چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

چینه شناسی و رسوب شناسی
شرق حوضه خزر جنوبی

گردآوری و تالیف :فرید طاعتی  -حسین مهاجر

سلطانی -مریم ظفری

طرح جلد و صفحه آرایی :الدن جوانی
نوبت چاپ :پاییز 8931
سفارش دهنده :شرکت نفت خزر
تعداد8111 :نسخه

2

دیباچه:
علیرغم گذشت بیشتر از  811سال از کشف نفت در ایرران دردمت بیشرتر از پانسرد سرال کشرف نفرت
درمناطقی از حاشیه دریاي خزر در منطقه کشور آذربایجان کنونی تالشهاي گسترده مطالعاتی ،پژ هشی
عملیاتی اجرایی فنی حفاري هاي اکتشافی ،توسعه اي تولیدي در زمینه منابع هیدر کربوري دریراي
خزر مناطق پیرامونی آن ،هنوز پرده راز آلود میزان عمق این منابع در این منطقه بردرار بوده ابهامات
زیادي در زمینه هاي مختلف اکتشافات نفت گاز همراه با گوناگونی مناطق نوع ابهامرات مخراطرات
پیش ر جود دارد که ضر رت مطالعه جمع آ ري اددامات میدانی مستند سازي فعالیت هاي هزینه بر
را د چندان می کند محد دیت منابع

جود نقاط تاریر

ابهراب برانزیرز

جرود ن ریره هراي بع را

متنادض در عرصه هاي مختلف علوب زمین از جمله دالیل دیزرر ضرر ري تردا ب فعالیتهراي مربروط بره
مطالعات پژ هشهاي این حوضه میباشد .
شرکت نفت خزر براساس رسالت

ظایف ذاتی خود براساس ادردامات فعالیتهراي اکتشرافی اخیرر در

حوضه جنوبی دریاي خزر با همكاري پژ هشزاه صنعت نفت ادداب به گردآ ري استنتاج داده هاي مربوط
چینه شناسی

رسوب شناسی خزر جنوبی با تاکید بر حوضه شرق آن نموده است .ادردامی کره هیازراه

نباید متود ف بماند مستند سازي مكتوب نمودن فعالیتها همزاب با پیشرفت اددامات فنری عملیراتی
گاب نهادن در عرضه توسعه تولید نفت گاز نیز باید ر ند شتابان بخود بزیرد  .انشرا از همكراران پرر
تالش در مدیریت اکتشاف خسوصا اداره زمین شناسی دیزر مدیریتها ادارات که زحمت گرردآ ري
تالیف این کتاب را بعهده داشته اند کمال تشكر را دارب امید دارب پرچم اینزونه فعالیتها همیشه برافراشته
باشد؛ امید است مورد توجه دانشزاهیان پژ هشزران بعنوان سند باالدستی درار گرفته در راستاي بهره
گیري بیشتر عملیات اکتشافی توسعه اي تولیدي نیز کاربرد موثري داشته باشد.
دکترعلی اصولی
مدیر عامل شرکت نفت خزر

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت خزر

پیش گفتار:
هدف از تالیف این کتاب ثبت اطالعات بدست آمده از حفاري جدید مطالعرات چینره شناسری رسروب
شناسی انجاب شده در ناحیه دشت گرگان است .پیش از این اطالعات بدست آمده از حفاري هاي اکتشافی
در دهه  01مطالعات سطحی پراکنده در گزارشات داخلی شرکت ملی نفت ایران مكتوب گردیرده برود
بعدها در دهه  01با حفاري هاي انجاب شده در بخش ایرانی دریاي خزر امكان مقایسه تطابق اطالعرات
خشكی دریا میسر گردید مطالب مربوط به آن در کتاب چینه شناسی زمین شناسی نفت دکترر سرید
محمد موسوي ر حبخش در سلسه انتشارات طرح تد ین کتاب جامع شناسی زمین شناسری ایرران تحرت
ن ارت سازمان زمین شناسی ایران منتشر گردید.
با حفاري موفقیت آمیز در بخش عمیق دریا کشف نفت توسط شرکت نفت خزر در سرال  38اطالعرات
جدید ارزشمندي در مورد چینه شناسی حوضه خزر جنوبی حاصل گردیرد کره از آن خالصره اي از نترای
دست آمده در سال  30در کتاب زمین شناسی حوضه جنوب خرزر از نزراهی دیزرر توسرط سرید رم ران
بحرینی کور ش اتحاد تد ین گردید.
طی بازدید هاي متعدد صحرایی از رخنمون هاي رسوبات خزري در ناحیه دشت گرگان کره دربال توسرط
زمین شناسان شرکت ملی نفت ایران به آن اشاره گردیده بود مشخص گردید اطالعات جامع کراملی در
مورد مودعیت چینه شناسی محیط رسوبی آنها در درست نمی باشد که این امر به اضافه کشرف تعردادي
دیزر رخنمون هاي رسوبات خزري در منطقه مورد بحث لز ب بازنزري مطالعه زمین شناسی ناحیه دشت
گرگان به عنوان ناحیه اي با پتانسیل کشف هیدر کربوري در دستور کار دررار گرفرت کره انجراب آن مری
توانست کاستی هاي موجود زمین شناسی منطقه را تا حدي جبران نماید .عال ه بر آن حفاري یر حلقره
چاه اکتشافی در ناحیه صوفیكم در سال  39لز ب مطالعه ددیق تر این چاه را در دالب ی مطالعه ناحیه اي
د چندان می نمود.
بدین من ور شرکت نفت خزر مبادرت به اجراي ی پر ژه مطالعاتی در دشت گرگران نمرود پژ هشرزاه
صنعت نفت به عنوان همكار مطالعاتی انتخاب گردید.با پایان یافتن پرر ژه مرذکور اطالعرات جدیردي در
مورد زمین شناسی دشت گرگان حاصل گردید که تلفیق آن با مطالعات دبلی دسرت مایره ترد ین ترالیف
کتاب حاضر گردید .درخاتمه الزب است از جناب آداي دکتر علی اصولی مدیر عامل محتررب شررکت نفرت
خزر ،جناب آداي شیرزادي مدیریت محترب اکتشاف شرکت نفت خزر جهرت مسراعدت پشرتیبانی هراي
موثر در تد ین انتشار این کتاب ؛ ر ابط عمومی شرکت نفت خزر پژ هشزاه صنعت نفرت بره جهرت
فرید طاعتی
انجاب مطالعات فنی صحرایی کمال تشكر امتنان را داشته باشیم.
حسین مهاجر سلطانی

مریم ظفری

شهریور ماه 8931

فهرست
فسل ا ل :زمین شناسی عمومی حوضه خزر جنوب 3 ........................................................................................................................
تاریخاه شكل گیري دریاي خزر 88 ...................................................................................................................................................
چینه شناسی خزر جنوبی در د ران سنوز ئی 81 .................................................................................................................................
نهشتههاي ترشیاري 80 ...................................................................................................................................................
نهشتههاي پالئوسن 80 ..............................................................................................................................
نهشتههاي ائوسن 80 ..................................................................................................................................
نهشتههاي الیزوسن80 ...............................................................................................................................
نهشتههاي میوسن 81 .................................................................................................................................
نهشتههاي پلیوسن81 .................................................................................................................................
نهشتههاي اشكوب چلكن 83 .........................................................................................................................................
نهشتههاي اشكوب آدااگیل 22 ......................................................................................................................................
نهشتههاي کواترنري 29 ..................................................................................................................................................
نهشتههاي اشكوب آپشر ن20 ........................................................................................................................................
نهشتههاي اشكوب باکو ین 20 .......................................................................................................................................
نهشتههاي اشكوب خزرین 21 .........................................................................................................................................
اشكوب خوالینسكین 21 .................................................................................................................................................
اشكوب خزر جدید29 .......................................................................................................................................................
فسل د ب  :اطالعات چینه شناسی دیرینه شناسی جدید در حوضه خزر جنوبی 20 ..........................................................................
مقدمه 23 ..........................................................................................................................................................................
مطالعات سطح االرضی23 .....................................................................................................................................................................
مقطع پاجت23 ...........................................................................................................................................
مقطع ماسان91 ..........................................................................................................................................
مقطع آبادان تپه 92 ....................................................................................................................................
مقطع سوملی دره 99 ..................................................................................................................................
مقطع یلی بدراق 90 ...................................................................................................................................
مقطع ا دای 90 .........................................................................................................................................
مقطع آق بند91 .................................................................................................................................... 2-
مقطع پور ا 08 ............................................................................................................................................
مقطع سوچلما09 ........................................................................................................................................
مطالعات تحت االرضی 18 .....................................................................................................................................................................
رسوبات خزر جدید 18 ................................................................................................................................
سازند آدااگیل 12 ......................................................................................................................................
سازند چلكن 12 ..........................................................................................................................................
سازند معادل دیاتوب-مایكوپ19 ................................................................................................................
رسوبات منتسب به پالئوسن -ائوسن 19 ....................................................................................................
فسل سوب  :رسوب شناسی حوضه خزر جنوبی 11 ................................................................................................................................

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی
ماهیت رسوب شناختی دشت گرگان 10 ..........................................................................................................................
شخسات رسوبی احدهاي سنزی در شرق استان گلستان13 ........................................................................................
یژگیهاي رسوب شناسی سازندهاي حوضه کپه داغ غربی 91 .....................................................................................
سازند آب تلخ 91 ........................................................................................................................................
سازند آب دراز 92 .......................................................................................................................................
سازند آیتامیر99 ..........................................................................................................................................
سازند سنزانه01 .........................................................................................................................................
سازند سرچشمه 18 .....................................................................................................................................
یژگیهاي رسوب شناسی سازندهاي حوضه خزر جنوبی10 ..........................................................................................
سازند آدااگیل 10 ......................................................................................................................................
مشخسات رسوبی احدهاي سنزی در غرب استان گلستان813 ......................................................................................
توالی پالئوسن881 ........................................................................................................................................
توالی میوسن 829 .........................................................................................................................................
ضمیمه 809 .......................................................................................................................................................................................... 8
ضمیمه 283 .......................................................................................................................................................................................... 2
منابع فارسی 229 ......................................................................................................................................................................................
منابع انزلیسی 220 ...................................................................................................................................................................................

