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ريزرخساره ها و مدل رسوبگذاري سازند قم در ناحیه خورآباد
(جنوب شرقی قم)
ابراهیم محمدي ،*1حامد عامري

1

-5استادیار گروه اکولوژي ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطی ،دانشگاه تحصيالت تکميلی
صنعتی و فناوري پيشرفته ،کرمان

پذیرش مقاله5934/52/54 :
تأیيد نهایی مقاله5931/6/20 :
چكیده
سازند قم در حوضههاي شمالغربی-جنوبشرقی پيش کمان سنندج-سيرجان ،درون کمانی اروميه-دختر و پس
کمانی ایران مرکزي نهشته شده است .نهشتههاي سازند قم در جنوبشرقی قم به منظور مطالعه ریزرخساره ها و
شرایط حاکم بر رسوبگذاري آنها مورد مطالعه و نمونهبرداري قرار گرفتند .سازند قم در ناحيه مورد مطالعه 260
متر ضخامت داشته و از نظر سنگشناسی عمدتاً شامل سنگ آهکهاي متوسط تا ضخيم الیه و تودهاي ،آهکهاي
مارنی ،مارن ،نهشتههاي تبخيري و نهشتههاي آواري (کنگلومرا ،ماسهسنگ و سيلتستون) میباشد .این برش با
ناپيوستگی آذرین پی بر روي سنگهاي ولکانيکی ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط سازند قرمز باالیی پوشيده
شده است .با توجه به پراکندگی فرامينيفرها ،سازند قم در ناحيه مورد مطالعه داراي سن روپلين-بوردیگالين میباشد.
مطالعات ميکروسکوپی و شواهد صحرایی منجر به شناسایی  55ریزرخساره ( 8ریزرخساره کربناته و  9رخساره
تبخيري ،تخریبی و مارنی) در برش خورآباد گردید .براساس ریزرخساره هاي شناسایی شده و شواهد صحرایی،
نهشتههاي سازند قم در برش خورآباد بر روي یک رمپ کربناته نهشته شده است .رمپ مذکور بطور کلی قابل تقسيم
به دو بخش رمپ داخلی (الگون) و رمپ ميانی (دریاي باز) میباشد و نهشتههاي رمپ خارجی که با حضور روزنداران
پالنکتون یا ارگانيسمهاي مستقل از نور همچون بریوزوثرها و عدم حضور فرمينيفرهاي بنتيک همزیست دار مشخص
میگردد ،در برش مورد مطالعه مشاهد نشده است.
واژههاي کلیدي :سازند قم ،اليگو-ميوسن ،رمپ ،مدل رسوبی.

* -نویسنده مسئول09499776655 :

Email: emohammadi02@gmail.com
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رسوبگذاري آنها در یکی از برشهاي کامل این
سازند (برش خورآباد) در ناحيه قم میباشد.
مطالعات پیشین :مطالعات زمينشناختی بر روي سازند
قم بعد از کشف نفت در این سازند (در سال )5394
و خصوصا در  20سال اخير شتاب بيشتري به خود
گرفته است .جنبههاي زمينشناسی مختلف این
سازند توسط محققان زیادي مورد مطالعه قرار گرفته
است .نتایج مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع این
مقاله در جدول  5ارائه شده است.

مقدمه
بررسی ریزرخساره ها کمک شایانی به بازسازي
شرایط حاکم بر رسوبگذاري واحدهاي رسوبی می-
نماید .چنين مطالعاتی براي سازند قم که در حوضه-
هاي مجزاي پيشکمان سنندج-سيرجان ،درون
کمانی اروميه-دختر و پس کمانی ایران مرکزي نهشته
شده (محمدي و همکاران2051 ،2059 ،؛ محمدي و
عامري ،)2051 ،از اهميت بيشتري برخوردار است؛
چرا که به دليل رسوبگذاري این سازند در حوضه-
هاي مجزا و بين کوهستانی نمیتوان مدل رسوبی
واحدي را براي رسوبگذاري این سازند (در کل
گستره آن) در نظر گرفت .با این حال ،با مطالعه برش-
هاي مختلف این سازند ،پی بردن به تغييرات رخساره-
اي و مدل رسوبگذاري این سازند و همچنين روند-
هاي احتمالی حاکم بر آنها ،در نواحی مختلف امکان-
پذیر میگردد .با وجود اینکه مطالعات بر روي سازند
قم از حدود  560سال پيش (لوفتوس )5811 ،آغاز
شده است ،ولی مطالعات بر روي ریزرخساره ها و
محيط(هاي) رسوبی این سازند عمدتا محدود به 20
سال اخير میباشد (جدول  .)5الزم به ذکر است که
تاکنون هيچکدام از برشهاي ناحيه قم( ،که نام
سازند قم از آنجا گرفته شده است) ،از نظر ریزرخساره
ها و شرایط رسوبگذاري بطور کامل مورد مطالعه قرار
نگرفته است ،و مطالعاتی هم که در ناحيه قم انجام
شده است عمدتا یک یا چند عضو از کل سازند قم را
مورد مطالعه قرار دادهاند ،به عنوان مثال اخروي و
امينی ( )5338عضو  ،fخليلی و همکاران ()2007
عضو تبخيري  Dو صدیقی و همکاران ( )2052عضو
 Cسازند قم را مورد مطالعه قرار دادهاند .بنابراین هدف
این مقاله مطالعه ریزرخساره هاي سازند قم و شرایط

محدوده مورد مطالعه

برش خورآباد در  20کيلومتري جنوبشرقی قم و 59
کيلومتري جنوبشرق مسجد جمکران و شمالغربی
روستاي خورآباد واقع شده است .این برش داراي
مختصات جغرافيایی ˝ 94◦90´19عرض شمالی و
˝ 10◦16´18طول شرقی میباشد .براساس مطالعات
ریوتر همکاران ( ) 2003این برش در حوضه پسکمان
قم (و در شمالشرقی بالفصل کمان ماگمایی اروميه-
دختر) واقع شده است .برش خورآباد از طریق آزاد راه
قم-کاشان و جاده قم-کهک قابل دسترس میباشد
(شکلهاي  5و  .)2سازند قم در ناحيه خورآباد 260
متر ضخامت داشته و از نظر سنگشناسی عمدتاً
شامل سنگ آهکهاي متوسط تا ضخيم الیه و توده-
اي ،آهکهاي مارنی ،آهکهاي نودوالر ،شيل و مارن
میباشد .همچنين نهشتههاي تبخيري ،کنگلومرا،
ماسهسنگ و سيلتستون به نسبت کمتري در این
برش وجود دارد .این برش با ناپيوستگی آذرین پی بر
روي سنگهاي ولکانيکی ائوسن قرار گرفته و در باال
توسط سازند قرمز باالیی پوشيده شده است.
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جدول  :5نتایج مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع این مقاله
سال

