
گذاري در بخشهاي داخلی پلت فرم سعی میکند
شيب توپوگرافی (اختالف ارتفاع) بين بخشهاي
داخلی و خارجی موجود را افزايش دهد و يا ايجاد
کند و انتقال رسوبات توسط جريان (امواج طوفانی،
جزرومدي و جريانات اقيانوسی) به طرف عمق از
اين کار جلوگيري میکند (ويليام و همکاران،
6099؛ فلوگل .) 6090 ،در بعضی از مقاطع نازک
ميکروسکوپی مربوط به ريزرخساره بايوکالستيک
پالنکتونيک فرامينيفرا وکستون-پکستون ()MF1
مقدار روزن داران پالنکتون از قاعده برش به سمت
قسمتهاي باالي توالی کاهش يافته و میتوان
شاهد افزايش مقدار آلوکمهاي ريزشی از مناطق
کمعمق پلت فرم مانند ميليوليد بود .اين در حالی
است که چنين وضعيتی در مقدار آلوکمهاي مقاطع
نازک ميکروسکوپی به طور متناوب تکرار میشود
که نشان دهنده نرخ انتقال باالي آلوکمهاي ريزشی
از مناطق کمعمق به مناطق عميق میباشد (شکل
 .)3افزايش نرخ انتقال و رسوبگذاري و حمل
رسوبات توليد شده مناطق کمعمق تر به آرامی
حوضه را پر کرده و میتواند يکی از عواملی باشد
که شيب موجود در حاشيه پلت فرم را کاهش داده
و نهايتاً طی زمان نوع پلت فرم در ناحيه مورد
مطالعه تبديل به پلت فرم نوع رمپ شده باشد.

پايين ميليوليد بايوکالستيک وکستون ،پالنکتونها
به همراه ميليوليدها ديده شده ولی در مقطع
ميليوليد بايوکالستيک وکستون هيچ پالنکتونی
ديده نشده و فقدان سد بايوکالستی در اين بخش
از توالی تاييدي بر اين تفسير است .بخش بااليی
سازند آسماري از ضخامت  31تا  626متري شامل
ريزرخسارههاي  93 ،96 ،99 ،90 ،1 ،8 ،2 ،5می-
باشد .وجود رخسارههاي الگون ،رخساره بار (وجود
سدهاي بايوکالستی واائيدي) و تغييرات تدريجی
رخسارهها در بخش بااليی سازند آسماري حاکی از
تهنشست رسوبات در رمپ کربناته است (فلوگل،
6001؛ گراف( )6005 ،شکل .)1در مدل رسوبی
بخش بااليی سازند آسماري در برش مذکور تنها دو
قسمت رمپ داخلی و لبه رمپ ميانی بر اساس نوع
بيوتاهاي سازنده آنها شناسايی شده است.
ريزرخساره ( 5اائيد پکستون – گرينستون) محيط
حد واسط رمپ ميانی به رمپ داخلی را نشان می-
دهد و ريزرخسارههاي( 2بايوکالستيک پکستون –
گرينستون)( 8 ،بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار
و بدون منفذ) پکستون)(90 ،بايوکالستيک
ميليوليد ديسکوربيس /نئوروتاليد وکستون)99 ،
(بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ) وکستون –
پکستون – گرينستون)( 96 ،بايوکالستيک
ميليوليد اائيد وکستون – پکستون) و ( 93مادستون
کوارتزدار) در رمپ داخلی تشکيل شدهاند .اين
توالی در ابتدا ريزرخسارههاي الگون نيمه محصور
و سپس الگون محصور و پهنه جزرومدي را شامل
میشود (شکل  .)90پلت فرمهاي کربناته ممکن
است در طی زمان و مکان تکامل يافته و به يکديگر
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شکل  :3الف ،ب ،ت :افزايش مقدار آلوکمهاي ريزشی و کاهش مقدار پالنکتون از مناطق کم پلت فرم در بعضی از
مقاطع نازک ميکروسکوپی ريزرخساره بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا وکستون-پکستون

شکل :8مدل رسوبی نوع شلف باز در بخش زيرين سازند آسماري در برش مورد مطالعه
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شکل :1مدل رسوبی نوع رمپ هموکلينال بخش بااليی سازند آسماري در برش مورد مطالعه