8

فصل اول:
زمین شناسی عمومی
حوضه خزر جنوبی

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت خزر

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 1-1تاریخچه شکلگیری دریای خزر
دریاچه خزر به عنوان بادیمانده از پوسته ادیانوس تتیس به صورت گودالی در پوسته درارهاي جراي گرفتره
است .همزمان با شكل گیري سلسله جبال آلپ آغاز پالئوژن ،دریاي تتیس به د حوضه جداگانه تفكیر
گردید .در میوسن آغازي ،این د حوضه ابعاد مشخسی پیردا کررده در میوسرن پایرانی بطرور کامرل از
یكدیزر جدا به د حوضه تبدیل شدند(Lascarev, 1291) :
 ) 8حوضه جنوبی :که دریاي مدیترانه فعلی را تشكیل داده با ادیانوس اطلس مرتبط است.
 )2حوضه شرمالی :حوضرهاي لرب شرور بروده از دره ر د دن در جنروبشررق فرانسره آغراز ترا
ترکمنستان ادامه داشته است.
این مجموعه تحت ناب پاراتتیس به سه بخش پاراتتیس شردی ،مرکزي غربی تقسیم مریگرردد .دریراي
خزر بخشی از حوضه پاراتتیس شردی بوده که تا ا اخر میوسن با دریاي سیاه ارتباط داشته اما در پلیوسرن
زیرین با ادامه حرکات کوهزایی آلپی باالآمدن سرزمین دفقاز ،ارتباط آبی آن برا دریراي آز ف سریاه از
طریق دره مانیچ دطع شد به عنوان ی

دریاچه مستقل پدیدار گردید ))Varuschenko, 8130

طبق مطالعات آندر سف  ،8392در ا ایل د ران سوب زمینشناسی دریاي ع یمی به ناب تتیس جود
داشته که از طرفی با ادیانوس اطلس از سوي دیزر با ادیانوس هند از طرفی دیزرر برا ادیرانوس
منجمد شمالی ارتباط داشته است .در ا اسرط د ره میوسرن بره سربب حرکرات کروهزایی ایجراد
کوه هاي آلپ کارپات ،دفقاز ،بالكان ،ادیانوس تتیس به حوضه چكراك (در محل حوضه دریاي سیاه،
مازندران) ،حوضه دانوب حوضه معر ف راکی–گالیسی تقسیم شد .بعدها با از بین رفتن دیواره یرا
سد طرخان در ا اسط د ره میوسن ،حوضه داخلی بزرگ کمشور دیزري به ناب سارمات بوجود آمد.
در ا اسط اشكوب سارماسین در اثر چینخوردگی ،دریاي مذکور از جلزه دانوب سطی فشررده در
نتیجه به چند حوضه کوچ تر از جمله دریاي خزر تقسیم شد .در آخر سارماسین که فقط آثار کمری
از دریا در حوضه دریاي سیاه بود مجددا بر اثر فر نشینی خشكیها در آخر میوسرن ،حرد د خرود را
گسترش داده مناطقی از ر مانی ،کریمه دفقاز را در برگرفته ،تا مناطق شردی دریاي خزر رسیده
در نتیجه دریاي کمشور سیاه خزر تشكیل شد( .شكل)8 -
 ) 8در ا اسط د ره پلیوسن دریاي خزر بطور تدریجی از دریاي سیاه جدا شده تا آخر د ره پلیوسرن
بكلی مجزا ماند از آن به بعد تكمیل جانوران هر د حوضه مسرتقال انجراب مریگرفرت .در ا اخرر
پلیوسن این دریا سعت خود را گسترش داده مجددا به دریاي سیاه که با دریاي مرمره نیز مرتبط
بوده ارتباط بردرار کرده بره هرم متسرل شردند .در د ران چهرارب زمرینشناسری ،ذ ب یرخهراي
اسكاندینا ي ،ر سی ،آرال آلپ بر مقدار آب حوضه دریاي خزر افرز د در نتیجره سرطح دریراي
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مذکور به شدت باال آمد .دلیل این ارتباط جود بع ی از جانوران یژه ادیانوس منجمد شمالی مانند
ف

نوعی ماهی از تیره آزادماهیان غ ر فی ،از ن بر ن ،نیز سوس

دریرایی در دریراي خرزر

است .پس از ذ ب شدن یخها ،پایین آمدن سطح دریاي خزر شر ع شده اتسال بین دریاي خزر
سیاه به کلی دطع گردید .سپس این سطح به  -21/1متر نسبت به سطح ادیانوس رسید ،در نتیجره
حوضه به دریاي سیاه ،خزر آرال تقسیم گردید( .موسوير حبخش)8901 ،
 )2در محل فعلی دریاي خزر در طی پالئوز یی

مز ز ئی

دریاي سیع تتیس جود داشته است

که دریاهاي خزر  ،آرال سیاه را می توان بقایاي آن دریا دانست .در زمران هراي بعرد برا چرین
خوردگی هاي د ره ترشیري تغییر شكل بعدي به یژه در دسمت شمال شردی آن  ،براثرر عقرب
نشینی آب یا باال آمدن زمین ،دطعات نسبتا بزرگ خشكی بوجرود آمرده اسرت در حالیكره ،گرودال
جنوبی منطقه به طور مدا ب زیر آب فر می رفته است.

شكل  :8ر ند شكل گیري دریاي خزر (بربریان)8319 ،
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شكل  :2مودعیت ادیانوس تتیس در د ران مز زیی

(ادتباس از سایت یكی پدیا)

در نخستین مرحله چین خوردگی از فاز میانی آلپی 8در شمال البرز در میوسن پائینی ،پاراتتیس از تتریس
جدا شده احتماال با ایجاد گسل شمالی البرز سبب برپائی بیشتر این رشته کروه شرده اسرت کره باعرث
گسترش رسوبات نئوژن خزر در شمال گسل البرز گردید .برر اثرر حرکرات فشارشری پالئوسرن در البررز
برخورد بلوك غربی ایران مرکزي با بلوك دفقاز ،حرکت گسل هاي تالش خرزر از نرمرال بره معكروس
تغییر نموده کوههاي تالش البرز در امتداد این گسل ها باال آمده اند.

شکل  :3موقعیت دریای پاراتتیس و حوضه خزر در دوره میوسن ()Stydencka & J.Asionowski, 1122

2. Mid Alpine Orogenic Phase
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د مین مرحله چین خوردگی در رسروبات نئروژن برین رسروبات پلیوسرن(چلكرن) رسروبات سارماسرین
میانی(میوسن) است که دگرشیبی زا یره داري را بوجرود آ رده اسرت حاصرل آن یكسرري تاددیسرها
نا دیسهاي باری

فشرده با محور شردی -غربی است .از طرف دیزر به علت برپایی بیشترجبال البررز

فرسایش فوق العراده آن ،تشركیل رسروبات کنزلرومرائی سرري چلكرن صرورت گرفتره کره نا دیسرها
فر رفتزیهاي رسوبات نئوژن را پرنموده است .این فاز چین خوردگی با خر ج مواد آتشفشانی همراه است
آثار آن بسورت رگه هاي سیل مالح ه می شود.
جنبش هاي جوانتر سبب چین خوردگی رسوبات کنزلومرائی چلكن شده با ایجاد گسل مازنردران بلروك
ادع بین گسل شمالی البرز این گسل شر ع به باالرفتن می نماید که این امر با فر نشینی حوضه خرزر
همراه است ،به طوري که اختالف بین رأس رسوبات چلكن در د طرف گسرل مازنردران برین  8111ترا
 8111می باشد بررسی هاي سایزموتكنی

در حوالی گسل فوق این موضوع را تأیید می نماید.

نهشته هاي مربوط به میوسن میانی – فودانی ( یند بونین – سارماسین) حوضه خزري به طرف جنوب،
فقط در کنار کوه هاي البرز مشخص است رسوبات پلیوسن به طور دگرشیب رسوبات مربوط به میوسرن
میانی – فودانی را پوشانده است .همانین حرکات کمپرسیونی پلیوسن -پلیستوسن عملكرد گسل هاي
معكوس باعث مرتفع شدن کمربند البرز از طریق تراست شدن در جهت شمال گشته است .در حال حاضر
رسوبات میوسن دریاي خزر ( یند بونین -سارماسین) در دامنه ي شمالی البررز در ارتفراع  2111مترري
رسوبات پلیوسن در ارتفاع  8111متري درار دارند در حالیكه گودال خرزر یر

فر نشسرت تردریجی را در

امتداد گسل هاي معكوس خزر طالش که از زمان ائوسن آغاز شده ،تحمل کرده است.
به احتمال دوي فعالیت بالانقطاع تكتونیكی در این مناطق ،از آخرین فازچین خوردگی تا کنرون بره علرت
تحت فشاربودن جبال البرز در اثر نیر ي ارده از پلیت عرب از ی

طرف فشار ناشی از مقا مرت پلیرت

توران از طرف دیزر بوده باعث فر رانش گودال خزر شده است.
بر اساس مطالعات لرزه نزاري انجاب شده در منطقه خزر جنوبی ،تادردیس هرا نرا دیس هراي برزرگ
کوچ

متعددي با ابعاد چندین کیلومتر جود دارند ادامه چین خوردگی آلپین بوده کره در رسروب هراي

تخریبی از دبیل کنزلومرا  ،ماسه سنگ رس تخریبی د ران سوب بوجود آمده است در منطقه گسترش
زیادي دارند .ر ند تاددیس ها با ر ند ساختمان هاي ددیمی ناحیه هماهنزی دارد.
بطور کلی از ا اخر پالئوژن در منطقه شرق حوضه خزر نفوذ گل فشان ها به طرف باال همانرین پدیرده
دیاپیریزب در شیل ها فعال بوده است تا به امر ز این فعالیرت ادامره دارد برآمردگی بسریاري در نقراط
مختلف این منطقه را شامل می شود.
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 1-9چینه شناسی خزر جنوبی در دوران سنوزوییک
د ران سنوز یی

تاریخ کره زمین از آخر کرتاسه تا به امر ز را در بر می گیرد تقریبا  91میلیون سال به

طول انجامیده است .سنوز یی

کوتاهترین د ران زمین شناسی است بطوریكه حتی از برخری د ره هراي

زمین شناسی مانند کامبرین یا کرتاسه که تقریبا  01میلیون سال د اب داشته اند نیز کوتاهتر است.
د ران سنوز یی

را به د د ره ترشیر کواترنر تقسیم می کنند.

در د ره ترشیري فرآیند کوهزایی آلپی همانین فرسایش رسوبات صورت گرفته است .به همرین دلیرل
رسوبات آ اري (ماسه ها رسها) در مناطق پر انرژي اهمیت زیاد داشته ،درحالیكه در مناطق ثابت پایدار
رسوبات کربناته فرا ان ترند .د ران سنوز یی

معموال بره سره سیسرتم پرالئوژن (نومولیتیر ) ،نئروژن

کواترنر تقسیم می شود.
کواترنر با مدت نسبتا کوتاه خود  2تا  9میلیون سال اخیر از ترشیر که شامل د سیستم دیزرر اسرت غیرر
دابل تفكی

می باشد .در ایران حوادث کوهزایی چین خوردگی کرتاسه موجب شد که در بخرش عمرده

اي از رسوبات د ره ترشیر بطور دگرشیب رسوبات کرتاسه یا ددیمی تر را بپوشاند لری در برخری نقراط از
جمله ناحیه کپه داغ پسر ي کوتاه مدت دریا با به جا گذاشتن الیه هاي درمز مشخص میشود که حراکی
از حد بین کرتاسه ترشیر است .به ن ر می رسد در پایان د ران مز ز یی  ،پوسته هاي ادیانوسی موجود
بین آفریقا آسیا حداکثر فعالیت خود را انجاب داده پس از آن فعالیت مهمی نداشته است زیررا مجموعره
هاي افیولیتی جایززین مستقر شده رسوبات تخریبی کم عمق پالئوسن ائوسن برا دگرشریبی آنهرا را
پوشانیده اند.
به طور عمده رسوبات کواترنر در ایران داره اي است که با ی

فاز فرسایشی در تماب نقاط ایران مشخص

می شود .بیشترین رسوبات این زمان از نوع آبرفتی ،کوهپایه اي ،بادي ،صحرایی رسوبات کویري اسرت
تقریبا در دسمت اع م کشور پراکنده است( .در یش زاده )8912 ،
تمامی نهشته هاي حوضه خزري نیز در د ره سنوز یی

تشكیل شده اند.