نام

موضوع مورد بررسی

مهمترين نتايج

محقق/محققان
1991

اخروي و امينی

بازسازي محيط دیرینه عضو  fاز سازند قم در پيشنهاد یک رمپ کربناته براي رسوبگذاري
نهشتههاي مورد مطالعه
حوضه ایران مرکزي

4002

وزیري مقدم و ترابی

رخساره زیستی و چينهنگاري سکانسی سازند پيشنهاد یک شلف باز براي رسوبگذاري
نهشتههاي مورد مطالعه
قم در جنوب غرب اردستان

4002

خليلی و همکاران

محيط رسوبی واحد تبخيري (عضو  )Dسازند عضو  Dدر دریاچههاي کویري کمعمق و
احتماال در محيط نمکزا ( saltern
قم
 )environmentرسوبگذاري شده است.

4009

ریوتر و همکاران

چينهنگاري زیستی و چينهنگاري سکانسی پيشنهاد یک رمپ کربناته براي رسوبگذاري
سازند قم در دو برش از حوضه پيش کمان و دو نهشتههاي مورد مطالعه
برش در حوضه پس کمان و تطابق آنها

4011

محمدي و همکاران

ميکروفاسيس ها و محيط دیرینه سازند قم در پيشنهاد یک شلف باز براي رسوبگذاري
نهشتههاي مورد مطالعه
جنوب کاشان

4014

صدیقی و همکاران

محيط رسوبی و عوامل محدود کننده رخساره -پيشنهاد یک شلف باز براي رسوبگذاري
نهشتههاي مورد مطالعه
هاي عضو  Cسازند قم در ناحيه قم

1994

صفري و همکاران

ریزرخساره ها و محيط رسوبی سازند قم در رسوبگذاري در محيط دریاي باز و شوري
نرمال و احتماال در یک شلف باز
ناحيه ورکان

1999

محمدي و همکاران

ریزرخساره ها و محيط رسوبگذاري سازند قم پيشنهاد یک شلف لبهدار براي رسوبگذاري
نهشتههاي مورد مطالعه
در ناحيه سيرجان

4012

اميرشاه کرمی و مدلهاي ریزرخسارهاي و چينهنگاري سکانسی پيشنهاد یک رمپ کربناته براي رسوبگذاري
نهشتههاي مورد مطالعه
سازند قم در برش کهک
کاروان

4012

محمدي و همکاران

زیست چينهنگاري سازند قم در حوضههاي ارائه معيارهاي جدیدي براي تعيين سن سازند
پيشکمان و پسکمان و از جمله در برش قم و پيشنهاد سن روپلين-بوردیگالين براي
برش خورآباد
خورآباد
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شکل  :5سمت راست) موقعيت ناحيه خورآباد در نقشه ایران و حوضه پسکمان قم؛ سمت چپ) موقعيت برش خورآباد در
جنوبشرقی قم و راههاي دسترسی به آن (سازمان جغرافيایی کشور.)5988 ،

شکل  :2تصاویر ماهوارهاي و صحرایی سازند قم در ناحيه مورد مطالعه.

حوضه پسکمان قم (ایران مرکزي) ،یک مقطع چينه-
شناسی در جنوبشرقی قم انتخاب گردید (شکلهاي
 5و  )2و از آن  505نمونه بطور سيستماتيک و
براساس تغييرات رخسارهاي و بافتی برداشت گردید.

مواد و روشها
به منظور مطالعه ریزرخساره هاي سازند قم و شرایط
حاکم بر رسوبگذاري این سازند در بخش مرکزي
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نمودهاند .از آنجا که هدف اصلی این مطالعه بررسی
ریزرخساره هاي سازند قم در برش خورآباد میباشد،
و همچنين بيواستراتيگرافی برش مورد مطالعه به
تفصيل در محمدي و همکاران ( )2051به همراه چند
برش دیگر -بررسی شده است ،لذا در اینجا فقط به
طور خالصه به بيواستراتيگرافی برش مورد مطالعه
پرداخته خواهد شد ،که در واقع خالصه بسيار کوتاهی
از محمدي و همکاران ( )2051میباشد .آنها از معيار-
ها و فسيلهاي کليدي زیر براي تعيين سن نهشته-
هاي سازند قم استفاده نمودهاند.
 :Nummulites-5بوداقر-فيدل ( )2008انقراض
نوموليتس را به اليگوسن پيشين باالیی (انتهاي
روپلين) نسبت داده است .محمدي و همکاران
( )2051 ،2059و محمدي و عامري ( )2051نيز
حضور نوموليتس را همراه یا بدون لپيدوسيکلينا به
عنوان شاخص اليگوسن پيشين (روپلين) در نظر
گرفتهاند .و یادآور شدهاند که تمام الیههاي سازند قم
که داراي نوموليتس برجا میباشند باید به روپلين
نسبت داده شود.
 :Miogypsina-2حضور ميوژیپسينا در توالیهاي
سازند قم شاخص آکيتانين و احتماال آخرین بخش-
هاي شاتين نيز میباشد.
 :Borelis melo curdica-9این جنس شاخص
بوردیگالين بوده و اولين حضور آن به عنوان شاخص
مرز زیرین بوردیگالين در نظر گرفته شده است.
 -4الزم به ذکر است که شناسایی نهشتههاي شاتين
بر اساس موقعيت چينهشناسی تعيين میگردد،
بطوريکه الیههایی که جوانتر از توالیهاي داراي
نوموليتس هاي برجا و قدیمیتر از توالیهاي داراي
 Miogypsinaباشند ،به شاتين نسبت داده میشود.
براساس پراکندگی فرامينيفرها و با توجه به معيارهاي
ارائه شده توسط محمدي و همکاران (4 ،)2051

