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چکیده
نهشتههای پلیوسن در شمال ایران و هم ارزهای زمانی آنها در آذربایجان و ترکمنستان (واحدهای چینهای چلکن و آقچاگیل) از مهممتمرین
عناصر سیستم نفتی در حوضة خزر جنوبی هستند .در این مطالعه ،نتایج حاصل از سه رخنمون برداشت شمده در منطقمة شممال شمرق گن مد
کاووس به عنوان بیشترین ضخامت و قدیمیترین برونزد توالیهای ترشیری به همراه اطالعات سنگشناسی از سمایر رخنممونهما و چماههمای
موجود به منظور بررسی تغییرات رخساره در منطقة جنوب شرق دریای خزر مورد استفاده قرار گرفتهاند .واحد آقچاگیل در بخش زیرین با یک
کنگلومرای قاعدهای عمدتاً از رخسارههای آواری و گل غالب مربوط به بخشهای کم انرژی تشکیل شده که با یک رونمد کممعمم شمونده بمه
سمت باال ،به رخسارههای کربناتة دانه غالب متعل به شرایط پُرانرژی حوضه ت دیل میگردد .مقایسه و انط ماق بمین رخنممونهما و چماههمای
موجود در منطقه نشان میدهد که ضخامت واحد چینهای چلکن از سمت غرب به شرق و از شمال به جنوب منطقة مورد مطالعه کاهش یافتمه
و از نظر سنگشناسی نیز از رسسنگ سیلتی تا مارن (در شرق حوضة خزر جنوبی) به ماسهسنگ گراولی و کنگلومرا (در شممال شمرق گن مد
کاووس) تغییر میکند .واحد رسوبی آق چاگیل دارای ضخامت نس تاً یکنواختی در حوضة رسوبی بوده و از نظر سنگشناسمی ،در شممال شمرق
گن د کاووس عمدتاً از رخسارههای کربناتة پرانرژی ساحلی تشکیل شده که به سمت بخشهای غربی حوضه به رخسارههای شیلی و سیلستونی
عمی حوضه تغییر رخساره میدهد .این شرایط احتماالً در ارت اط با نرخ فرونشست حوضه در زمان رسوبگذاری واحد چلکن و بیمانگر پایمداری
بیشتر حوضه در زمان رسوبگذاری واحد آقچاگیل (پلیوسن پسین) میباشد.
واژههای کلیدی :رخساره ،محیط رسوبی ،نهشتههای پلیوسن ،حوضة خزر
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Abstract
The Pliocene deposits in northern Iran and their equivalents in Azerbaijan and Turkmenistan
(including Cheleken and Akchagyl stratigraphic units) are considered as the most important petroleum
system elements in the Caspian Basin. In this research, three outcrops in the northeastern part of the
Gonbad-e Kavous area are measured as the most thickness and oldest out-cropped tertiary sequences
as well as lithological data from other outcrops and available wells. In the studied area, the Akchagyl
unit with a basal conglomerate is composed of clastic and mud-dominated facies in lower part
belonging to low-energy setting changing into grain-dominated carbonate facies in a shallowingupward trend related to high-energy setting of the basin. Comparison and correlation between the
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studied outcrops and the available well data indicate that the thickness of the Cheleken stratigraphic
unit is decreased from west to east and north to south. This stratigraphic unit lithologically varies from
silty claystone to marl in the eastern parts of the South Caspian Basin into gravelly sandstone and
conglomerate towards northeastern Gonbad-e Kavous. The Akchagyl stratigraphic unit indicates
uniform thickness throughout the studied basin, but in terms of lithology, contains high-energy
carbonate coastal facies in northeastern Gonbad-e Kavous changing into basinal siltstone and shale
facies towards the western parts. These conditions can be related to the subsidence rate of the basin
during the Cheleken deposition as well as indicating more stability of the basin during deposition time
of the Akchagyl (late Pliocene).