رسوبات دریاي خزر داراي اشكال متنوع بسیار پیایده ایست .انتشار مرواد آ ري کره ر دهراي کوچر
بزرگ ارد حوضه آبریز می کنند ،توسط جریانات دریایی صورت می گیرد .با حمل مواد محلول معلرق در
بخشهاي غربی شمالی ترکیبات آهكی ماسهاي متنا با تغییر میکنند.
در بررسی چینه شناسی رسوبات سنگ مخزن اصرلی در دریراي خرزر رسروبات چلكرن مربروط بره زمران
پلیوسن–کواترنرمعرفی گردیده است .ا لین بار در ایران ،توالی چلكن در چاه هاي اکتشافی دشرت گرگران
شناخته شد توسط ب مستوفی ي .پرن در سال  8311مطالعه گردید .در این ناحیه ،نهشته ها مشرتمل
بر ضخامت نسبتا زیادي از رس ،مارن ،ماسه سنگ کنزلومراي دهوه اي متمایل به درمز بروده کره غالبرا
11
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داراي سنزواره هاي جانوري حمل شده 8مربوط به میوسن کرتاسه نیز بع ی استراکدهاي آب شیرین
میباشد که به تدری در زیر رسوباتی مربوط به پلیوسن باالیی درار گرفته است.
در رخنمون هاي مقطع علمده ( ر یان فعلی ) غالبا نهشته هاي چلكن برا دگرشریبی برر ر ي رسروباتی زرد
رنگ سارماسین درار دارد لی در چاه هاي اکتشافی سرواحل خرزر معمروال ایرن نهشرته هرا برا دگرشریبی
مشخسی ر ي رسوبات مربوطه به کرتاسه درار میگیرند.
عمده ترین منابع مطالعات چینه شناسی حاشیه جنوبی دریاي خزر ،گزارشهاي زمین شناسی چراه هراي حفرر
شده در منطقه نمودارهاي پتر فیزیكی موجود از چاههاي منطقه میباشرند .برا توجره بره اینكره تمرامی
اطالعات موجود (چینه شناسی ،لرزه اي پتر فیزیكی) عمدتا به بخش فودرانی رسروبات کرتاسره محرد د
میشوند بنابراین در مطالعه انجاب گرفته نیز به بررسی نهشتهها از پالئوسن به بعد پرداخته شده است.
جد ل :8
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 1-9-1نهشتههای ترشیاری
نهشتههای پالئوسن
نهشتههاي پالئوسن عموما از آه هاي دهوهاي بع ا ماسهاي ،ماسهسنگهاي آهكی مرارنهراي زرد
مایل به دهوهاي تشكیل شدهاند .در چاههاي حفر شده در خشكی (سواحل دریاي خزر) نهشتههاي مربروط
به پالئوسن ،فقط در چاه هاي اکتشافی پهلوي دژ 8-ایمر– 8در دشت گرگان دیرده مری شروند در بقیره
چاه هاي حفاري شده در دشت مازندران گریالن نهشرته هراي پالئوسرن جرود ندارنرد .در ایرن چراه هرا
نهشته هاي پلیوسن زیرین میانی چلكن با ی

سطح تمراس ناپیوسرتزی آشركار ،برر ر ي نهشرته هراي

کرتاسه درار میگیرند.
در چاه دریایی خزر–( 8در شمال بندر انزلی) ،دریب  01متر از نهشته هاي پالئوسن زیرین (از عمرق 9091
متري تا  9111متري) جود دارند که از ن ر سنگ شناسی ،بیشتر از ی
رسوبات با ی

توالی شیلی تشكیل شده اند .ایرن

سطح تماس ناپیوستزی زا یره دار در زیرر نهشرته هراي پلیوسرن زیررین دررار گرفتره انرد.

(موسوير حبخش)8901 ،
نهشتههای ائوسن
نهشته هاي ائوسن نیرز همارون نهشرته هراي پالئوسرن منحسررا در د چراه اکتشرافی دشرت گرگران
گنبددابوس یعنی چاههاي پهلويدژ 8-ایمر 8-گزارش شدهاند .این امر بیانزر ح ور نهشتههاي پالئوسن
ائوسن در مرکز دشت گرگان عدب ح ور آن ها در شرق غرب این دشت است .براي اثبات ح ور یرا
عدب ح ور نهشته هاي پالئوسن ائوسن در کوهپایه هاي شمالی البررز سرواحل دریراي خرزر بره تعرداد
بیشتري چاه اکتشافی مطالعه ددیق تر نمونههاي آنها نیاز است.
در چاههاي دریایی خزر– ،8میثم 8-مقداد ،8-مطلقا نهشتههاي ائوسن دیده نشده است.
نهشتههای الیگوسن
براساس مطالعات سنگ شناسی نهشته هاي مربوط به الیزوسن فقرط در چراه شرماره 2-ایناره در دشرت
گرگان ،آن هم با ش

تردید در حوالی عمق  2911متري گرزارش گردیرده اسرت( .یاسرینی )8390 ،در

مطالعات جدیدتر بر ر ي نهشته هاي الیزوسن این چاه به علت فقدان سنزواره ها فقط بر اساس تغییرات
سنگ شناسی نسبت به نهشته هراي سارماسرین میرانی همرین سرن پیشرنهاد شرده اسرت (حسرن زاده
موسوير حبخش )8909 ،بنابراین این چاه یكی از مناطق نادر در البرز شرمالی اسرت کره داراي رسروبات
الیزوسن است.
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نهشتههای میوسن
نهشته هاي مربوط به میوسن خود به د بخش میوسن فودانی تحتانی تقسیم می شود .میوسن فودانی به
سه اشكوب ذیل تقسیم میشود که از جدید به ددیم عبارتند از:
• نهشتههای پونسین
نهشته هاي این اشكوب در دامنه شمالی البرز به صورت سري داره اي شامل رسوبات ضخیمی از کنزلومرا
همراه با ماسهسنگ سنگ رس میباشند که در زیر رسوبات دارهاي چلكن درار گرفتهاند .این نهشرتههرا
در هیچ ی

از چاههاي اکتشافی سواحل خزر به جز چاه ایناه 2-مشاهده نشدهاند (یاسینی.)8991 ،

• نهشتههای مائوسین
این نهشتهها در منطقه مازندران ،دشت مغان چاه دریایی خزر 8-گزارش نشدهاند.
• نهشتههای سارماسین
در مقطع علمده (ر یان) در زیر کنزلومراي درمز چلكرن حرد د  911مترر نهشرته هراي مرارنی-ماسره اي
زردرنگ به سن سارماسین زیرین گزارش شده است .اما رسوبات سارماسین باالیی تا کنون در مازنردران
سواحل شمالی آن دیده نشده اند که نبود آن احتماال به دلیل عدب رسوب گذاري این رسروبات یرا حرذف
آنها به علت فرسایش بوده است.
در پاراتتیس مرکزي سارماسین معادل سه اشكوب چرسونین ،بسارابین

لهنین من ور میشود.

Chersonian
Bessarabian

Sarmatia

Volhinian
میوسن تحتانی نیز از جدید به ددیم شامل احدهاي زیر میباشند:
• نهشتههای کونکین
ارنی ا لین بار در ایران در سال  8391میالدي رسوبات کونكین را مطالعه ضرخامت آن هرا را حرد د 11
متر گزارش کرد .نهشته هاي مذکور عموما از رس ،ماسه سنگ ،مارن آه

مارنی با فسیل هراي فررا ان

 Pholasتشكیل شردهانرد .ایرن مجموعره برا سرطح تمراس هرمشریب برر ر ي طبقرات داراي فسریل
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( Spaniodontellaاز اشكوب کاراگانین) درار می گیرند خود به تدری بره سرمت براال بره رسروبات
اشكوب سارماسین تبدیل میگردند.
• نهشتههای کاراگانین
نهشته هاي این اشكوب شامل ی

توالی از سنگ رس ،ماسه هاي نازك الیه به رنگ سبز ،خاکسرتري ترا

دهوهاي همراه با الیههاي نازك مارن درمز به ضخامت  31تا  821متر میباشند.
• نهشتههای چوکراکین
در مسیر جاده دائم شهر به زیرآب در مقطع جوارب ی

توالی متنا ب از مارن هاي درمز ،سبز ماسه سرنگ

خاکستري درمز همراه با الیه هاي نازك ماسه سنگ دانه درشت تا میكر کنزلومرا به ضخامت  211متر،
معر ف به سازند مارن هاي سرخ دیده میشود که این رسوبات در سال  8398مریالدي توسرط ارنری ایرن
اشكوب نسبت داده شدند .ارنی یاسینی اشكوبهاي ترخانین چوکراکین را معادل با پایین ترین دسمت از
نهشتههاي میوسن در خزر ،البرز مرکزي ،شرق مازندران دشت مغان دانستند.
الیههاي ماسهسنزی این نهشتهها داراي سنزواره د کفهايهایی از جرنس  Spaniodontellaهسرتند
مطالعات صورت گرفته توسط ساسلی نشان داد که این نهشته ها تقریبا در سراسر مازندران داراي رخنمون
هستند اغلب غنی از سنزواره نرمتنان هستند.
• نهشتههای ترخانین
براي ا لین بار ساسلی ( )Sussliحد د  21متر مارن درمز همراه با الیه هاي نازك آه

ماسره اي را بره

این زیراشكوب نسبت داد .رسوبات ذکر شده در شرق شهرستان آمل در دره ر دخانه ترار د دررار دارنرد
فادد هرگونه آثار فسیلی هستند.
نهشتههای پلیوسن
نهشته هاي پلیوسن در نواحی دشت گرگان ،مازندران ،گیالن دریاي خزر شامل طبقات درمز رنگ چلكن
با سن پلیوسن زیرین میانی آدااگیل با سن پلیوسن باالیی هستند .در ناحیه دشت مغان نیز تا کنرون
نهشتههاي چلكن گزارش نشده است.

11

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

• نهشتههای اشکوب چلکن
منشأ اصلی نهشته هاي سري چلكن در بخش جنوبی دریاي خزر ر دهاي لزا از شمال آمودریا از شررق
د منشأ فرعی آن ر د کورا از غرب سفیدر د از جنوب میباشد)Love, 2888( .
با توجه به جود مخازن نفت گاز ادتسادي در نهشته هاي این اشكوب در جمهوري هراي ترازه اسرتقالل
یافته حاشیه دریاي خزر امكان اینكه سنگ منشأ این هیدر کربن ها نیز در خود این اشكوب باشد ن ر
به اهمیت این اشكوب در ایران ،مشخسات سنگ شناسی پتر فیزیكی رسوبات این اشكوب در کشورمان
مورد بحث بررسی درار میگیرد.
نهشتههای چلکن در ایران
نهشتههاي چلكن براي ا لین بار در ایران در چاههاي اکتشافی دشت گرگان شرناخته شردهانرد در سرال
 8990نیز توسط مستوفی پرن مورد مطالعه درار گرفتند.
درچاه هاي منطقه گرگان ،نهشته هاي چلكن غالبا با ی

نبود رسوبزذاري مربوط به زمان هاي کرتاسره فودرانی،

پالئوسن ،ائوسن ،الیزوسن میوسن به صرورت ناپیوسرتزی زا یرهدار برر ر ي رسروبات کرتاسره (زیررین) دررار
می گیرند .بطوریكه در چاه شماره– 9گرگان نهشته هاي این اشكوب با ضخامت  8211متر در چاه هراي 1 0
گرگان با ضخامتهاي کمتر بر ر ي رسوبات مربوط به کرتاسه درار گرفتهاند .این نهشتهها شرامل مجموعرهاي از
رس ،مارن ،ماسهسنگ کنزلومراي دهوهاي مایل به درمز هستند که غالبا داراي فسریلهراي جرانوري د براره
حمل شده با سن میوسن کرتاسه ( )Pulmonata, Ostracodaمیباشند.
رسوبات مذکور به تدری در زیر رسوبات مربوط به پلیوسن باالیی درار می گیرند .در چاه شماره– 9گرگران
حد د  111متر از ضرخامت چلكرن حفراري شرده لری داعرده آن مشراهده نشرده اسرت .ایرن چراه در
ماسهسنگهاي چلكن داراي گاز به مقدار ادتسادي ( 0/1میلیون فوت مكعب در ر ز) است
در چاه هاي شماره  1 0گرگان (دشت گرگان) این رسوبات (چلكن) با ی