هم نمونههاي سخت و هم نمونههاي نرم از این برش
برداشت شد .نمونههاي نرم مورد گلشویی قرار گرفته
و استراکودها و فرامينيفرهایی آن جدا و شناسایی
گردید .از نمونههاي سخت مقاطع نازک تهيه گردید.
مقاطع نازک تهيه شده از این نمونهها مورد بررسی
دقيق سنگشناسی قرار گرفته و اجزاي آن شناسایی
و مطالعه گردید .سن برش مورد مطالعه برپایه
معيارهاي زیست چينهشناختی و مقایسه با مطالعات
قبلی ،تعيين گردید .نامگذاري ریزرخساره ها عمدتا
براساس روش دانهام ( )5362و امبري و کلوان
( )5375انجام گرفت .مقاطع نازک در شرکت ملی
مناطق نفتخيز جنوب مورد تصویربرداري
ميکروسکوپی قرار گرفتند (شکلهاي  1 ،4 ،9و .)6
نمودار پراکندگی عمودي ریزرخساره هاي سازند قم
در ناحيه مورد مطالعه ترسيم (شکل  )7و شرایط
حاکم بر رسوبگذاري ریزرخساره ها بر اساس منابع
مختلفی بررسی گردید .در نهایت با استفاده از شواهد
صحرایی و نتایج مباحث قبلی مدل رسوبگذاري
بازسازي شد.
بحث و نتايج
در ادامه زیست چينهنگاري ،ریزرخساره ها و مدل
رسوبگذاري سازند قم در ناحيه خورآباد مورد بحث
و بررسی قرار میگيرد.
زيست چینهنگاري :هيچ بيوزناسيون رسمی براي
سازند قم پيشنهاد نشده است و تعيين سن سازند قم
عمدتا بر مبناي زونهاي زیستی ارائه شده براي سازند
آسماري (وایند 5361 ،و خصوصا آدامز و بورژوا،
 )5367که اخيرا توسط الرسن و همکاران ( )2003و
وان بوخم و همکاران ( )2050بازبينی شدهاند ،انجام
میشد .ولی اخيرا محمدي و همکاران ()2051
چهارچوبی براي تعيين سن نهشتههاي سازند قم ،ارائه
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تجمع  :9این تجمع از متراژ  39/1تا  203/1متري
وجود دارد .فسيلهاي شناسائی شده در این مجموعه
به شرح زیر است:

تجمع زیستی در برش خورآباد تشخيص داده شد که
به شرح زیر میباشند:
تجمع  :5این تجمع از قاعده تا متراژ  60/1متري
گسترش دارد .فسيلهاي شناسائی شده در این
مجموعه به شرح زیر است:

Operculina complanata, Eulepidina dilatata,
Nephrolepidina tournoueri, Miogypsina sp.,
Amphistegina sp., Elphidium sp., Pyrgo sp.,
Quinqueloculina sp., Triloculina trigonula,
Textularia sp., Ditrupa sp.
حضور ( Miogypsinaشاخص آکی تانين و شاتين

Nummulites vascus, Eulepidina dilatata,
Nephrolepidina tournoueri, Rotalia viennoti,
Operculina complanata, Amphistegina sp.,
Textularia sp., Ditrupa sp.
این تجمع براساس حضور  Nummulites vascusبه

انتهایی) و توالی تبخيري (نهشتههاي تبخيري سازند
قم تماما در ميوسن پيشين نهشته شدهاند) ،موقعيت
آن بين تجمع ( 2با سن شاتين) و تجمع ( 4با سن
بوردیگالين) سبب شد تا سن آکی تانين براي این
بخش از برش در نظر گرفته شود.
تجمع  :4این تجمع از متراژ  203/1متري تا راس
برش را در بر میگيرد .فسيلهاي شناسائی شده در
این مجموعه به شرح زیر است:

روپلين نسبت داده شده است.
تجمع  :2این تجمع از متراژ  60/1تا  39/1متري برش
را دربر میگيرد .فسيلهاي شناسائی شده در این
مجموعه به شرح زیر است:
Eulepidina
dilatata,
Nephrolepidina
tournoueri, Rotalia viennoti, Operculina
complanata, Elphidium sp., Quinqueloculina
sp., Pyrgo sp., Textularia sp.
عدم حضور ( Nummulitesشاخص روپلين)Borelis ،

Borelis melo curdica, Peneroplis thomasi,
Dendritina rangi, Elphidium sp., Pyrgo sp.,
Quinqueloculina sp., Triloculina trigonula,
Textularia
sp.,
Miogypsina
sp.,
Miogypsinoides sp.
این تجمع براساس حضور  Borelis melo curdicaبه

( melo curdicaشاخص مرز زیرین بوردیگالين) و
( Miogypsinaشاخص آکی تانين و شاتين انتهایی)،
و همچنين موقعيت آن در باالي تجمع ( 5با سن
روپلين) و زیر اولين توالی تبخيري (نهشتههاي
تبخيري سازند قم تماما در ميوسن پيشين نهشته
شدهاند) و حضور لپيدوسيکلينيدها بدون نوموليتس
سبب شد تا سن شاتين براي این تجمع در نظر گرفته
شود.

سن بوردیگالين نسبت داده شده است.
بنابراین ،با توجه به پراکندگی عمودي فرامينيفرها و
براساس معيارهاي تعيين سن ،رسوبگذاري برش
خورآباد به سن روپلين-بوردیگالين نسبت داده می-
شود.
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شکل  :9مهمترین فسيلهاي شناسایی شده از برش خورآبادNummulites vascus )5 :؛ Nummulites vascus،)Nu( )2
و (Amphistegina )Am؛ Eulepidina sp. )9؛ Lepidocyclina (Nephrolepidina) sp. )4؛  1و Miogypsina )6

sp.؛  7و  .Borelis melo curdica )8برخی از تصاویر فوق در محمدي و همکاران ( )2051نيز ارائه شدهاند.

جلبکهاي قرمز کوراليناسه آ با وجود وابسته بودن به
نور ،میتوانند در شرایط اليگوفوتيک نيز زندگی کنند
و در آبهاي با نفوذ کم نور نيز به فراوانی دیده می-
شوند (هالفر و موتی .)2001 ،فراوانی جلبکهاي قرمز
بيانگر اعماق  10-90متري در زون اليگوفوتيک می-
باشد (هالوک5388 ،5387 ،؛ هالوک و اشالگر،
5386؛ براندانو و همکاران .)2050 ،رشد غالب
جلبکهاي قرمز کوراليناسه آ در این ریزرخساره،
نشان دهنده محيطهاي آبی نسبتا آرام و ميزان
رسوبگذاري پایين میباشد (نبلسيک و بسی،
 .)2000بنابراین شکوفایی و فراوانی کوراليناسه آ در
این ریزرخساره بيانگر نهشته شدن آن در شلفها و
پشتههاي نواحی گرمسيري (در زون مزوفوتيک) می-
باشد.