دو محيط رسوبی شلف داخلی و ميانی و با زير
محيطهاي جزرومدي ،الگون محصور ،الگون
نامحصور و درياي باز میباشد .ريزرخسارههاي  3و
 8و  1و 90و  93در شلف درونی قرار گرفتهاند.
ريزرخسارههاي  1 ،3 ،6در شلف ميانی قرار دارد.
در شلف ميانی فراوانی فرامينيفرهاي منفذدار بزرگ
و کوچک (مانند لپيدوسيکلينا ،اپرکولينا ،نئوروتاليا)
و جلبکهاي قرمز و کورالها به وفور يافت میشود.
(شکل )90

مدل رسوبی سازند آسماری در تا قدیس اشگر
(شمال غرب نورآباد)

مدل رسوبی سازند آسماري در برش تاقديس اشگر
منسوب به يک پالتفرم شلف باز است که با توجه
به توزيع ريزرخساره ،عدم حضور ريفهاي واقعی و
پيوسته ،سد و ساختهاي طوفانی تاييد شده است.
يک شلف بدون لبه به سه بخش شلف داخلی ،ميانی
و خارجی تقسيم میگردد (فلوگل8 .)6001 ،
ريزرخساره شناسايی شده در اين برش وابسته به

شکل  :90مدل رسوبی سازند آسماري در تاقديس اشگر.
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سکانس  :2سکانس  6با ضخامت تقريبی  91متر
(نمونههاي  33تا  )19و سن انتهاي شاتين-آکی
تانين پيشين بر روي سکانس  9قرار میگيرد و از
سنگ آهکهاي متوسط اليه با ميان اليههايی از
آهکهاي مارنی تشکيل شده است .مرحله TST
اين سکانس با رخساره ( 2بايوکالستيک پکستون –
گرينستون) شروع شده و سرانجام با تبديل
رخسارهها بههم ،حداکثر سطح غرقشدگی در
ضخامت تقريبی  83متري مقطع و با حضور
رخساره ( 5اائيد پکستون – گرينستون) مشخص
میشود .با گذر از رخساره  HST 5سکانس دوم با
رخساره ( 99بايوکالستيکفرامينيفرا (بدون منفذ)
وکستون – پکستون – گرينستون) شروع میشود.
و کمعمقترين رخساره در ضخامت  19متري که
( )SB2اين سکانس است با رخساره 96
(بايوکالستيک ميليوليد اائيد وکستون – پکستون)
مشخص میشود .اين سکانس با سکانس  1ون
بوخم و همکاران ( )6090و با سکانس Aq10
اهرنبرگ و همکاران ( )6003انطباق دارد (شکل
.)99
سکانس  :3اين سکانس با  33متر ضخامت (نمونه-
هاي  19تا  )968و به سن آکی تانين پسين می-
باشد .مرز زيرين بر روي سکانس  6قرار گرفته است.
 TSTاين سکانس يا پيشروي آب دريا با رخساره
شماره ( 99بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ)
وکستون – پکستون – گرينستون) مشخص می-
شود .حداکثر سطح غرقابی  mfsاين سکانس با
رخساره ( 5اائيد پکستون – گرينستون) مشخص
میشود و با پرشدن حوضه رسوبی و کمعمق شدن
حوضه HST ،اين سکانس با رخساره 99
(ايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ) وکستون –
پکستون – گرينستون) مشخص میشود)SB2( .
اين سکانس نيز با کمعمقتر شدن حوضه با رخساره
( 93مادستون) مشخص میشود .اين سکانس با

چینه نگاری سکانسی

در چينهنگاري سکانسی نهشتههاي يک حوضه
رسوبی به سکانسهاي رسوبی که بين ناپيوستگیها
يا پيوستگیهاي همارز آنها قرار دارند ،تقسيم می-
شوند .اين کار با بررسی عمودي تغييرات رخسارهها
و شناسايی محيطهاي رسوبی که مرتبط با تغييرات
نسبی سطح آب درياست انجام میگيرد (امبري و
مايرز .)9112 ،مطالعه چينهنگاري سکانسی سازند
آسماري در هر دو برش به شناسايی  1سکانس
رسوبی درجه  3به شرح زير منجر شده است:
چینهنگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس
کوه سیاه