ناپیوستزی زا یه دار مشرخص

بر ر ي رسوبات مربوط کرتاسه پایینی درار دارند.
در چاه شماره 2-دریایی خزر (مقداد )8-ادع در  81کیلومتري ساحل خلی حسینقلی ،این نهشرته هرا کره
عموما متشكل از الیه هاي متنا ب رس ،ماسه سنگ درمز خاکسرتري (فقیرر از فسریل) ،کمری نمر
انیدرت هستند به صورت دگرشیب بر ر ي نهشتههاي کرتاسه دررار گرفترهانرد .در چراه شرماره  9خرزر
(میثم )8-ادع در  91کیلومتري شمال نكا ،راس نهشته هاي چلكن در عمق  8911مترري دررار دارد ترا
عمق  9111متري نیز رسوبات این سري گزارش شدهاند.
در شرق مازندران (چاه شماره 9-مازندران) در ناحیه پالژهاي شهرداري ساري نهشته هاي درمز رنگ چلكرن برا
ضخامت بسیار کم (حد د  01متر) به صورت ناپیوستزی زا یهدار بر ر ي رسوبات کرتاسه درار میگیرند.
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در مقطع علمده–گلندر د نیز  201متر از رسوباتی هماون ماسه سنگ ،رس کنزلرومراي درمرز کره بره
چلكن نسبت داده میشوند در زیر رسوبات آدااگیل با سن پلیوسن باالیی درار میگیرند.
اطالعات موجود در مورد نهشته هاي چلكن در سواحل غربی جنوب غربی دریاي خرزر کوهپایره هراي
شمالی البرز محد د است تنها در د چاه اکتشافی نیمه عمیق (هر کداب به عمق نهایی حد د  8111متر)
که در سال هاي  8901 8903در این ناحیه توسط شرکت نفت حفر شده اند به صورت مشكوك (به علت
کیفیت بد نمونههاي حفاري شده مخلوط بودن با سیمان چاه) گزارش شدهاند.
در چاه شفار د ( )SR-12راس نهشته هاي چلكن در حد د عمق  301متري گزارش شده است کره بعرد از
حفاري تا عمق  8121متري ،عملیات حفاري در همان نهشتههراي چلكرن خاتمره یافرت .لرذا نمریتروان
تخمین درستی از ضخامت نهشتههاي اشكوب چلكن در این چاه زد( .موسوير حبخش)8909 ،
• رسوبات چلکن در اطراف چاه دریایی خزر–1
نهشتههاي اشكوب چلكن در چاه اکتشافی خزر ،8-از عمق  2181متري تا  0010متري مشاهده میشوند،
این مجموعه از  9320متري تا  0010متري تحت عنوان مجموعه منقطع نامیده می شود .که متعلق بودن
این رسوبات به چلكن هنوز مورد بحث است.
نهشته هاي اشكوب چلكن با ضخامت  8130در چاه خزر 8-بیشتر از الیه هاي رسی بره رنرگ خاکسرتري
تیره ،رس سیلتی ،سیلت استون ماسه سنگ خاکستري همراه با الیه هراي نرازك شریل خاکسرتري تیرره
(مایل به سبز) تشكیل شده است .به سمت داعده این نهشتهها ،افزایش ماسهسرنگهراي کروارتزدار دانره
درشت همراه با عناصر

لكانیكی ،کنزلومرا ،شیل هاي آهكی ،انیدریت سفید رنگ به صورت نود ل گرل

کلمی مارن مشاهده میشود .شكل 0 -ستون چینهشناسی سري چلكن را در چاههاي ناحیه خزر جنروبی
در مقایسه با یكدیزر نشان میدهد.
در حین حفاري چاه خزر–  8در الیه هاي ماسه سرنزی چلكرن ح رور گازهراي متران هزرزان ،توسرط
دستزاههاي آشكارساز گاز گاز کر ماتوگراف به ثبت رسیده است.
رسوبات مجموعه منقطع در چاه دریایی خزر 8-از  9320متري تا  0010مترري مشراهده مری شروند .ایرن
نهشتهها در کل از کنزلومرا با اجزاء آهكی بزرگ همراه با اجزا توفی که تعیین سرن آنهرا مشركل اسرت
تشكیل شده اند .از آنجا که فسیل هاي (میكر فسیل ها) این نهشته ها د براره حمرل شرده هسرتند ،امكران
تعیین سن آن ها به سیله فسیل جود ندارد .با در ن ر گرفتن ن ر کارشناسان ر سی مبنی بر نهشته شدن
این رسوبات در ی

محیط دلتایی ،مناسبتر است که این مجموعه را در زیر چلكن بر ر ي نهشتههراي

کرتاسه (با ناپیوستزی زا یهدار) درار دهیم( .موسوي ر حبخش)8909 ،
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شکل  :4تطبیق چینهشناسی چاههای ناحیه خزر جنوبی (یاسینی)1631 ،

نهشتههای اشکوب آقچاگیل
به این نهشتهها در مقطع تیپ که عموما از آه  ،مارن ،ماسه خاکستري مایل به سفید تشكیل شدهاند،
اطالق گردیده است .این رسوبات به صورت هم شیب بر ر ي رسروبات پلیوسرن زیررین میرانی (سرري
چلكن) درار گرفته اند خود به سیله نهشته هاي مربوط به داعده کواترنري (اشكوب آپشرر نین) پوشریده
مرریشرروند .رسرروبات ذکررر شررده در مقطررع تیررپ داراي فسرریلهرراي ،Gastropoda ،Ostracoda
 Eulamellibrunchiataمیباشد.
مطالعات ( )Shenk, 2891در رخنمونهاي شمال شرق شهرستان گنبدکا س (دشت گرگان) نشان داد
که نهشتههاي این اشكوب در این ناحیه متشكل از  811متر رس ،شیل ،ماسهسنگ آه میباشند که
با ی ناپیوستزی زا یهدار بر ر ي مارنهاي کرتاسه پایینی (معادل سنزانه) درار میگیرند خود به
صورت همشیب در زیر رسوبات آپشر ن درار میگیرند .در این منطقه در بسیاري از نقاط اطراف،
رخنمونهاي این اشكوب به طور کامل توسط رسوبات لسی پوشانده میشوند.
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در مقطعی در  0کیلومتري جنوب غربی چشمه نازلی ،نهشته هاي اشكوب آدااگیل حد د  21متر ضخامت
دارند که از پایین به باال شامل ماسه آهكی به رنگ زرد با ی

الیه کنزلومرایی در داعرده ،سرنگ آهر

زرد متخلخل با چینه بندي چلیپایی به رنگ زرد مایل به سفید سنگ آه

خاکستري مایل به سرفید ترا

نخودي حا ي فسیلهاي د کفهاي از خانواده  Cardiidaeمیباشد.
عال ه بر رخنمون هاي اندك آدااگیل در ناحیه گنبددابوس ،نهشته هراي ایرن اشركوب در رخنمرون هراي
مازندران نیز دیده میشوند که از آن جمله بیر نزدگیهاي مسیر ر دخانه تالر در جنروب غربری ر سرتاي
تالر پشت یال شمالی طاددیس هفتتن را میتوان نراب بررد .رسروبات آدااگیرل از داعرده براال شرامل
کنزلومرا ،ماسه ،مارن  9متر لس در یال می باشند .ضخامت این نهشته ها در این محرل حرد د  21مترر
است لی به طرف غرب در حوالی محمودآباد ضخامت آن ها به  011متر می رسد .در چراه هراي اکتشرافی
همین منطقه ضخامت این نهشتهها بین  811تا  211متر گزارش شده است.
نهشته هاي این اشكوب در چاه دریایی خزر 8-از عمق  8039متري تا  2181متري مشاهده می شوند .این
رسوبات عمدتا شامل رس خاکسرتري تیرره مایرل بره سربز ،برا حالرت سرفید چسربنده هسرتند کره در
دسمتهایی سیلتی ماسهاي شدهاند به طور متنا ب با الیههاي نازك آه

ماسه درار گرفتهانرد .بره

سمت داعده ،الیه هایی از مارن ،انیدریت سفید بع ا کریستالین فرسایش یافته مشاهده می شرود .جرود
نم

کریستالین بی رنگ در حوالی عمق  2111تا  2191متري این چاه محرز شده اسرت .نهشرته هراي

آدااگیل در چاه خزر– 8بر ر ي رسوبات چلكن در زیر رسروبات آپشرر ن بره صرورت هرم شریب دررار
میگیرند( .موسوير حبخش)8902 ،
 1-9-9نهشتههای کواترنری
به طور کلی رسوبات کواترنري جز در موارد نادر در رخنمون هاي کوهپایه شمالی البرز ،دابل ر یت نیستند.
زیرا اغلب این نهشته ها در شمال گسل مازندران درار دارند به علت فر نشینی شدید دسمت شرمالی آن،
منحسرا در چاه هاي حفاري شده به من ور اکتشاف نفت گاز دابل بررسری تعقیرب هسرتند .بهتررین
کاملترین نهشتههاي کواترنري ،در سواحل مازندران در چاههاي حفاري شده دشتهاي گرگان ،مازندران،
گیالن دشت مغان دیده میشوند.
نهشته هاي کوارترنري در حواشی دریاي خزر شامل لرس هرا ،پادگانره هراي آبرفتری ،مخرر ط افكنره هرا
تلماسه ها هستند .ضخامت این نهشته ها نیز در چاه هاي حفاري شده به من ور اکتشاف نفت گاز از شرق
به غرب دریاي خزر ،به طرف گودال کنونی خزر ،افزایش فوقالعادهاي مییابد بطوریكه در منتهیالیه شرق
خزر (چاه دزلتپه  2در حوالی گنبددابوس) ضخامت این رسوبات حد د  911مترر ،در دشرت گرگران (چراه
شماره  9گرگان)  8011متر ،در دشت مازندران (چاه شماره  2مازندران)  8001متر باالخره در منتهی الیه
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غرب خزر (در چاه شماره 8-خزر)  8111متر می باشد  .رسوبات کرواترنري در اغلرب چراه هراي گرگران
مازندران از ی

سري نسبتا متجانس مرکب از مارن هاي خاکستري مایرل بره آبری الیره هراي ظریرف

ماسه اي (دانه ریز) که به صورت متنا ب نامن م درار دارند تشكیل شده اند .این سري ضرخیم متجرانس
در کلیه چاه هاي ساحلی دریایی (خزر )9 2 8-توسط ی

افق االیتی به ضخامت  9ترا  1مترر بره د

بخش نامسا ي تقسیم می شود .می توان از این الیه به عنوان الیه راهنما در شناسایی رسوبات کرواترنري
خزر استفاده کرد .این ااییدها از دانه هاي من م مد ر به دطر  8تا  2میلیمتر به رنرگ سربز خاکسرتري
تشكیل شدهاند( .موسوير حبخش)8339 ،
• نهشتههای اشکوب آپشرون
در مقطع تیپ رسوبات دریایی این اشكوب از ی