ريزرخساره هاي برش خورآباد :بر اساس شواهد
صحرایی ،بررسی بافتهاي رسوبی ،و فوناي موجود،
 55ریزرخساره ( 8ریزرخساره کربناته و  9رخساره
تبخيري ،تخریبی و کلوئيدي) در برش خورآباد
شناسایی گردید .که بهطور کلی آنها را میتوان به دو
گروه کربناته ( Aتا  G ،Dتا  )K ،Iو غيرکربناته (F ،E
و  )Jتقسيم نمود .ریزرخساره هاي شناسایی شده
براساس ترتيب ظهور در توالی ،عبارتند از:
ريزرخساره ( Corallinacea boundstone )Aشكل

 2تصوير  1تا  :)2جلبکهاي قرمز کوراليناسه آ
مهمترین عنصر زیستی این ریزرخساره را تشکيل
میدهند Lithophyllum ،Lithotaminiun .و
 Lithoporellaغالبترین جنسهاي جلبکها می-
باشند.
شرایط رسوبگذاري :جلبکهاي قرمز هم در آبهاي
گرمسيري و هم نيمه گرمسيري متداول میباشند
(براگا و آگویر2005 ،؛ براندانو و همکاران.)2003 ،
جلبکهاي قرمز کورالين در زمان اليگوسن بر روي
رمپهاي کربناته ،بویژه رمپ ميانی غالب بوده و به
همراه بایوتاي دیگر یکی از مهمترین توليد کنندههاي
رسوب کربنات بودهاند .این جلبکها در زمان ميوسن
نيز گسترش داشتهاند (براندانو و همکاران.)2003 ،

ريزرخساره Bioclast bryozoan packstone )B

(شكل  2تصاوير  2تا  :)6بریوزوئرهاي برجا ،سالم و به
هم پيوسته عناصر اصلی تشکيل دهنده این
ریزرخساره میباشند .فرامينيفرهایی از قبيل
،Lepidocyclina ،Operculina ،Neorotalia
 Elphidiumو  Textulariaنيز در این ریزرخساره به
صورت پراکنده دیده میشود .به عالوه خردههاي
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،Operculina ،Lepidocyclina ،Nephrolepidina
 Heterosteginaو  )Amphisteginaتشکيل میدهند.
فرامينيفرهاي مذکور معموال سالم و نسبتا کشيده
میباشند .در مقاطع نازک مربوط به این ریزرخساره
معموال جلبکهاي کوراليناسه آ (شکل  ،4تصاویر  5و
 )2و یا بریوزواها (شکل  ،4تصویر  )9نيز از فراوانی
قابل توجهی برخوردارند .بریوزوها معموال به صورت
برجا و سالم و گاها خرد شده میباشند .فرامينيفرهاي
 Elphidiumو  Textulariaنيز به صورت پراکنده دیده
میشوند .مهمترین بایوکالست هاي دیگر شامل
خردههاي اکينيد ،نرمتنان و همچنين دیتروپا می-
باشند.

خارداران نيز به صورت پراکنده ممکن است وجود
داشته باشد.
شرایط رسوبگذاري :حضور بریوزوئرهاي یکپارچه و
برجا که مستقل از نور میباشند همراه با روزن داران
بزرگ همزیست دار (ولی بصورت پراکنده) حاکی از
تهنشينی این ریز رخساره در بخشهاي پایينی زون
نوري و محيط کمانرژي است.
Bioclast
bryozoan/
)C
ريزرخساره
corallinacea,
perforate
foraminifera
( packstoneشكل  2تصاوير  1تا  :)9مهمترین

سازندگان زیستی این ریزرخساره را فرامينيفرهاي
،Eulepidina
(،Nummulites
منفذدار

شکل  :4ریزرخساره هاي برش خورآباد 5 :تا  -4ریزرخساره ( 5 ،Corallinacea packstone )Aنمونه ( 2 ،)K24نمونه
( 9 ،)K27نمونه  )K28و ( 4نمونه )K30؛  1و  -6ریزرخساره ( 1 ،Bioclast bryozoan packstone )Bنمونه  )K7و 6
(نمونه .)K10
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شرایط رسوبگذاري :فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ
اليگوسن تا ميوسن پيشين ،از قبيل Lepidocyclina
و ميوژیپسينيدها به آبهاي مناطق گرمسيري و نيمه
گرمسيري در شرایط اليگوتروفی تا اندکی مزوتروفی
محدود میشوند (براندانو و همکاران .)2050 ،حضور
جلبکهاي قرمز و روزن داران بنتيک بزرگ همانند
 Operculina ،Heterostegina ،Amphisteginaو
لپيدوسيکلينيدها بيانگر نهشته شدن این ریزرخساره
در زون اليگوفوتيک میباشد (براندانو 2009؛ ماتيو-
ویکنز و همکاران .)2003 ،حضور گسترده
فرامينيفرهاي با دیواره هيالين و عدم حضور انواع
پورسالنوز اشاره به شوري نرمال دریایی دارد .روزن
داران بزرگ و کشيده عهد حاضر به دليل حضور
همزیست جلبکی به بخشهاي عميقتر زون نوردار
محدود میشوند (کاوزاک و همکاران .)2004 ،حضور
همزمان فرامينيفرهاي منفذدار بزرگ نسبتا کشيده
همراه با بریوزوئرهاي برجا بيانگر نهشته شدن در
بخشهاي نسبتا عميق زون اليگوفوتيک میباشد.
بنابراین این ریزرخساره در محيط دریاي باز و در
بخشهاي نسبتا عميق زون نوري (زون مزوفوتيک) و
آبهاي با انرژي کم تا متوسط تهنشين شده است.
ريزرخساره