سکانس  :1اين سکانس با  16متر ضخامت (نمونه-
هاي  31تا  )32و سن شاتين پسين حاوي بسته
رسوبی تراز باال ( )HSTمیباشد از نظر سنگ-
شناسی شامل تناوبی از آهک و آهک مارنی حاوي
فرامينيفرهاي پالنکتون و فرامينيفرهاي بنتيک
منفذدار میباشد mfs .اين سکانس با ظهور رخساره
( 9بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا وکستون-
پکستون) شروع شده و سپس بسته  HSTبا
رخسارههاي ( 6بايوکالستيک پالنکتونيک
فرامينيفرا لپيدوسيکلينيده نومولتيدهوکستون-
پکستون  /رودستون)( 3 ،بايوکالستيک فرامينيفرا
(منفذدار)

کوراليناسه

آ

پکستون)

و

1

(بايوکالستيک کورال فرامينيفرا (منفذدار)وکستون
– پکستون) مشخص میشود .در ضخامت  32متري
مقطع با ظهور رخساره ( 90بايوکالستيک ميليوليد
ديسکوربيس /نئوروتاليد وکستون) ،مرز سکانسی
نوع دوم ( )SB2مشخص میشود که جداکننده
سکانس اول از سکانس دوم است .اين سکانس با
سکانس  3ون بوخم و همکاران ( )6090و با
سکانس  Ch30اهرنبرگ و همکاران ()6003
انطباق دارد (شکل .)99
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همکاران ( )6090و با سکانس  Ch30اهرنبرگ و
همکاران ( )6003انطباق دارد (شکل .)99
سکانس  :2اين سکانس از متراژ  912تا  605متري
را شامل میشود و ريزرخسارههاي شماره 8
(بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار و بدون منفذ)
وکستون – پکستون) ،ريزرخساره شماره 1
(بايوکالستيک کوراليناسه آ فرا مينيفرا (بدونمنفذ)
پکستون) و ريزرخساره شماره ( 90بايوکالستيک
ميليوليد ديسکوربيس/نئوروتاليد وکستون) در اين
سکانس به طور متناوب تکرار میشوند .اين
ريزرخسارهها متعلق به محيط الگون بوده و تکرار
اين ريزرخساره هيچگونه روند عميق شدگی و
پيشروي سطح آب دريا را به سمت باال در توالی
مورد مطالعه نشان نمیدهد .سن سکانس شماره 6
انتهاي شاتين–آکی تانين پيشين میباشد)SB2( .
 605اين سکانس با سکانس  1ون بوخم و همکاران
( )6090و با سکانس  Aq10اهرنبرگ و همکاران
( )6003انطباق دارد (شکل .)99
سکانس  :3اين سکانس از متراژ  602تا  610متري
را شامل میشود و مانند سکانس شماره  6شامل
ريزرخساره شماره ( 8بايوکالستيک فرامينيفرا
(منفذدار و بدون منفذ)وکستون – پکستون)،
ريزرخساره شماره ( 1بايوکالستيک کوراليناسه آ فرا
مينيفرا ( بدون منفذ) پکستون) و ريزرخساره شماره
( 90بايوکالستيک ميليوليد ديسکوربيس/نئوروتاليد
وکستون) میباشد .در اين سکانس نيز تکرار
ريزرخسارههاي شماره  1 ،8و  90هيچگونه روند
عميق شدگی و پيشروي سطح آب دريا را به سمت
باال در توالی مورد مطالعه نشان نمیدهد .سن
سکانس شماره  3آکی تانين پسين میباشد)SB2( .
 610اين سکانس با سکانس  5ون بوخم و همکاران
( )6090و با سکانس  Aq20/Bu10اهرنبرگ و
همکاران ( )6003انطباق دارد (شکل .)99