توالی ضخیم ماسه ،مارن طبقات صدفدار متشركل از

صدفهاي د کفهاي تشكیل شدهاند که بر ر ي رسوبات آدااگیل درار گرفتهاند به سریله نهشرتههراي
متعلق به اشكوب باکو ین پوشیده میشوند.
در ایران نیز نهشتههاي این اشكوب از مارنهاي آبیرنگ مایل به خاکستري سبز همراه برا ماسرههراي
دانه ریز الیه هایی از تجمع گرا ل ها بع ا الیه هاي نازکی از خاکستر آتش فشانی تشكیل شده اند کره
در سرتاسر کرانههاي دریاي خزر گسترش دارند (موسوير حبخش)8902 ،
مطالعات مستوفی پرن در سال  8909در دشت مغان نشان داد که معادل این نهشته ها (در مقطع تیرپ)
را میتوان به بع ی از رخنمونهاي این دشت نسبت داد لی چناناره اشراره شرد کامرلتررین مقراطع از
نهشتههاي آپشر ن در چاههاي اکتشافی دشت گرگان مازندران گزارش شرده اسرت .نهشرتههراي ایرن
اشكوب به صورت هم شیب در زیر نهشته هایی با همین ترکیب متعلق به اشكوب باکو ین درار می گیرند
خود نهشتههایی با همین ترکیب از اشكوب آدااگیل را میپوشانند(سیاح . )8919 ،نهشتههراي اشركوب
آپشر ن در چاه دریایی خزر– 8از عمق  181متري تا  8039متري (یعنی  312متر ضخامت دارنرد) جرود
دارند .نهشته هاي این اشكوب در این چاه از رس آهكی خاکستري ،مایل به آبی تا سبز الیه هاي نرازك
ماسهسنگ با سیمان ضعیف بع ا الیههاي نازك خاکستر آتشفشانی همراه با خردههاي صدف نربتنان
تشكیل شدهاند.
• نهشتههای اشکوب باکووین
در مقطع تیپ این اشكوب به تراسهاي مرتفع دریایی در ناحیه باکو اطالق میشود که از رس ماسه با صردف
زیادي از د کفهايهاي ( )Didacnaسایر سنزوارههاي نرمتنان (اکثر شكمپایان) تشكیل شدهاند.
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معادل این نهشته ها در ایران منحسرا در چاه هاي اکتشافی نواحی دریایی خزر مشراهده شرده اسرت .در
این چاهها رسوبات این اشكوب از رسها ماسههاي کمی سفت مربوط به محیط دریایی لب شور تشكیل
شدهاند که به طور همشیب رسوبات آپشرر ن را مریپوشرانند خرود نیرز بره صرورت هرمشریب در زیرر
نهشتههاي خزر ددیمی درار میگیرند (یاسینی.)8390 ،
نهشتههاي اشكوب باکو ین به عنوان پایینترین بخش نهشتههاي خزر ددیمی در ن رر گرفتره شردهانرد.
براساس تحقیقات رادیومتری  ،سن داعده نهشته هاي باکو ین حد د  111هزار سال پیش در ن ر گرفتره
شده است.
نهشته هاي این اشكوب در چاه دریایی خزر 8-از عمق  001متري تا  181متري مشاهده مری شروند .ایرن
نهشته ها غالبا از رس ماسه سخت نشده تشكیل شده اند .در بخش میانی این اشركوب الیره اي از االیرت
سیاه رنگ بد ن سیمان با دطر  8میلیمتر مشاهده می شود که با توجه به رسوبات خزرین به احتمال دوي
در یكی از پسر يهاي خزر در کواترنري نهشته شدهاند.
• نهشتههای اشکوب خزرین
ناب این اشكوب از دوب خزر که در حاشیه غربی خزر زندگی می کنند ،گرفته شده است براي ا لین بار بره
سیله آندر سف در سال  8389به این نهشته ها که عموما از رس الیره هراي نرازك صردف دار تشركیل
شده اند در اطراف ر دخانه ا رال درار دارند ،اطالق گردید .در ایران نیرز درسرال  8901یاسرینی

اتران

همین ناب را براي رسوبات مشابه (رس الیههاي نازك صدفدار سخت نشده) بهکار بردند این رسوبات
را بخش پایینی خزر ددیمی با سن پلیستوسن معرفی نمودند .محققین ر سی رسوبات اشكوب براکو ین را
پایین ترین بخش رسوبات خزر ددیمی در ن ر می گیرند .مطالعات سنزواره هراي نرمتنران خرزر جنروبی در
بررسیهاي زیر سطحی گواه بر درستی این مطلب است.
رسوبات اشكوب خزرین در چاه دریایی خزر– 8از عمق  211متري تا  001متري درار دارند .این رسروبات
شامل رس خاکستري مایل به آبی کمی سفت چسبنده همراه با کمی آه

هستند که به طور بخشی

سیلتی ماسه اي شده اند با صدف نرب تنان د کفه اي شكمپایان مواد ارگانیكی (بع ا ذغال نرارس)
گاه تجمعی از گرا لهاي نسبتا گرد شده همراهند .سن این نهشتهها پلیستوسن گزارش شده است.
• اشکوب خوالینسکین
ناب این اشكوب براي ا لین بار توسط آندر سف براي نامزذاري نهشته هاي پلیستوسرن براالیی در امترداد
ر دخانه ا رال انتخاب شد .در ایران نیز رسوبات مشابه در حاشیه خزر به یژه چاه هاي اکتشافی سرواحل
خزر به همین ناب خوانده میشوند (موسوير حبخش.)8909 ،
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نهشته هاي خوالینكسن در چاه دریرایی خرزر– 8از  811ترا  211مترري دررار گرفترهانرد عمومرا از رس
خاکستري مایل به آبی ،کمی آه

در دسمتهایی سیلت تشكیل شدهاند.

• اشکوب خزر جدید ()Neocaspian
این ناب براي ا لین بار توسط بوگاچف به نهشته هاي آبرفتی حوضه ر دخانه مانیچ در اتحاد شور ي سرابق
اطالق گردید .در ایران نیز در سال  8901توسط اتان یاسینی این ناب براي رسوبات سرخت نشرده (بره
یژه در چاه هاي اکتشافی سواحل خزر) به کار برده شده بعردها حرد د  01مترر رس نررب متشركل از رس
خاکستري متمایل به آبی الیه هاي نازك ماسه دانه ریز بد ن سیمان با صدف فرا ان در چاه خزر– 8بره
این اشكوب منتسب گردید (موسوير حبخش.)8999 ،
رسوبات این اشكوب در خا ر گنبد دابوس مازندران سر راه محمودآباد به آمل نیرز در نزدیكری ترکران
رخنمون دارند.
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 9 – 1مقدمه:
حوضه خزر جنوبی شامل بخش ایرانی دریاي خزر سه استان گلستان ؛ مازندران گیالن می باشد  .در
بخش خشكی دسترسی به رخنمون هاي رسوبات خزري (ترشیاري تا عهد حاضر) بسیار محد د می باشرد.
از آنجایی که بخش اع م این حوضه توسط دریا ؛ دشت پوشش گیاهی پوشریده شرده اسرت مطالعرات
چینه شناسی در این ناحیه مبتنی بر اطالعات بدست آمده از اطالعات تحت االرضی (چاههراي خطروط
لرزه اي ) رخنمون هاي پراکنده در شرق استان گلستان ،جنوب ساري؛ نكا علمده (ر یان) بروده اسرت
که خالصه اي از آن در فسل ی
بدست آمده از حفاري ی

جهت یادآ ري تكرار گردید .در فسل د ب اطالعات جدید چینه شناسی

حلقه چاه اکتشافی در ناحیه صوفیكم برداشرت هراي سرطح االرضری جدیرد

معرفی می گردد.
اسامی به کار گرفته شده در مورد احد هاي چینه شناسی همانند گذشته تلفیقی از احرد هراي زمرانی
اسامی رای در کشور هاي آذربایجان ترکمنستان است امیرد اسرت در آینرده برا افرزایش اطالعرات
مشخص شدن سن ددیق احدهاي چینه شناسی با معرفی مقاطع تیپ اسامی سازند ها با ن رارت کمیتره
چینه شناسی ایران مشخص تعریف گردد.
دستیابی به منابع دابل توجه نفت در آذربایجان شور ي سپس گسترش چشمزیر فعالیتهاي اکتشرافی در
خشكی فالت داره دریاي خزر شبه جزیره کراسنو دس

(ترکمنستان) یقینا از پارامترهایی مثبتی بودند

که اکتشاف نفت در رسوبات مشابه موجود در سواحل جنوبی دریاي خزر را توجیه نمایند.در برین سرالهاي
 8391-8301شرکت ملی نفت ایران راسا ادداب به بررسیهاي اکتشافی در دشت گرگان نمود که  88حلقره
چاه حفاري شد که از این میان تنها در چاه گرگان  ،9آثار نفت گاز ادتسادي گزارش شد.

 9-9مطالعات سطح االرضی
 9-9-1مقطع پاجت :این مقطع در فاصله  09کیلرومتري شرهرنكا بره مختسرات
˝E: 35,˚53.91,03 ,˝N: 56˚,06.84,53

ر ستایی به همین ناب ادع گردیده است .این مقطع به ضخامت  01متر عمدتا از کنزلومراي پلی میكتیت
تودهاي ،ماسه سنگ مادستونهاي دهوهاي خاکستري تشكیل شده است.
کنزلومراهاي این برش داراي دانه هاي با جور شدگی ضعیف تا خوب ،زا یه دار تا کامال گرد شده اسرت.
سیكلهاي رسوبی ریز شونده به سمت باال با تنا بی از کنزلومرها ماسه سنزهاي گرا لی ،ماسه سرنگ
هاي گلی مادستونهاي سیلتی  ،ماسه اي حالت عدسری شركل از اضرح تررین صرفات ایرن طبقرات
کنزلومرایی است .به صورت جزیی دانه هاي اسكلتی از صدف د کفه اي ها در این رسوبات دیده
میشود .مرزهاي زیرین باالیی این برش رخنمون ندارند.
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شکل  :5نمودار فسیل شناسی برش پاجت

9-9-9مقطع ماسان سازند آقچاگیل :این مقطع در دهكده ماسان کوپ در  19کیلومتري شهر
گنبد کا س به مختسات ˝E: 56˚,61،12,91˝, N: 63˚,93،44,65 :ادع گردیده است.
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شکل  :3مسیرهای دسترسی به برش رخنمون های ناحیه مورد مطالعه

توالی رسوبی این مقطع به ضخامت  20/1متر را می توان براساس ضخامت الیه ها ،ژئرومتري سراختار
هاي رسوبی به سه دسمت جدا نمود  .دسمت زیرین با  1متر ضخامت با توالی آه هاي کرب تا سرفید؛
نازك الیه مادستون هاي کرب رنگ مشخص می گردد .ریپل هاي موجی الیه بندي موجی افقری از
مهمترین ساختارهاي رسوبی این دسمت می باشد .الزوي انباشتزی نسبتا ضخیم شونده به سمت براال برا
مادستون از ت اهرات این احد است  .دسمت میانی با  1تا  3متر ضخامت از آهر هراي
تنا ب آه
کرب رنگ – نازك تا متوسط الیه با کراس بدینگ مسطح تا گود در مقیاس متوسط تا برزرگ دیرده مری
شود در میان دسته کراس بدینزها مرز فرسایشی اضح دیده می شود.
باالترین دسمت یا دسمت سوب این مقطع با  3تا 20/1متر ضخامت با آهكهاي ضخیم الیه تا نازك الیره
با الیه بندي مسطح مشخص می گردد .این توالی الزوي ضخیم شدگی به سمت باال را نمایش می گذارد
که با آهكهاي نازك الیه با ساختار افقی کراس بدینگ ختم می شود .تنا بی از آه هاي نازك الیره
مادستون در بخش باالیی این دسمت دیده شده است  .فرا انی دطعات فسیل د کفه اي شكم پرا بره
فرا انی در این بخش از مقطع دیده شده است  .مرزهاي زیرین باالیی این مقطع رخنمرون نردارد .سرن
این مقطع براساس فسیلهاي استراکد پلیوسن پایانی (  )Piacenzianتشخیص داده شده است.
.Cyprideis sp
Cyprideis littoralis
.Loxoconcha sp
Loxoconcha eichwaldi
.Candona
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شکل  :7نمودار فسیل شناسی برش ماسان
 9-9-6مقطع آبادان تپه (سازند آقچاگیل) :این مقطع در روستای آباده تپه در  96کیلومتری شهر گنبد کاووس باا
مختصات ˝E: 55˚,15،97,5 :و  ˝˝N:67˚,94, 44,41واقع گردیده است  .توالی رسوبی این مقطع باه ضاخامت
 91/5متر غالباً از آهک نازك الیه تا متوسط الیه با اینترکالیشن هایی از کنگلومرای پلی میکتیت باا جاور شادگی
ضعیف و متوسط الیه تشکیل شده است .شروع این توالی با آهک های کرم رنگ؛ ناازك الیاه و مساطح شاروع
شده و با چندین مادستون نازك الیه با آثار ریپل موجی شاروع مای گاردد  .قسامت بااالیی تاوالی مشاتمل بار
کنگلومراهای متوسط الیه با قطعات فروان فسیلی دو کفه ای و شکم پا است .شایان ذکر است این توالی در مارز
زیرین و فوقانی رخنمون ندارد.