)D

imperforate

جلبک و نرمتنان مهمترین بایوکالست هاي موجود را
تشکيل میدهد.
شرایط رسوبگذاري :فراوانی فوناي محيطهاي
محصور (،Borelis ،Triloculina ،Pyrgo
 )Archaias ،Peneroplis ،Dendritinaو نبود فوناي
دریاي باز بيانگر شرایط محصور شده میباشد .حضور
فرامينفرهاي پورسالنوز از قبيل ،Pyrgo
،Peneroplis ،Dendritina ،Borelis ،Triloculina
 Archaiasبيانگر انرژي پایين ،نور باال و الگونهاي
کمعمق میباشد .فراوانی فرامينيفرهاي بدون منفذ
( )peneroplids ،borelisids ،miliolidsدر این
ریزرخساره بيانگر محيط الگونی میباشد .اکثر
ميليوليدها عمدتا در سکونتگاههاي یوفوتيک زندگی
میکنند .پوسته بسياري از ميليوليدهاي بزرگ
دیوارههاي خارجی نازکتري دارند تا اجازه ورود نور
به داخل اتاقکها را بدهند (هالوک و پومار.)2003 ،
آنها نشانگر ته نشست در بخش باالیی زون فوتيک
باالیی میباشند (براندانو و همکاران .)2003 ،باتوجه
به تفاسير فوق ،این ریزرخساره در محيطهاي الگونی
با شوري باال و گل فراوان ،انرژي پایين و شرایط نوري
یوفوتيک نهشته شده است.
رخساره  :Evaporites )Eاین رخساره از نهشتههاي
تبخيري تشکيل شده است.
شرایط رسوبگذاري :در حوضه پسکمان قم در
ميوسن پيشين در نتيجه یک رژیم تکتونيکی فشاري
ارتباط با اقيانوسهاي باز قطع شده و بين آبهاي
محصور در خشکی و دریاي باز ،تبادل صورت نمی
گرفته است .بدین ترتيب در اکيتانين در حوضه قم
شرایط دریایی محصور حاکم شده و خروج آن از آب
به صورت پراکنده و متناوب همراه با ته نشست
رسوبات تبخيري صورت گرفته است (رویتر و

Bioclast

( foraminifera packstone/ wackestoneشكل 2

تصاوير  2و  :)2فرامينيفرهاي بدون منفذ مهمترین
عناصر این ریزرخساره را تشکيل میدهند .بایوکالست
هاي مختلف نيز با نسبت کمتري وجود دارند.
مهمترین فرامينيفرهاي موجود عبارتند از :ميليوليد
(،Dendritina ،Borelis ،)Triloculina ،Pyrgo
 Peneroplisو Elphidium ،Textularia .Archaias
و  Neorotaliaنيز ممکن است به صورت خيلی
پراکنده دیده شوند .خردههاي مرجان ،بریوزوئر،
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بنابراین این رخساره تبخيري نشان دهنده قطع
ارتباط دریاي قم با آبهاي آزاد در زمان نهشته شدن
آن میباشد.

همکاران .)2003 ،به عبارت دیگر رسوبگذاري نرمال
دریایی حوضه پس کمان قم در مدت زمان معينی در
اکيتانين قطع شده که تبخيريها حتی در مرکز
حوضه قم نيز نهشته شدهاند (شاستر و وایلند.)5333 ،

شکل  :1ریزرخساره هاي برش خورآباد 5 :تا  -9ریزرخساره Bioclast bryozoan/ corallinace, perforate )C
5 ،foraminifera packstoneو ( 2نمونه  )K23و ( 9نمونه )K14؛  4و  -1ریزرخساره Bioclast imperforate )D

( 4 ،foraminifera packstone/ wackestoneنمونه  )K101و ( 1نمونه )K92؛  -6رخساره  ،Terrigenous )Fنمونه
.K35
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،Lepidocyclina ،Neorotalia ،Operculina
 )miliolidsنيز به صورت خيلی پراکنده در این
ریزرخساره دیده میشود.
شرایط رسوبگذاري :وجود بایوکالست هاي مختلف،
بيانگر این است که انرژي نسبتا باالي محيط در زمان
رسوبگذاري این ریزرخساره سبب شکسته شدن
اسکلت موجودات و خرد شدن آنها شده است .ولی
انرژي به حدي زیاد نبوده که بتواند گل ميکرایتی را
از محيط دور کند و سيمان اسپارایتی ته نشين شود.
حضور خردههاي اکينيد بيانگر شوري نرمال دریایی
میباشد .از طرف دیگر فرامينيفرهاي پورسالنوز
(ميليوليدها) در محيطهاي محصور غالب میگردند.
تجمع خردههاي مرجان و بایوکالست هاي دیگر نظير
جلبکهاي کوراليناسه نشاندهنده نور کافی و انرژي
نسبتا زیاد محيط است (ویلسون5371 ،؛ محمدي و
همکاران .)2055 ،چنين رخسارهاي به شرط اینکه
انرژي حاکم بر محيط نسبتا باال باشد میتواند در
اعماق مختلفی در زون نوري تشکيل گردد و موقعيت
رسوبگذاري آن به کمک دانههاي تشکيل دهنده
قابل تشخيص میباشد .فراونی بيشتر فرامينيفرهاي
داراي دیواره هيالين نسبت به فرامينيفرهاي بدون
منفذ همراه با حضور بایوکالست هاي مختلف در این
ریزرخساره ،بيانگر نهشته شدن آن در الگون نيمه
محصور به سمت دریاي باز میباشد.

رخساره ( Terrigenous )Fشكل  ،2تصوير 6؛ شكل 6

تصوير  :)1دانههاي تخریبی (سيلتستون ،ماسهسنگ و
کنگلومرا) تشکيل دهنده این رخساره بوده و هيچ
فسيلی در آن یافت نشده است .الزم به ذکر است که
چند ميان الیه آهک مارنی در بين واحدهاي تخریبی
مذکور وجود داشته که مطالعه استراکدهاي موجود
در آنها بيانگر این است که استراکدهاي پالتی کوپيد
( )Cytherellaبيش از  %30جامعه استراکدي را
تشکيل میدهند.
شرایط رسوبگذاري :وجود دانههاي آواري بيانگر
حمل شدگی دانهها میباشد .موقعيت چينهشناسی
این رخساره و نهشته شدن آن بعد از تشکيل و ته
نشست نهشتههاي تبخيري ،احتماال بيانگر پيشروي
مجدد دریاي قم در منطقه و در نتيجه ورود مواد
آواري به حوضه میباشد .در چنين شرایطی به دليل
حاکم بودن شرایط لب شور در محيطهاي نزدیک به
ساحل ،تنش محيطی و نوسانات شوري زیاد بوده و
سبب غلبه استراکدهاي پالتی کوپيد شده است که
غالب بودن پالتی کوپيدها در ميان-الیههاي آهک
مارنی بيانگر شرایط پرتنش میباشد .از آنجا که سازند
قم در یک محيط دریایی نهشته شده است بنابراین
این رخساره در قسمتهاي کمعمق و احتماال نزدیک
به ساحل و با نوسانات زیاد شوري نهشته شده است.
ريزرخساره Sandy bioclast wackestone )G

(شكل  6تصوير  :)4بایوکالست هاي مختلف مهمترین
عناصر زیستی این ریزرخساره را تشکيل میدهند.
دانههاي کوارتز نيز به صورت پراکنده در این رخساره
دیده میشود .خردههاي بریوزوئر و نرمتنان مهمترین
بایوکالست هاي این ریزرخساره را تشکيل میدهند.
قطعات جلبک قرمز و خارپوست ،دیتروپا و
،Textularia
(،Amphistegina
فرامينيفرها