Keywords: Facies, Sedimentary Environment, Pliocene Deposits, Caspian Basin

مقدمه
رخسارههای سنگی پلیوسن در شمال ایران (دشت گرگان ،مازندران ،گیالن و دشت مغمان) ،از دو واحمد سمنگ چینمهای
اصلی (چلکن و آقچاگیل) تشکیل شدهاند .واحد چلکن (ط قات قهوهای /سریهای تولیدی) با رخسارة قارهای و عممدتاً درشمت
دانه ،متشکل از ط قات سرخ تا قهوهای رنگ با سن پلیوسن آغازین -میانی و واحد آقچاگیل با رخسارة کربناتة تخری می سمفید
رنگ و سن پلیوسن پسین ،از ط قات باال و پایین خود قابل تشخیص میباشند .نهشتههای سری چلکن در برش الگو ،در خلمیج
چلکن ،واقع در ضلع شرقی دریای خزر (جمهوری ترکمنستان) ،دارای ضخامت تقری اً  4000متر میباشد .ایمن نهشمتههما ،کمه
روی رسوبات میوسن باالیی (اشکوب پونسین) قرار گرفته ،عموماً از ماسه سنگ و رس سنگ قرمز رنگ با ویژگی نیمه دریمایی-
قارهای تشکیل شده و توسط نهشتههای اشکوب آقچاگیل (پلیوسن پسمین) پوشمیده شمدهانمد .مقمادیر اقتامادی هیمدروکربن
(عمدتاً به صورت گاز و تا حدودی نفت) در واحد چلکن گزارش شمده اسمت ( .)Smith-Rouch, 2006در جمهموری آذربایجمان،
نهشتههای چلکن به علت تولید فراوان و اقتاادی نفت س ک و گاز به نام سریهای تولیدی معروف بموده کمه در حوضمة خمزر
جنوبی شامل مجموعهای از رسوبات با ضخامت بیش از  6کیلومتر ممیباشمد و عممدتاً در محمیطهمای رودخانمهای -دلتمایی تما

دریاچهای رسوبگذاری نمودهاند (.)Abdullayev et al., 2012
برش الگوی واحد چینهای آقچاگیل در ضلع غربی ش ه جزیرة کراسنودسک (تمرکمن باشمی) واقمع در جمهموری ترکمنسمتان
گرفته شده است که اولین بار توسط آندروسُف ( )Andrusov, 1986معرفی گردید .در برش الگو ،این واحد در بخمش قاعمدهای
دارای رخسارة کنگلومرایی با روند ریز شونده به سمت باال بوده ،و در ادامه بما ماسمهسمنگ ،سمیلت و رُس ژیم دار (بمه رنمگ
خاکستری ،قهوهای ،زرد) ماسهسنگ صدفی و الیههای سفیدرنگ خاکستر آتشفشانی دن ال میشود .این واحد ،کمه بمه صمورت
هم شیب بر روی رسوبات پلیوسن زیرین (سری چلکن) قرار گرفته ،به وسیلة نهشتههای توالی آپشرون به سن قاعمدة کمواترنری
پوشیده شده است .برخالف کمیاب بودن فسیل در سری چلکن ،کمه تنهما تعمداد کممی از نمرمتنمان آب شمیرین و قطعماتی از
استخوان مهرهداران در بخش زیرین آن گزارش شده است ،واحد چینهای آقچاگیل در بخشهای ساحلی خمزر و دشمت مغمان
( )Gillet, 1967دارای محتوای فسیلی فراوان (شامل استراکودها ،روزنداران ،دوکفهایها و نانوپالنکتونها) میباشد.