شکل :4مسیر دسترسی سازند آقچاگیل در برش آبادان تپه

02
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شکل  :2نمودار فسیل برش آبادان تپه

با بررسی کنودنت هاي موجود در این توالی سن سازند آدااگیل پلیوسن پایانی ( )Piacenzianگزارش می گردد.
Cyprideis littoralis
Cyprideis cf . punctillata
Cyprideis Sp.
Loxoconcha levatulata
.Loxoconcha Sp.
Candona Sp.

 9-9-4مقطع سوملی دره :این مقطع در دهكده سوملی دره در  00کیلومتري شهر گنبد کرا س برا
مختسات ˝E:11˚,20ˊ,1938˝, N: 90˚,91ˊ,1832 :ادع گردیده است .ضخامت این مقطع  91متر بروده
در ی

متر داعده برش شیل آهكی به رنگ سبز تا خاکستري دیده می شود  ،در ادامه آهكهاي نخودي

رنگ ،نازك الیه با ساختار موجی آهكهاي نازك با الیه بندي متقاطع د طرفه با زا یره کرم برزرگ
مقیاس دنبال می گردد با توالی آه

هاي نازك تا متوسط الیه ختم می گردد .فسیلهاي د کفره اي
11
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گاستر پود به صورت درهم بد ن جهت یافتزی مشخص در تمامی مقطع دیده مری شرود  .الیره هراي
فسیلی به صورت نواري یا عدسی شكل مشاهده می شود در فسیلها تخلخل دالبی به ضوح دیرده مری
شود  .این توالی با ت اهر ضخیم شدگی به سمت باال دیده می شرود .حرد زیررین فودرانی ایرن مقطرع
رخنمون ندارد.

شکل  :11الگ فسیل سوملی دره

 9-9-5مقطع یلی  -بدراق :این مقطع در  11کیلومتري شهر گنبد کا س نزدیر

بره ر سرتاي

یلی بدراق با مختسات ˝E:11˚,21،02˝,N:90˚,90،2039 :ادع گردیده است.
ضخامت این مقطع حد د  31متر اندازه گیري شده است لیتولوژي دسمت زیرین آن شامل کنزلرومراي
تودهاي با جور شدگی ضعیف از نوع پلی میكتیت می باشد .ژئومتري عدسی شركل گروه اي شردن در
فواصل کم از خسوصیات این کنزلومرا می باشد که با تغییر رخساره به ماسه سنگ میكر کنزلومرا همرراه
01
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است در بخش زیرین این توالی الیه ذغالدار مشاهده است .این کنزلومراي دانره غالرب در ادامره بره ماسره
سنگ دلوه اي مارل ماسه اي سیلتی حا ي گاستر پود د کفه اي تبدیل می شرود .یر
ژیپس به صورت اینترکالیشن با آه

الیره نرازك از

سفید رنگ متوسط تا ضخیم الیه حرا ي گاسرتر پود د کفره اي در

این دسمت جود دارد .باالترین دسمت برش با آه
پایان می یابد .حد زیرین این برش با آه

سفید با تمرکز غالب صدف د کفه اي ها گاستر پود

هاي کرتاسه کنتاکت دارد مرز باالیی آن رخنمون ندارد .در این

مقطع پوسته هاي اسكلتی نابرجا از انواع نانوفسیل پالینومرف هاي کرتاسه به فور دیده مری شرود .علیهرذا
باتوجه به جود استراکد نرانو فسریلهاي آهكری سرن ایرن تروالی در مقطرع یلری بردراق پلیوسرن پایرانی
( )Piacenzianتعیین لیتولوژي هاي آن به سازند یا احد آدااگیل منسوب گردیده است.
:Ostracoda
Cyprideis littoralis
Loxoconcha Sp.
Loxoconcha petasa
Loxoconcha eichwaldi
Cyprideis cf . punctillata
CandonaSp.
Cyptherissa naphtatscholana
Nano Fossils
Diascoaster Sp.
Rhomboaster Sp.
Reticulofenestra cf dictyoda
Reticulofenestra umbilicus
Amaurolithus cf. tricorniculatus
Discoaster quinqueramus
Coccolithus pelagicus
Discoaster cf. brouweri
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شکل  :11الگ فسیل یلی بدراق
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 9-9-3مقطع اوقچی :این مقطع در  00کیلومتري شرهر کاللره در ر سرتاي ا داری برا مختسرات:
 ˝E:11˚,28،1139˝,N:90˚,09،0832ادع گردیده است .این مقطع به ضرخامت  2331مترر برگیرنرده
پن سازند به شرح ذیل می باشد:
• سازند سرچشمه :با  922متر ضخامت اساسا از مارلهراي خاکسرتري – خاکسرتري تیرره نرود الر
آه

هاي رسی نازك الیه خاکستري با آرایش رسوبی ضخیم شدگی به سمت باال دیده می شرود  .مررز

زیرین این سازند رخنمون ندارد مرز باالیی آن با سازند سنزانه به صورت تدریجی می باشد.
• سازند سنگانه :ضخامت این سازند با  019متر ضخامت مشتمل بر شیلهاي – متورق آهكی سریلتی
خاکستري رنگ سیلتستون خاکستري به همرراه مرارل خاکسرتري – سریلتی اسرت .الزروي انباشرتزی
رسوبات متنا ب شیلهاي سیلتی ماسه اي خاکستري سیلتستون با سیكل هاي ضخیم شونده در بخشری
از این سازند دیده می شود  .جود فسیلهاي براکیوپرود بلمنیرت؛ آمونیرت کرینوئیرد از شراخص هراي
فسیلی این سازند می باشد.
مرز زیرین این سازند با سازند سرچشمه مرز باالیی آن با سازند آتامیر به صورت تدریجی است.
• سازند آتامیر :این سازند با  2191متر ضخامت مشتمل بر ماسه سنزهاي گلوکونیتی خاکستري سربز
نازك تا ضخیم الیه ،شیلهاي رده اي سیلتستون به رنگ خاکستري سربز اسرت  .ر نرد هراي ضرخیم
شدگی به سمت باال از مهمترین ت اهرات الزوي انباشتزی این رسوبات اسرت در ایرن سرازند فسریلهاي
بلمنیت د کفه اي فرا ان دیده می شود .مرز زیرین باالیی این سازند با سازند هاي سرنزانه آبردراز
تدریجی است.
• سازند آبدراز  :این سازند با  10متر ضخامت مشتمل برر تنرا ب آهر

هراي چراکی نرازك الیره

مارلهاي سیلتی به رنگ سبز تا خاکستري است  .مرزهاي زیرین فودانی این سازند با سازندهاي آتامیر
آب تلخ تدریجی است.
• سازند آب تلخ :ضخامت این سازند در این مقطع  99متر اندازه گیرري شرده اسرت شرامل شریلی
آهكی ،سیلتی به رنگ خاکستري در دسمت زیرین شیلهاي آهكی نود الر به رنگ خاکستري ر شرن در
دسمت باالیی است .فسیلهاي اکینودرب د کفه اي فرا ان ترین ماکر فسیلهاي این سازند هستند  .مررز
زیرین این سازند با سازند آب دراز تدریجی مرز باالیی آن رخنمون ندارد.
• سازند آقچاگیل :این سازند در این مقطع  81متر ضخامت دارد ترکیرب سرنگ شناسری آن آهر
است .مهمترین میكر فسیلهاي این سازند شامل:
Cyprideis littoralis
Loxoconcha Sp.
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Loxoconcha levatulata
Loxoconcha eichwaldi
Loxoconcha Sp.
Candona Sp.
Ammonia bacarrii
Acicularia italica

باتوجه به فسیلهاي فوق سن این سازند پلیوسن پایانی ( )Piacenzianتعیین گردیده است.
 9-9-7مقطع آق بند –  : 9این مقطع در  91کیلومتري شهر گنبد کرا س در ر سرتاي آق بنرد بره
مختسات ˝E:11˚,82،00388˝,N:90˚,01،99 :ادع گردیده است.
ضخامت این مقطع  032متر بوده شامل  1سازند سرچشمه با ضخامت  290مترر سرنزانه برا  891مترر
ضخامت ،آتامیر با  91متر ،آدااگیل با ضخامت  18متر سازند آبشر ن با  1متر ضخامت می باشد.
• سازند سرچشمه :این سازند مشتمل بر شیلهاي آهكی – متورق به رنگ خاکسرتري ترا خاکسرتري
تیره با اینترکالیشین هاي از آه

رسی نازك الیه در دسمت زیرین آه

تا متوسط الیه در دسمت باالیی است  .در فودانی ترین دسمت این سازند آه

هاي رسی خاکسرتري نرازك
نود الر دیده مری شرود .

براکیوپود ،شكم پایان ،د کفه اي ها بلمنیت از ماکر فسیل هاي موجود این سازند می باشد .
مرز زیرین این سازند رخنمون ندارد مرز باالیی آن با سازند سنزانه تدریجی می باشد.
شایان ذکر است پالینومرف هاي زیر در فودانی ترین دسمت این توالی معرف سن آپتین -آلبین براي ایرن
سازند است:
Odontochitina operculata
Prolixosphaerdium parvispinum
Florenitinia barran
Tricodinium castanea
Spiniferites ramosus
Gonyaulacysta episoma
Dapsilidinum Spp.
Impogidinium Spp.
Pseudoceratium retusum
Paredinia creatophora
Oligosphaeridium complex
Cribroperidiniuim muderongensis
Dinopterygium Sp.
Leptodinium Sp.
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Hystrichosphaerina schindewolfii
Kiakansium potypes
Cribroperidinium orthoceras

–  متر ضخامت ترکیبی هموژن شامل شیلهاي آهكری خاکسرتري891  این سازند با:• سازند سنگانه
 مرز زیررین ایرن.  ساختار نود الر از اضح ترین ساختارهاي رسوبی این احد است. خاکستري تیره است
. سازند با سازند سرچشمه تدریجی مرز فودانی آن با سازند آتامیر کامال مشخص است
:شایان ذکر است پالینومرف هاي زیر در این توالی موئد سن آپتین – آلبین است
Tricodinium costanea