سکانس  5ون بوخم و همکاران ( )6090و با
سکانس  Aq20/Bu10اهرنبرگ و همکاران
( )6003انطباق دارد (شکل .)99
سکانس  :4اين سکانس با  933متر ضخامت
(نمونههاي  961تا  )626و به سن بورديگالين می-
باشد .مرز زيرين اين "سکانس" سکانس شماره3
میباشد .بسته پيشرونده اين سکانس ( )TSTشامل
ميليوليد
(بايوکالستيک
90
رخساره
ديسکوربيس/نئوروتاليد وکستون) است و با
پيشروي دريا و حداکثر سطح غرقابی اين سکانس
با رخساره ( 8بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار و
بدون منفذ)وکستون – پکستون) مشخص میشود
و با پرشدن حوضه از رسوبات  HSTاين سکانس با
رخساره ( 99ايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ)
وکستون – پکستون – گرينستون) مشخص می-
شود .مرز فوقانی آن به مرز زيرين سازند گچساران
محدود میشود .اين سکانس با سکانس  2ون بوخم
و همکاران ( )6090و با سکانس  Bu20اهرنبرگ و
همکاران ( )6003انطباق دارد (شکل .)99
چینهنگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس
اشگر

سکانس  :1اين سکانس از قاعده برش تا متراژ 915
متري است و شامل بخش قاعده سازند آسماري به
سن شاتين میباشد .بسته رسوبی  TSTاين
سکانس شامل ريزرخسارههاي (( 6بايوکالستيک
لپيدوسيکلينيده
فرامينيفرا
پالنکتونيک
نومولتيدهوکستون-پکستون  /رودستون) و 3
(بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار) کوراليناسه آ
پکستون) است .بسته رسوبی  HSTدر اين سکانس
با ريزرخساره ( 3بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار)
کوراليناسه آ پکستون) شروع میشود .کمعمقترين
رخساره در ضخامت  915متري که ( )SB2اين
سکانس است .اين سکانس با سکانس  3ون بوخم و

33

ريز رخسارهها ،محيط رسوبی و چينهنگاري سکانسی سازند آسماري 38 ......................................................................

وکستون) در برمیگيرد .با توجه به اين نکته که مرز
سازند آسماري با سازند گچساران در اين برش
پيوسته است ،در نتيجه بستههاي رسوبی HST
احتماالً در سازند گچساران قرار دارد .اين سکانس
با سکانس  2ون بوخم و همکاران ( )6090و با
سکانس  Bu20اهرنبرگ و همکاران ( )6003انطباق
دارد (شکل .)99

سکانس  :4اين سکانس از متراژ  610تا  611متري
را شامل میشود و به سن بورديگالين است .اين
سکانس شامل بسته رسوبی پيشرونده  TSTمی-
باشد که اين بسته رسوبی ريزرخسارههاي 8
(بايوکالستيک فرامينيفرا (منفذدار و بدون منفذ)
وکستون – پکستون) ( 1 ،بايوکالستيک کوراليناسه
آ فرا مينيفرا ( بدون منفذ) پکستون) و 90
(بايوکالستيک ميليوليد ديسکوربيس /نئوروتاليد

شکل  :99تطابق سکانسهاي شناسايی شده در برشهاي مورد مطالعه با سکانسهاي شناسايی شده توسط ون بوخم و
همکاران ( )6090و اهرنبرگ و همکاران (.)6003

آسماري در برش تاقديس کوه سياه در دو پالتفرم
کربناته (ابتدا در يک شلف باز و سپس در يک رمپ
کربناته) نهشته شده ولی در تاقديس اشگر يک
شلف باز تشخيص داده شده است .تغييرات عمودي
رخسارههاي ميکروسکوپی و منحنی مربوط به

نتیجهگیری
براساس مطالعات صحرايی و مقاطع نازک ،تعداد
 93رخساره در سازند آسماري شناسايی شد.
رخسارههاي معرفی شده و شواهد صحرايی ،نشان
میدهد که بخشهاي زيرين و بااليی سازند

38

31 ............................................. 19 -69  صفحات،9315  تابستان،62  شماره، سال هفتم،پژوهشهاي دانش زمين

-سکانسها در هر دو برششاتين تا بورديگالين می
.باشد

تغييرات نسبی عمق حاکی از آن است که سازند
 سکانس1 آسماري در برشهاي مورد مطالعه از
 سن اين. تشکيل شده است3 رسوبی درجه

- چينه، زمينشناسی ايران.9336 ،. ه،مطيعی انتشارات سازمان زمينشناسی،شناسی زاگرس
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،موسسه جغرافيايی و کارتوگرافی گيتاشناسی.9:9000000 مقياس: اطلس راههاي ايران.9381
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