بیشترین ضخامت واحد چینهای چلکن در درة کیاسر و جنوب قائم شهر در فاصلة شیرگاه -جوارم با ضخامت حداکثر  269متمر
معرفی شده که شامل کنگلومرای دانه درشت قهوهای رنگ و سخت با میان الیههایی از ماسهسنگ ،شیل و مارن میباشمد و بمه
محیطهای رودخانهای -دلتایی تا دریاچهای نس ت داده شدهاند (برای مثال آریافر و بخشمی .)1396 ،اتحماد و طماعتی ()1396
سازند آق چاگیل را با توجه به سنگ شناسی متراکم و فشردگی خوب آن ،به عنوان پوش سنگ اصلی در حوضة جنموبی دریمای
خزر و آخرین مرحلة پیشروندة دریای پاراتتی معرفی نموده که از نظر سنگشناسی شمامل گلسمنگهمای خاکسمتری ،گماهی
سیلتی /آهکی ،با میان الیههای ماسهسنگ آهکی دان ه ریمز و سمنگ آهمک میکرایتمی و بمه نمدرت دارای تموفهمای ولکمانیکی
خاکستری تا آبی میباشد .سن واحد آق چاگیل با توجه بمه تعیمین سمن صمورت گرفتمه از تموف و خاکسمترهای آتشفشمانی در
محدودة  3/4تا  6میلیون سال میباشد (.)van Back, 2010
احسانی ( )1384لیتوفاسی ها و بیوفاسی های موجود در توالی چینهای آقچاگیل در شمال شرق گن د کماووس را مطالعمه و
آن را بممه صممورت یممک تمموالی پسممرونده بمما حممداکثر ضممخامت  20متممر ،معرفممی نممموده و بممر اسمماس وجممود فسممیلهممای
 Pullenia praecursor ،Globigerinoides fistulosusو  ،Cardium dombraسن پلیوسمن پسمین را بمرای آن در نظمر گرفتمه
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است .وی بر اساس مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی 6 ،نوع رخساره شامل کنگلومرای بایوکالستی مربموط بمه فمالت قماره
(بخش دورتر از ساحل)  ،وکستون بایوکالستی و پکستون اینتراکالستی بایوکالستی متعل به بخش حاشیة ساحلی و گرینستون
اینتراکالستی ،گرینستون بایوکالستی و گرینستون اُاُئیدی متعل به بخش جلویی ساحل را شناسایی و گزارش نموده و بمر ایمن
اساس ،الگوی رسوبی این واحد چینهای را به محیطهای حاشیة ساحلی ( )Shorefaceبا ماهیت پسرونده نس ت داده است.
از نظر تکتونیکی ،تکامل نهایی حوضة خزر در ارت اط با چندین کمربند اصلی کوهزایی شامل قفقاز بزرگ شرقی ،تالش ،ال مرز و
ک ه داغ میباشد (شکل  -1الف و ب .)Brunet et al., 2003 ،تغییر شمکلهمای سماختاری و فعالیمتهمای تکتمونیکی در اواخمر
میوسن باعث جدایی حوضة خزر از آبهای آزاد گردیده است ( .)Rögl, 1999این تغییرات به کوتاه شدگی پوسته ،که در نتیجة
برخورد بین صفحات اوراسیا و عربستان اتفاق افتاده ،نس ت داده شده است (.)Berberian & King, 1981; Brunet et al., 2009
به نظر میرسد برخورد اولیة دماغة شمالی صفحة عربی با سرزمینهای شمالی (که ممکن است به اوراسیا متامل بموده باشمند)
در ائوسن -الیگوسن آغاز گردیده به طوری که راندگیهای این زمان در شمرق آنماتولی ممیتوانمد شماهدی بمر ایمن ادعما باشمد

(.)Allen and Armstrong, 2008
با توجه به قرارگیری رسوبات قدیمی حوضة خزر جنوبی در عم زیاد و عدم دسترسی مستقیم به آنها ،به منظور شناخت بهتمر
روند تکاملی این حوضه از دیدگاه تکتونیک و ژئودینامیک ،درک زمینشناسی مناط احاطه کنندة آن امری ضروری ممیباشمد.
فعالیت مغزهگیری واحدهای چینهای پالئوسن و پلیوسن در حفاریهای حوضة خزر تاکنون به دالیل مختلفی (از جمله ماهیمت
سست و منفال رسوبات) با مشکالت فراوانی همراه بوده است .از این رو ،لزوم مطالعات تغییرات رخسماره و محمیط رسموبی در
رخنمونهای همجوار در منطقه دو چندان میباشد.