Mictridium stellatum
Impogidinium Spp.
Odortochitina operculata
Spiniferites ramosus
Dapsilidinium Spp.
Prolixosphaeridium parvispinum
Oligosphaeridium complex
Pseudoceratium orthoceras
Dinopterygium Sp.
Oligosphaeridum pulcherrimum
Gonyaulacysta episoma
.Kleithriasphaeridum sp
Exochosphaeridium bifidum
Florentinia barran
.Leptodinium sp
Kiokansium polypes
Oilgosphaeridium totum
Coronifera oceanica
Exochosphareidium mulleri
Bourkidinium granulatum
Cyclonephelium distinctum
Achomosphaera sagena
Dingodinim cerviculum
Pervosphaeridum truncotum
Subtilisphaera perlvcida
Cribroperidinium edwarsi
Achomosphaera ramuliferrra
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Xiphophoridum alatum
Achomosphaera neptuni
Gonyauacysta helicoidea
Lithosphaeridium arundum

• سازند آتامیر :این سازند در مقطع آق بند  91متر ضخامت دارد شامل ماسه سنگ هاي گلو کونیتی
به رنگ سبز شیلهاي رده اي خاکستري – سبز سیلتی ماسه اي است مرز زیرین این سازند با سرازند
سنزانه اضح مرز باالیی آن با سازند چلكن به صورت ناپیوسته می باشد.
شایان ذکر است بر اساس مطالعات پالینومورف سن این سازند ،آلبین تعیین شده است.
• سازند چلکن :این سازند با  1متر ضخامت با کنزلومرایی با جور شدگی ضعیف شر ع شده با تروالی
مادستون سبز سیلتی ،ماسه اي دنبال می شود .دردسمت باالیی این توالی ی

الیه  81سرانتی مترري از

ژیپس دیده می شود .د کفه اي ها شكم پایان از مهمترین فوناي موجود این سازند بوده که به صورت
تمرکزهاي صدف دار دیده می شود.
مرز این سازند با آتامیر به صورت ناپیوسته مرز فودانی آن با سازند آدااگیل به صورت داطع

اضح می

باشد.
• سازند آقچاگیل  :این سازند در برش آق بند  18متر ضخامت دارد برا مادسرتون هراي خاکسرتري
نازك تا متوسط الیه در تنا ب با آه

سفید رنگ با الیه بندي چیلیرایی شرر ع برا تنرا ب مادسرتون-

سیلتستون هاي سبز رنگ نازك الیه همراه با اینترکالیشن هاي آه
هاي فودانی این سازند شامل آه

نازك الیه دنبال می گردد .بخرش

هاي سفید رنگ با تمرکز الیه هاي صدف دار از نوع شكم پایان د

کفه اي ها خاتمه میابد  .مرز زیرین این سازند با سازند چلكن به صورت اضح به صورت ناپیوسته مررز
فودانی آن رخنمون ندارد.
شایان ذکر است باتوجه به استراکدهاي ذیل سرن ایرن سرازند پلیوسرن براالیی ( )Piacenzianتعیرین
گردیده است.
Cyprides littoralis
loxoconcha levatul
Cyprides Sp.
loxo concha eichwaldi
Cyprides eichwaldi
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 9-9-4مقطع پوروا:
این مقطع در ر ستاي پور ا در  92کیلومتري شهر نكا با مختسات:
 ˝ E:19˚, 98 , 030˝ , N:99˚ 91 , 89ادع گردیده اسرت .تروالی رسروبی مقطرع پرور ا برا  931مترر
ضخامت به د دسمت تقسیم می شود  .حد زیرین این مقطع رخنمون نردارد .بخرش زیررین برا  232مترر
ضخامت بیشتر از ماسه سنزهاي کرب تا نخرودي ،نرازك ترا ضرخیم الیره سیسرتون خاکسرتر مرارل
خاکستري متمایل به سبز دهوه اي تشكیل شده است  .در این توالی الیه هاي نازك آه
نخودي رنگ دیده می شود  .الیه بندي افقی میكر کراس به نی

کرب رنرگ ترا

از ساختارهاي رسروبی رایر در ایرن

بخش است.
بخش باالیی مقطع پورا با الزوي انباشتزی درشت شونده به سوي باال حا ي ماسه سرنزهاي متوسرط ترا
ضخیم الیه خاکستري مارل خاکستري تا سبز سیلتستونهاي دهوهاي سبز است.
رسوبات ماسهاي بطور اضح فرسایش داعدهاي ژئومتري الیهاي تا عدسی را نشران مریدهرد تمرکرز
صدف یا الیه هاي صدف دار با الزوي انباشتزی ریز شونده به سمت باال تمرکز عناصر اسكلتی بسورت
افقی در بخش زیرین مقطع پورا دیده میشود.
رسوبات حا ي عناصر اسكلتی د کفه اي با شكم پا با درجات مت اد خردشدگی عناصر اسركلتی همرراه
است .در این بخش از رسوبات مقطع پورا اینترکالیشنهایی آهكی به رنرگ نخرودي – خاکسرتري نرازك
دیده می شود بخش باالي این مقطع همانند داعده آن رخنمون ندارد.
شایان ذکر است بخش زیرین مقطع پورا شامل نانو فسیلهاي ذیل به سن پالئوسن پایانی بخش براالیی
مرتبط به بازه سنی پالئوسن ،ائوسن؟  -الیزوسن جود ندارد.
Coco lithus pelagicus
Prinsius Sp.
Prinsius martini
Towertus Sp.
Netochia stozygvs Sp.
Markalius inversus
Fasci culiths Sp.
Micrantholi thus Sp.
Cruciplacolititus cf. intermdius
sco aster cf. moneri
Disco aster multiradiatus
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Sphenolithus cf . anarrhopus
Sphen :از نانو فلورهاي این مقطع میتوان
Dilitus Spp.
Chiasmolithus Spp
Recticulo fenestra haqii
Reticulofenestra cf. psevdoumbi licvs
Discoaster deflanderi
Discoaster druggii
.

 الگ چینه شناسی برش پوروا:19 شکل
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شکل  :16الگ فسیل شناسی برش پوروا  -پالئوسن (تعیین سن بر مبنای نانو فسیل صورت پذیرفته است)
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شکل  :14الگ فسیل شناسی برش پوروا – پالئوسن
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شکل :15الگ فسیل شناسی برش پوروا – میوسن
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 9-9-2مقطع سوچلما:
این برش در دهكده سوچلما در  01کیلومتري شهر نكا به مختسات:
 ˝N: 99˚, 21 ,99/1 ˝ E: 19˚ ,91 ,19/1ادع گردیده است .ایرن بررش بره ضرخامت  8913مترر
مشتمل بر رسوبات کرتاسه پالئوسن میوسن ؟ پلیوسن بوده مرز زیرین توالی رخنمون ندارد.

شکل :13دسترسی به جاده در  -1سوچلما و  -6مقطع پوروا

رسوبات منتسب به پالئوسن به ضخامت  032متر مشتمل بر آهكهاي رسری مرارل بره رنرگ سریاه ترا
خاکستري – سبز خاکستري با اینتر کالیشهاي از ماسه سنگ بسیار ریز دانه تا دانه ریز نخودي رنگ برا
الیه بندي متغیر نازك تا ضخیم الیه است  .توالی پالئوسن در این برش عمومرا نمایرانزر یر

ر نرد ریرز

شونده به سمت باال بوده بخش زیرین آن به ضخامت  802متر با توالی آه هراي رسری خاکسرتري
ماسه سنزهاي پلتی صفحهاي شكل ،نازك تا متوسط الیه شر ع به سمت باال با ماسه سرنزهاي نرازك
الیه تغییر مییابد .در این توالی آثار فسیلی به شرح ذیل دیده شده است.
Halopa , Palaephycus, Arenicolites
Ophiomorpha rudis, paleodicton
Zoophycus , planolites, protovigularia

در توالی منتسب به ائوسن – پلیوسن این برش با  8830متر ضخامت را میتوان به سه بخش تقسیم نمود.
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دسمت زیرین با ضخامت  190متر ضخامت بیشتر از مارلهاي سیلتی ماسه اي به رنگ خاکستر دهوه اي
تا خاکستري تیره با اینترکالیشنهاي ماسه سنگهاي نازك تا متوسط الیه به رنگ خاکستري – نخرودي
تشكیل شده است .در این دسمت گاهی آه

هاي نازك الیه از نروع فلوتسرتون ترا رادسرتون حرا ي د

کفه اي الیه هاي ذغال دار مشاهده می گردد .در داعده این توالی کنزولومراي پلی میكتی

با جورشدگی

ضعیف ضخیم الیه ح ور دارد  .سیكل هاي رسوبی ضرخیم شرونده بره سرمت براال الزروي انباشرتزی
رسوبات را به نمایش میگذارد.
دسمت میانی این توالی رسوبی به ضخامت  823متر عموما از شیل هاي خاکستري – سربز برا رگره هراي
لیمونیتی تشكیل شده است سرانجاب دسمت فودانی این مقطع با ضخامت 110مترر مشرتمل برر تنرا ب
مارل سیلتی ماسهاي دهوهاي تا خاکستري ماسه سنزهاي ریز تا درشت دانه با الیهبندي نازك تا ضخیم
به رنگ نخودي خاکستري است با چندین الیه کنزلومراي پلی میكتیت بره صرورت اینترکالیشرن همرراه
است .سیكل هاي درشت شونده به سمت باال توالی متنا ب شیل ماسه از بارزترین الزو هاي انباشتزی در
این رسوبات است.
باالترین دسمت ایرن تروالی جرود آثرار فسریلی چرون nodosa Ophiomorpha

Palaeophycus

 ،tubularisالیه بندي چلیپایی؛ الیه بندي افقی ،ریپل هاي موجی پراکندگی خرده صردف هرا برا تمرکرز
متمایز از خسوصیات دابل مشاهده این توالی است.
فسیل سن:
شایان ذکر است حد د  811متر زیرین این مقطع با سن پالئوسن پایانی حا ي نانوفسیلهاي زیر میباشد:
Coccolithus pelagicus
Prinsius sp.- Towerius sp . , Neochiastozygus Sp.
Markalius inversus, Sphenolithus majiformis
Fasciculithus sp., micrantholithus Sp.
Cruciplacolithus cf. intermedius

این تجمع فسیلی موید  NP 0-9به سن Salandian-Early Thanetinanاست.
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شکل  :17الگ چینه شناسی برش سوچلما
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شکل :14الگ فسیل شناسی برش سوچلما

حد د  810متر باالتر از این ز ن شكوفایی ح ور فرا ان داینوفالژه آهكی به ناب Braarudosphaera
 , Thoracosphareaگزارش گردیرده اسرت  .بره همرراه ایرن داینرو فالژلرههرا ح رور Placozygus

 ,Cruciplacolithus sigmoidesموئد NP 8است .همراه این تجمعات
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Cruciplacolithus cf. intermedius
Neocrepidolithus Spp.
Neocrepidolithus cf . fossus
Neocrepidolithus drimosus
Prinsius tenuiculus
Markalitus inversus
Chiasmolithus Sp.