ريزرخساره Perforate and imperforate )H
( foraminifera, bioclast packstoneشكل 6

تصوير  :)9بایوکالست هاي مختلف و فرامينيفرهاي
منفذدار و بدون منفذ مهمترین عناصر زیستی این
ریزرخساره را تشکيل میدهند .بایوکالست ها شامل
قطعات جلبک قرمز کوراليناسه آ ،خردههاي بریوزوئر
و نرمتنان میباشند .فرامينيفرهاي موجود نيز شامل
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شرایط رسوبگذاري :ميليوالین هاي آبهاي کمعمق
(آلوئولينيدها و ميليوليدها) در الگونها و دیگر
محيطهاي آرام متداولند و بهطورکلی توانایی تحمل
شوريهاي باالتري نسبت به روتالينها دارند (هالوک
و گلن .)5386 ،حضور فراوان روزن داران با دیواره
پورسالنوز (ميليوليدها و آلوئولينيدها) محيطهاي با
گردش بسيار محدود آب و نسبتا هيپرسالين را نشان
میدهد (گيل .)2000 ،با توجه به حضور
فرامينيفرهاي بدون منفذ ،دانههاي پراکنده کوراتز و
بایوکالست هاي مختلف ،این ریزرخساره در محيط-
هاي الگونی با شوري نسبتا باال و گل فراوان نهشته
شده است.
رخساره  :Gypsiferous Marl and Marl )Jاین
رخساره در بخش باالیی برش (با سن بوردیگالين)
مشاهده شده است و نمونههاي برداشت شده از آن
معموال فاقد فسيلهاي فرامينيفري میباشند ولی
تعدادي استراکد پالتی کوپيد ( )Cytherellaاز مارن-
ها و مارنهاي ژیپسدار به دست آمده است.
استراکدهاي پالتی کوپيد ( )Cytherellaبيش از %30
جامعه استراکدي را تشکيل میدهند.
شرایط رسوبگذاري :وجود بلورهاي تبخيري در بين
مارنها ،احتماال میتواند بيانگر افزایش تبخير در زمان
تهنشست آنها باشد که این عامل احتماال میتواند به
دليل کاهش ارتباط دریاي قم با آبهاي آزاد و تشکيل
موقتی یک محيط محصور باشد .فراوانی پالتی
کوپيدها ( )Cytherellaبيانگر شرایط پرتنش میباشد.
جنس  Cytherellaصافی خوار بوده و از قابليت خوبی
براي زیستن در محيطهاي پرتنش و کم اکسيژن
برخوردار است (واتلی و همکاران .)2009 ،پالتی
کوپيدها در محيطهاي شور و هایپرسالين مثل
الگونها غالب میگردند (واتلی .)5335 ،بنابراین این

،Miogypsina ،Lepidocyclina ،Amphistegina
،Heterostegina ،Operculina ،Miogypsinoides
 Dendritina ،Borelis ،miliolidsو  Archaiasمی-
باشند.
شرایط رسوبگذاري :مورفولوژي فرامينيفرهاي
بنتيک بزرگ شدیدا تحتتاثير نور و تحرک آب قرار
دارد ،بطوریکه اشکال بزرگتر ،مسطحتر و شکنندهتر
مشخصه محيطهاي کمنور با امواج کمانرژي میباشد
(هالوک و پومار .)2003 ،اشکال کوچک و متورم در
محيطهاي پر نور و انرژي باالتر زندگی میکنند .فرم-
هاي کوچک و متورم نوموليتها ،با فرامينيفرهاي
پورسالنوز همراه بوده و شاخص آبهاي کمعمق می-
باشند (بوینگتون-پنی و رسی2004 ،؛ ماتيو-ویکنز و
همکاران )2052 ،حضور روزن داران منفذدار و بدون
منفذ در این ریزرخساره در کنار یکدیگر بيانگر
رسوبگذاري آن در الگون نيمه محصور است (گيل،
2000؛ رومرو و همکاران .)2002 ،بهطور خالصه می-
توان گفت که حضور همزمان فرامينيفرهاي منفذدار
و بدون منفذ و بایوکالست هاي دیگر بيانگر نهشته
شدن این ریزرخساره در الگون نيمه محصور میباشد.
ريزرخساره Sandy bioclast imperforate )I
( foraminifera packstoneشكل  6تصوير :)2

مهمترین عناصر زیستی این ریزرخساره
فرامينيفرهاي بدون منفذ و بایوکالست هاي مختلف
میباشد .فرامينيفرهاي موجود شامل ،miliolids
 ،Dendritina ،Peneroplis ،Borelisمیباشد.
 Haplophragmiumو  Elphidiumنيز ممکن است
بهصورت پراکنده وجود داشته باشد .خرده جلبک،
نرمتنان و خارپوست مهمترین بایوکالست هاي موجود
را تشکيل میدهد .دانههاي کوارتز نيز به صورت
پراکنده وجود دارند.
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ریفی) سازند قم در نظر گرفته شود .الزم به ذکر است
که علیرغم اینکه عضو  fدر منابع فارسی به عضو
ریفی مشهور است ،ولی در شواهد صحرایی هيچ اثري
از ریفهاي پيوسته مشاهده نمیشود ،حتی مرجان-
هاي ایزوله نيز به ندرت مشاهده میگردد .به عالوه،
هيچکدام از مطالعات معتبر انجام شده بر روي
ریزرخساره ها و محيط دیرینه سازند قم در منطقه قم
(اخروي و امينی5338 ،؛ رویتر و همکاران2003 ،؛
صدیقی و همکاران ،2052 ،اميرشاه کرمی و کاروان،
 ، )2054محيط شلف حاشيهدار (که مشخصه آن
وجود سدهاي ریفی پيوسته میباشد) را جهت
رسوبگذاري این سازند پيشنهاد ننمودهاند .بنابراین،
به دليل تناوب این ریزرخساره با ریزرخساره هاي
الگونی و همچنين با توجه به مشاهدات صحرایی
(فراوانی کم ،ناپيوسته بودن و قابل تعقيب نبودن آن
در مسافتهاي طوالنی) ،ریفهاي مذکور تکهاي بوده
و محيط تشکيل این ریزرخساره الگون بوده است.