برشهای سطحی و زیرسطحی مورد مطالعه در این پژوهش در اسمتان گلسمتان و در محمدودة  100کیلمومتری شممال شمرقی
شهرستان گن د کاووس و شمال گرگان قرار گرفتهاند (شکل -1ج) .بر اساس نقشة پهنهبنمدی سماختارهای رسموبی ایمران ایمن
مناط در محدودة حوضة خزری و بخش غربی کمربند چین خورده-روراندة ک ه داغ میباشند (شکل -1الف) (آقان اتی1386 ،؛
.)Robert et al., 2014

شکل ( -1الف) نقشة توپوگرافی واحدهای تکتونیکی ایران (( ،)Robert et al., 2014ب) پدیدههای ساختاری در حوضة جنوبی دریای خزر
(( ،)Smith-Rouch, 2006ج) موقعیت جغرافیایی برشهای مورد مطالعه و چاههای موجود در منطقه.
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روش مطالعه
در این مطالعه ،سه برش چینهشناسی مربوط به واحدهای چینهای پلیوسن در شمال شرق گن د کاووس (آقبند ،یلمی بمدراق
و سوملی دره) انتخاب و پ از نمونهبرداری از آنها ،تعداد  149مقطع نازک میکروسکوپی تهیه و مورد مطالعمه قمرار گرفتنمد.
نتایج حاصل از مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی واحد چینهای آقچاگیل و دادة موجود از رخنمونها و چاهها جهت تهیمة
نقشههای همضخامت و همرخساره و بررسی تغییرات رخساره و محیط رسوبی در منطقة مورد مطالعه استفاده گردید.

بحث
بر اساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده ،در طول پلیوسن-کواترنری ،همزمان بما باالآممدگی رشمته کموههمای قفقماز
بزرگ ،ک ه داغ و ال رز ،یک فرونشست سریع و غیرعادی در حوضة خزر جنوبی رخ داده اسمت ( .)Brunet et al., 2003در طمول
دورة زمممانی پلیوسممن پیشممین نیممز یممک پسممروی اصمملی همممراه بمما کمماهش شمموری در حوضممة خممزر گممزارش شممده اسممت
( .)Popov et al., 2006این پسروی آب دریا و همگرایی به همراه نیروهای فشارشی افقی میتواند فرونشست سمریع و کوتماه را
در کل حوضه توجیه نماید .همچنین ،فرسایش شدید باالآمدگیهای حاصل از کوهزاییهای پیرامون حوضه منجر به ورود حجم
عظیمی از رسوبات شده است.
برشهای سطحی مطالعه شده در این پژوهش ،تنها رخنمونهای ترشیری (پلیوسن) در منطقة جنوب شرق دریمای خمزر بموده
که به صورت دگرشیب روی نهشتههای چین خوردة کرتاسه قمرار گرفتمهانمد .ضمخامت برداشمت شمده از واحمد آقچاگیمل در
برشهای مورد مطالعه به ترتیب  62متر (یلی بدراق) 58 ،متر (آقبند) و  30متر (سوملی دره) بموده ،کمه بمه عنموان بیشمترین
ضخامتهای شناسایی شده تاکنون ،در منطقه مطالعه شدهاند .این نهشتهها از نظر سمنگشناسمی شمامل تنماوبی از کنگلمومرا،
مادستون ،مارن و سنگ آهک بایوکالستی (رخسارههای پکسمتون و گرینسمتون بایوکالسمتی و گرینسمتون پلوییمدی /اُاُییمدی)
هستند که به صورت توالی های درشت شونده به سمت باال و عمدتاً در یک حوضمة رسموبی نسم تاً پرانمرژی (حاشمیة سماحلی)
تشکیل شدهاند.
واحدهای چینهای پلیوسن (چلکن و آقچاگیل) به صورت ناحیهای از منطقة دشت مغان (بخش غربی حوضة خمزر جنموبی) تما
ناحیة گن د کاووس (بخش شرقی حوضة خزر جنوبی) دارای ضخامت و مشخاات سنگشناسی متفاوتی هستند (شمکل  .)2بما
توجه به تاریخچة چینهای ،به نظر میرسد که از آغاز پالئوسن تا میوسن پسین ،در ناحیة مغان ،همی جنم ش کموهزایی وجمود
نداشته است .نخستین فاز کوهزایی ،همزمان با رخداد آتیکن در اواخر میوسن ،س ب چینخوردگی رسوبات قدیمیتر شده و بمه
دن ال آن رسوبات جوان (آقچاگیل) به صورت دگرشیب روی آنهما قمرار گرفتمهانمد .زوارهای و مغفموری مقمدم ( )1379ن مود
رسوبات پلیوسن زیرین (واحد چلکن) در دشت مغان را به تأثیر عملکرد این فاز نس ت دادهاند.

شکل  -2مقایسة تغییرات ضخامت و مشخاات سنگشناسی واحدهای چینهای پلیوسن در نواحی شمالی ایران (از دشت مغان تا گن د کاووس).
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مقایسة بین ضخامت واحدهای چلکن و آقچاگیل در منطقة مورد مطالعه نشان میدهد کمه بمه دلیمل عمدم گسمترش دریما در
پلیوسن میانی ،واحد چینهای چلکن از سمت شرقی حوضة خزر جنوبی به سمت شمال شرق گن د کماووس تشمکیل نشمده یما
حداقل ضخامت را دارد و نهشتههای معادل سازند آقچاگیل نیز با یک کنگلمومرای قاعمدهای (عمومماً بمه طمور مسمتقیم) روی
دگرشی ی کرتاسه -ترشیری قرار گرفتهاند  .حداکثر ضخامت سری چلکن در استان مازندران در حوالی شیرگاه و جوارم میباشد
(برای مثال آریافر و بخشی )1396 ،و به سمت غرب مجدداً ضخامت آن کاهش مییابد و در دشت مغان تقری اً ضخامتی ندارنمد
(شکل  .)2این موضوع را میتوان در ارت اط با نرخ فرونشست در حوضه دانست.
با توجه به مشخاات سنگشناسی و ویژگیهای رسوبی ،نهشتههای معادل سازند آقچاگیل در منطقة جنوب شرق خزر حداقل
به صورت ترکی ی از سنگ مخزن و پوش سنگ بوده که احتماالً ناشی از تأثیر عوامل تکتونیکی و تغییمرات جمان ی رخسمارهای
میباشد .این در حالی است که در مناط جنوبی و غربی حوضة خزر این واحد به عنوان پوش سنگ در نظر گرفته شده است.
بر پایه دادة موجود از رخنمونها و چاهها ،نقشههای همضخامت و همرخسارهای منطقة مورد مطالعه ترسیم گردیمد (شمکل .)3
بر این اساس ،میتوان گفت که ضخامت واحد چینهای چلکن از سمت غرب به شرق منطقة مورد مطالعه و از شمال بمه جنموب
کاهش یافته و ضخامت آن در ناحیة گن د کاووس به حداقل میرسد و از نظر سنگشناسی نیز از کنگلومرا و ماسهسنگ گراولی
(در حاشیة حوضه) به رسسنگ سیلتی تا مارن (محل چاههای حفاری شده در دشت گرگان) تغییر میکند.

شکل  -3تغییرات ضخامت و سنگشناسی واحد چینهای چلکن در منطقة مورد مطالعه

با توجه به این که فعالیتهای تکتونیکی در زمان رسوبگذاری واحد چلکمن تمأثیر چنمدانی نداشمته ( ،)Green et al., 2009ایمن
تغییرات ضخامت و سنگ شناسی را میتوان در ارت اط با نرخ فرونشست حوضه در نظر گرفمت .بمه طموری کمه افمزایش میمزان
باالآمدگی و فرسایش رشتهکوه های اطراف (ک ه داغ و ال رز) و در نتیجه ،حجم قابمل توجمه رسموبات وارده بمه حوضمه موجمب
فرونشست بیشتر آن گردیده است .برخالف واحد چلکن ،واحد رسوبی آقچاگیمل دارای ضمخامت نسم تاً یکنمواختی در حوضمة
رسوبی میباشد .از نظر سنگشناسی ،این واحد در شمال شرق گن د کاووس عمدتاً از رخسارههای کربناتة پرانرژی تشکیل شده
که به سمت بخشهای غربی حوضه به رخسارههای شیلی و سیلستونی عمی ت دیل میگردد (شکل  .)4این شمرایط ممیتوانمد
بیانگر پایداری بیشتر حوضه در زمان رسوبگذاری واحد آقچاگیل (پلیوسن پسین) باشد.
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