رخساره در الگونهاي محصور و با تبخير و شوري باال
نهشته شده است.
ريزرخساره ( Coral boundstone )Kشكل  6تصاوير

 2و  :)6چهارچوب این ریزرخساره ،مرجانهاي برجا و
سالم میباشد .این مرجانها در مشاهدات صحرایی
بسيار نادر و ناپيوسته بوده و در مسافتهاي طوالنی
قابل تعقيب نيستند و به صورت تکهاي یافت میشوند
و حتی در مواردي فقط در مقاطع نازک شناسایی شده
و در شواهد صحرایی خيلی مشهود نبودهاند.
شرایط رسوبگذاري :مرجانها در شرایط آبوهواي
گرمسيري تا نيمه گرمسيري و کمبود مواد مغذي
(اليگوتروفيک) غالب میگردند (هالوک2005 ،؛ موتی
و هالوک .)2009 ،بر اساس ریزرخساره هاي استاندارد
ارائه شده توسط ویلسون ( )5371و فلوگل ()2004
این ریزرخساره متعلق به ریف میباشد .این
ریزرخساره بهطور کلی در بوردیگالين مشاهده شده
است و میتواند معادل با مرجانهاي عضو ( fعضو
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Sandy bioclast :G ) ریزرخساره2 ؛K36  نمونه،Terrigenous :F ) رخساره5 : ریزرخساره هاي برش خورآباد:6 شکل

،Perforate and imperforate foraminifera, bioclast packstone :H ) ریزرخساره9 ؛K43  نمونه،wackestone
) ریزرخساره6  و1 ؛K78  نمونه،Sandy bioclast imperforate foraminifera packstone :I ) ریزرخساره4 ؛K62 نمونه
.)K95  (نمونه6 ،)K87  (نمونه1 ،Coral boundstone :K
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شکل  :7پراکندگی عمودي ریزرخساره هاي سازند قم در برش ناحيه خورآباد.
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نهشته شده است .در اوایل آکيتانين شرایط محيط-
هاي تبخيري (رخساره  )Eحاکم شده و نهشتههاي
تبخيري رسوبگذاري شدهاند .با باال آمدن مجدد
سطح دریا (یا پيشروي مجدد) شرایط محيطهاي
نزدیک به ساحل حاکم شده که با رسوبگذاري
نهشتههاي تخریبی رخساره ( Fسيلتستون ،ماسه-
سنگ تا ميکروکنگلومرا) مشخص شده است .رخساره
 Fبيانگر رسوبگذاري در محيط نزدیک به ساحل و
کمعمق ،همراه با ورود موارد آواري از اطراف میباشد.
به سمت باالي برش ،یکبار دیگر شرایط رمپ ميانی
حاکم شده و ریزرخساه  Gدر رمپ ميانی نهشته شده
است با این حال همچنان آثار انرژي باالي محيط در
این ریزرخساره وجود داشته که با حضور دانههاي
پراکنده کوارتز و شکسته بودن دانههاي اسکلتی
مشخص میگردد ولی انرژي محيط کمتر از حدي
بوده که بتواند گل ميکرایتی را از بين دانهها حذف
نماید و گل ميکرایتی با سيمان اسپارایتی جایگزین
گردد .سپس به سمت باالي برش ،در بخش اعظم
نهشتههاي آکيتانين (حدودا تا ضخامت  200متري)
عمدتا شرایط دریاي باز و رمپ ميانی حاکم بوده و
ریزرخساره هاي  Bو  Cنهشته شدهاند؛ الزم به ذکر
است در این بخش ریزرخساره  Hنيز (که شاخص
الگون نيمه محصور میباشد) به صورت متناوب دیده
میشود و باالترین الیههاي آکيتانين با ریزرخساره
هاي الگون نيمه محصور ( )Hو الگون محصور ()I
مشخص میگردد .مجموعه ریزرخساره هاي نهشته
شده در بخشهاي باالیی آکيتانين بيانگر نوسانات
سطح دریا ،کاهش تدریجی عمق و در نتيجه گذر
تدریجی از دریاي باز به محيط الگونی (رمپ داخلی)
میباشند .اولين الیههاي بوردیگالين با ریزرخساره
الگونی  Iمشخص شده و سپس مارنهاي ژیپسدار
رخساره  Jنهشته شده است که بيانگر رسوبگذاري

مدل رسوبی :شواهد صحرایی و پراکندگی عمودي
ریزرخساره ها (شکل  )7مهمترین ابزار کليدي براي
بازسازي مدل رسوبگذاري میباشند .جهت تفسير و
بازسازي مدل رسوبی عالوه بر مطالعه منابع مختلف
با متخصصين نامداري از جمله پرفسور براندانو،
پرفسور هالوک و پرفسور بسی مکاتباتی انجام شد و
مدل رسوبی برش مورد مطالعه با درنظر گرفتن
شواهدي همچون عدم حضور توالیهاي ریفی پيوسته،
نهشتههاي ریزشی و توربيدایتی ،سدهاي اوئيدي ،بایو
کالستی و ریفی بازسازي شد .با توجه به تکهاي بودن
توالیهاي ریفی و موقعيت الگونی آنها و همچنين
عدم وجود رخسارههاي توربيدایتی و ریزشی رسوب-
گذاري برش مورد مطالعه بر روي یک شلف غير ممکن
بوده و برش مورد مطالعه بر روي یک پالتفرم کربناته
از نوع رمپ نهشته شده است .رمپ مذکور بهطور کلی
قابل تقسيم به دو بخش رمپ داخلی (الگون) و رمپ
ميانی (دریاي باز) میباشد و نهشتههاي رمپ خارجی
که با حضور روزنداران پالنکتون یا دیگر ارگانيسمهاي
مستقل از نور همچون بریوزواها و عدم حضور
فرمينيفرهاي بنتيک همزیستدار مشخص میگردد،
در برش مورد مطالعه مشاهد نشده است .الزم به ذکر
است که براندانو (گفتگوي شخصی )2056 ،رخساره-
هاي الگونی برش مورد مطالعه را به عنوان علفزارهاي
دریایی تفسير مینماید و معتقد است که رسوباتی
هستند که توسط علفزارها به دام افتادهاند و وجود گل
آهکی الزاما نشانگر انرژي کم نيست .به عبارت دیگر
علیرغم عدم حضور سدهاي اوئيدي و بایو کالستی
علفزارهاي دریایی سبب به دام انداختن گل آهکی
شدهاند .بهطور کلی ریزرخساره هاي روپلين و شاتين
( Aتا  )Cدر دریاي باز و در رمپ ميانی نهشته شدهاند
و فقط در انتهاي شاتين با کاهش عمق محيط و غالب
شدن شرایط الگونی ریزرخساره  Dدر رمپ داخلی
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در محيط کمعمق و تحت شرایط تبخير و شوري باال
میباشد .به سمت باالي برش عمدتا ریزرخساره کامال
الگونی  Dو رخساره مرجانی  Kرسوبگذاري شدهاند،
البته الیههایی از این بخش در الگونهاي نيمه
محصور ( )Hنهشته شده است .الزم به ذکر است که
ریزرخساره مرجانی  Kبطور کلی در بوردیگالين
مشاهده شده است و میتواند معادل با مرجانهاي
عضو ریفی  fسازند قم در نظر گرفته شود .با این حال
عليرغم اینکه عضو  fدر منابع فارسی به عضو ریفی
مشهور است ،ولی در شواهد صحرایی هيچ اثري از
ریفهاي پيوسته مشاهده نمیشود ،حتی مرجانهاي
ایزوله نيز به ندرت مشاهده میگردد .به عالوه،
هيچکدام از مطالعات معتبر انجام شده بر روي
ریزرخساره ها و محيط دیرینه سازند قم در منطقه قم
(اخروي و امينی5338 ،؛ رویتر و همکاران2003 ،؛
صدیقی و همکاران2055 ،؛ اميرشاه کرمی و کاروان،

 ،)2054محيط شلف حاشيهدار (که مشخصه آن
وجود سدهاي ریفی پيوسته میباشد) را جهت
رسوبگذاري این سازند پيشنهاد ننمودهاند .بنابراین،
به دليل تناوب ریزرخساره مذکور با ریزرخساره هاي
الگونی و همچنين با توجه به مشاهدات صحرایی
(ناپيوسته بودن و قابل تعقيب نبودن آن در مسافت-
هاي طوالنی) ،ریفهاي مذکور تکهاي بوده و محيط
تشکيل این ریزرخساره الگون بوده است .آخرین
توالیهاي بوردیگالين (ریزرخساره هاي  Dو  )Kنيز
تماما در الگون نهشته شدهاند.
در پایان باید یادآور شد که بهطور کلی ریزرخساره
هاي  B ،Aو  Cدر دریاي باز (رمپ ميانی) و
ریزرخساره هاي  Eتا  Kدر رمپ داخلی (الگون و
محيطهاي تبخيري و نزدیک به ساحل) نهشته شده-
اند.

نتیجهگیري

 -9با توجه به پراکندگی فرامينيفرها ،سازند قم در
ناحيه مورد مطالعه داراي سن روپلين-بوردیگالين می
باشد.
 -4مطالعات ميکروسکوپی و شواهد صحرایی منجر به
شناسایی  55ریزرخساره ( 8ریزرخساره کربناته و 9
رخساره تبخيري ،تخریبی و کلوئيدي) در برش
خورآباد گردید .براساس ریزرخساره هاي شناسایی
شده ،شواهد صحرایی و مقایسه با مطالعات پيشين،
سازند قم در ناحيه خورآباد بر روي یک رمپ نهشته
شده است.
 -1رمپ مذکور بطور کلی قابل تقسيم به دو بخش
رمپ داخلی (الگون) و رمپ ميانی (دریاي باز) می
باشد و نهشته هاي رمپ خارجی در برش مورد مطالعه
مشاهده نشده است.

با توجه به بررسی ریزرخساره ها و شرایط رسوبگذاري
نهشته هاي سازند قم در جنوب شرقی قم (بخش
مرکزي حوضه پس کمان قم) نتایج زیر حاصل شد:
 -5سازند قم در جنوب شرقی قم (برش خورآباد) 260
متر ضخامت داشته و از نظر سنگ شناسی عمدتاً
شامل سنگ آهک هاي متوسط تا ضخيم الیه و توده
اي ،آهک هاي مارنی ،آهک هاي نودوالر ،شيل و مارن
می باشد .همچنين نهشته هاي تبخيري ،کنگلومرا،
ماسه سنگ و سيلتستون به نسبت کمتري در این
برش وجود دارد .برش خورآباد با ناپيوستگی آذرین
پی برروي ولکانيک هاي ائوسن ،قرار گرفته و در باال
توسط سازند قرمز باالیی پوشيده شده اند.
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را در مطالعات صحرایی یاري نمودهاند سپاسگزاري
نمایند .از مسئولين و کارکنان محترم شرکت ملی
مناطق نفتخيز جنوب :جناب آقاي دکتر محمد اهلل
کرم پور دیل ،جناب آقاي دکتر علی رحمانی ،جناب
آقاي دکتر علی غبيشاوي ،جناب آقاي دکتر روح اهلل
شب افروز ،جناب آقاي مهندس علی اپرا و سرکار خانم
مهندس هاله رضائيان که فرصت عکسبرداري از
مقاطع نازک ميکروسکوپی را در آزمایشگاههاي آن
شرکت براي نویسندگان فراهم نمودند صميمانه تشکر
و قدردانی میگردد .از نظرات ،پيشنهادات و
راهنماییهاي ارزنده تمامی متخصصين و همکاران
(خصوصا پرفسور براندانو) که باعث ارتقاء سطح علمی
این پژوهش گردیدهاند ،صميمانه قدردانی و تشکر
میگردد .از دانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی و
فناوري پيشرفته کرمان به عنوان حامی مالی طرح
پژوهشی با شماره قرارداد /31/5340ص 7/جهت
فراهم آوردن امکانات آزمایشگاهی و مالی سپاسگزاري
میشود.

 -6ریزرخساره مرجانی شناسایی شده از برش خورآباد
بطور کلی در بوردیگالين مشاهده شده است و با توجه
به شواهد صحرایی (ناپيوسته بودن و قابل تعقيب
نبودن آن در مسافت هاي طوالنی) ،تناوب آن با ریز
رخساره هاي الگونی و همچنين مقایسه با مطالعات
معتبر قبلی ،ریف هاي مذکور تکه اي بوده و محيط
تشکيل این ریزرخساره الگون بوده است.
 -7در بخش پایينی برش خورآباد (روپلين و بخش
اعظم شاتين) نهشته هاي دریاي باز نهشته شده است
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متعلق به شاتين و بخش پایينی آکيتانين) ،در نتيجه
کاهش عمقِ حوضه نهشته هاي الگونی و نزدیک به
ساحل نهشته شده اند .سپس (در طول آکيتانين)
مجددا دریا پيشروي کرده و رسوبگذاري با یک روند
پيشرونده ادامه یافته است و بعد از یک پيشروي کلی،
مجددا (در انتهاي آکيتانين و سرتاسر بوردیگالين)
شرایط الگونی و کم عمق حاصل شده است.
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