 به سرنSalendian . استSpherolithus moriformis  ح ورNP 2-9به سن دانین می باشد جود
Heliolithus cf. kleinpellii : مترر براالتر از ایرن تروالی برا جرود819  موئرد ز ن ضرخامتNP 0

 در. اسرتSalandion - Thanetian –  بره سرنNP 1-1  مویرد ز ن نانوفسریلHeliolithus Sp.
:زیر گزارش گردیده است

رسوبات پالئوسن این مقطع فرامییفرهاي پالژی

Chiloguembelina midwayensis
Chiloguembelino subtriangularis
Rectoguembelina cretacea
Subbotina aff. cancellata
Subbotina triloculinoides
Subbotina trivialis
Globanomolaina copressa
Globanomolaina imitate
Parasubbotina pseudobulloides
Parasubbotina variant
Praemurica taurica
Eoglobigerina edita
Eoglobigerina spiralis
Globoconus doubjergensis
Praemurica pseudoinoconstans
Praemurica inconstans
Zaeuvigerina waiparansis
Parvularugo gobigerina alabamensis
Chilioguembelina morsei
Subbotina triangularis
Rectoguembelina cretacea
Woodringina hornestowensis
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 9-6مطالعات تحت االرضی (چاه صوفیکم)
این چاه در سال  8931در استان گلستان به مختسات E: 200001 N: 0898909:ترا عمرق  2290مترري
حفاري گردیده است از آن به عنوان جدیدترین نقطه کنترل براي آگاهی از سازندهاي موجرود در ناحیره
می توان یاد کرد که بعد از حد د  11سال از آخرین حفاري هاي انجاب شده در دشت گرگان می توان بره
آن استناد کرد.
در این چاه رسوبات نئوکاسپین تا پالئوسن به شرح ذیل حفاري گردیده است:
 9-6-1رسوبات خزر جدید (:)Neo-Ancient Caspian
توالی هولوسن شامل رسوبات خزر جدید با ضخامت  289متر در چاه صوفیكم 8 -عموما شامل خرده هاي
فسیل شكم پا ،د کفهاي خرده هاي اسكلتی به رنگ نخودي ،خاکستري ر شن با الیههاي آه
به رنگ خاکستري ماسههاي فلدسپاتی

سیلتی

لیتارنایت به رنگ خاکستري میباشد.

سازند باکو :این سازند به ضخامت  013متر در زیر رسوبات خزر جدید بر ر ي سازندآپشرر ن دررار مری
گیرد .جود ی

الیه ذغالی در عمق  081متري این چاه این سازند را بره د دسرمت تقسریم مری کنرد.

بخش باالیی این سازند شامل مارل خاکستري بخش زیرین آن شامل مارل هاي خاکستري رنگ است.
در این سازند چندین افق ماسه سنزی آهكی دیده می شود.
سازند آپشر ن :این سازند با ضخامت  011متر در چاه صوفیكم 8-عموما شامل رس سنگ هاي دهوه اي
با تنا بی از ماسه سنگ آه

می باشد .جود ی

الیه ماسه االیتی در عمق  322متري امكان تفكیر

این سازند از سازند ر یی یعنی باکو امكان پذیر می سازد .این سازند را می توان بر مبناي محتروي سرنگ
شناسی می توان به د بخش غالب رس دار غالب ماسه سنزی تقسیم نمود.
از سمت داعده ،این سازند با ماسه سنگ هاي دهوه اي تا خاکستري ر شن حا ي اجزاي چرتی بره رنرگ
سفید سیاه استراکد دار شر ع با تنا ب ماسه سنگ هاي خاکستري ر شن – دهوه اي با جنس لیرت
آرنایت شامل االیت ،د کفه اي خرده هاي استراکد ذرات کوارتزي به صورت ت
رس سنگ هاي چسبنده آه

تا پلی کریسرتالین

هاي سفید تا خاکستري ادامه می یابد.

تنا بی از میكر کنزلومراي پلی میكتیت به رنگ خاکستري ،ماسه سنزهاي پیریتی متوسط تا درشت دانره
از جنس فلدسپاتی

لیت آرنایت به رنگ خاکستري دنبال می شود.

در بخش میانی سازند آپشر ن رس سنگ هاي چسبیده به صورت دالبی جود دارد اما اینترکالیشن هرایی
از ماسه سنگ آه

انیدریت در آن دیده می شود.

در دسمت فودانی این سازند میزان ماسه سنگ آه
هنوز رس ها به صورت دالب ح ور دارند .ی

افزایش پیدا می کند با این حرال در ایرن دسرمت

الیه مارل االیتی به رنگ خاکستري ر شن بره همرراه رس
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سنگ ،آه

االیتی ماسه سنگ االیتی که توسط سیمان کلسریتی مشرخص گردیرده اسرت در براالترین

دسمت این سازند در مرز سازند باکو به صورت شاخص دیده شده است .به اسرتناد نانوفسریل هراي دیرده
شده در این سازند سن آن پلیوسن تعیین گردیده است( .شكل)9
 9-6-9سازند آقچاگیل :این سازند به ضخامت  09متر در حدفاصل اعماق  8082-8011متري چراه
صوفیكم ادع شده است .مرز این سازند با سازند آپشر ن با ح ور افق آهكی بره رنرگ سرفید مترراکم
تمیز داده می شود .سازند آدااگیل دراین چاه عمدتا شامل آه

 -ماسه سنگ با تنا ب رس سرنگ مری

باشد .این سازند را به د دسمت می توان تقسیم نمود .بخش فودانی در حرد فاصرل  8082- 8091مترري
که لیتولوژي غالب آن آهكی است بخش زیرین در حدفاصل  8091 – 8011مترري کره بیشرتر ماسره
سنزی است .این سازند در داعده با کنزلومراي خاکستري ر شن ماسه سنگ چرتی خاکسرتري ترا سربز
رنگ آغاز می گردد .ماسه سنگ ها بیشتر از نوع کوارتز آرنایت تا ساب لیت آرنایت با تروالی رس هراي
چسبنده ماسه سنگ هاي سفید تا خاکستري ر شن از نوع فلدسپاتی
کوارتز مونوکریستالین ،میكا ،پیریت ادامه می یابد .ی

لیرت آرنایرت حرا ي د کفره اي،

الیه انیدریتی اضح در بخش میرانی ایرن سرازند

دیده می شود.
به استناد نانوفسیل هاي موجود در این سازند (شكل  )9سن ایرن سرازند پلیوسرن پایرانی  -پلیوستوسرن
تعیین گردیده است.
 9-6-6سازند چلکن :سازند چلكن در چینه شناسی ایران معرادل برا بخشری از سرازند دهروه اي در
ترکمنستان آذربایجان در ن ر گرفته می شود شامل توالی هاي از رس سیلتسرتون ماسره سرنگ در
دسمت هاي باالیی سازند تنا ب رس ،ماسه سنگ کنزلومرا در بخش زیرین است چندین الیه آهر
رسی به رنگ دهوه اي در بخش هاي زیرین این سازند ممكن است دیده شود.
بنابه مطالعات مغزه هاي گرفته شده در چاه صوفیكم ،پتر فاسیس هاي غالب در این سازند بیشرتر شرامل
ماسه هاي لیت آرنایت کوارتز گري ك رس سنگ می باشد که مبین یر

محریط دلترایی دشرت

سیالبی براي سازند چلكن می باشد .این سازند با  220متر ضخامت در محل چاه صوفیكم در زیرر سرازند
آدااگیل درار گرفته با ی

کنزلومراي داعده اي در عمق  8089متري برر ر ي رسروبات الیزومیوسرن

معادل با الیه هاي دیاتوب مایكوپ در حوضه خزر جنوبی درار می گیرد.
با توجه به نانوفسیل هاي موجود در این سازند سن این سازند میوسن پایانی تا پلیوسن تعیین گردیده است.

02

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 9-6-4سازند معادل دیاتوم  -مایکوپ :در محل چاه صوفیكم –  8در حدفاصل اعمراق -8108
 8082به ضخامت  823متري رسوبات شامل رس هاي دهوه اي با تنا ب ماسه سنگ جرود دارد کره در
عمق  8108متري با ی

کنزلومراي داعده اي شر ع می گردد .جود این کنزلومرا می توانرد مررز یر

ناپیوستزی بین رسوبات زیرین به سن احتمالی پالئوسن – ائوسن باشد .این سازند در چاه صوفیكم –  8با
تنا بی از کنزلومرا ماسه سنگ فلدسپاتی لیتارنایتی به رنگ دهوه اي تا کرب ،آهكی حا ي االیت خررده
هاي فرامینیفر شر ع با توالی از ماسه سنگ رس سنگ به رنگ خاکسرتري برا اینترکالیشرن هرایی از
آه

ماسه اي کرب رنگ تا دهوه اي دنبال می شود با ی

ا رتوکنزلومراي پلری میكتیر

آهكری بره

رنگ خاکستري خاتمه می یابد.
 9-6-5رسوبات منتسب به پالئوسن  -ائوسن :این رسوبات به ضخامت  023متر در فواصرل
 8108 – 2201متري در زیر رسوبات به سن الیزوسن تا میوسن مربوط به توالی هاي معادل سازند دیاتوب
– مایكوپ درار می گیرند .این رسوبات در داعده با ی

شیل فسیل دار حا ي مواد ارگانیر  ،آهكری بره

رنگ خاکستري سیاه شر ع می شود با توالی شیل ماسه سنگ هاي صورتی تا سرفید رنرگ آرکروزي
شامل فلدسپار ،کوارتز مونو پلی کریستالین با اینترکالیشن هاي آهكی ادامه می یابد .بخش هاي میرانی
فودانی این توالی رسوبی بیشتر شامل شیل رس هاي چسبنده به رنگ خاکستري مرارل بره همرراه
آه

هاي بیوکالستی

االیتی کرب رنگ است.

دسمت هاي آهكی به سمت باال افزایش می یابد .دسمت منتهی الیه فودانی این سازند با یر

کنزلرومرا

ضخیم که داعده سري معادل مایكوپ  -دیاتوب در ن ر گرفته شده است به پایان می رسد.
به ن ر می رسد حد بین ائوسن  -الیزوسن به صورت ناپیوسته باشد مرز زیرین این تروالی برا توجره بره
نبود پالئوسن زیرین

جود ناپیوستزی زا یه داربین رسوبات کرتاسه پالئوسن ناپیوسته می باشد.

با توجه به تعیین سن انجاب شده بر اساس نانوفسیل ها سن این توالی پالئوسن پایانی تا ائوسرن ؟ در ن رر
گرفته شده است.
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 6-1ماهیت رسوب شناختی دشت گرگان
با استناد به نقشه تقسیم بندي پهنه رسوبی – ساختاري ایران (ع ،آدانباتی ،)8912-منطقه دشت گرگان
گنبد بخشی از حوضه پاراتتیس خزر جنوبی است که توسط احدهاي ساختاري کپره داغ در شررق البررز
مرکزي در جنوب محاط شده است (مهاجر)8932 ،

شکل : 12پهنههای ساختاری  -رسوبی ایران (اقتباس از زمین شناسی ایران ،آقا نباتی1649 ،

لذا نهشته هاي این منطقه بر اساس ا لویت مطالعاتی در سه پهنه رسوبی حوضه خزر جنوبی ،حوضه کپره
داغ غربی حوضه البرز مرکزي پراکنده شده است که بیش از  01درصد آن توسط رسروبات کرواترنري
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 91درصد آن در دالب رخنمون هاي سنزی با تنوعی از سنگ هاي آذرین ،دگرگونی ،افیولیت ،آذر آ اري
رسوبی دابل مشاهده است .نهشته هاي لسی از دیزر انواع رسوبات موجود در این منطقه است کره حرد د
 80درصد از سطح استان گلستان را می پوشاند اکثرا در نواحی داشلی بر ن مرا ه تپه یافت می شرود.
ضخامت این نهشته ها از شمال شرق به سمت جنوب غرب تدریجا کاهش می یابد .بیشترین میزان لرس
ها در منطقه آق بند به میزان  01متر گزارش شده است که به تدری به سمت جنوب غرب بره ضرخامت
 80متر تقلیل می یابد .بطور عموب ایجاد لس خاك هاي ددیمه موید فرآیند آلتراسیون الیه هاي سنزی
است که در این منطقه به تغییرات جغرافیایی ادلیمی در خرالل د ره پلیوستوسرن داللرت دارد .بررسری
خسوصیات کانی شناختی ،بافتی ،ژئوشیمیایی هوازدگی این نهشته ها موید منشاء آذرین فلسی

متاثر از

شرایط ادلیمی در د ره کواترنري براي آنها می باشد .بر اساس مطالب فوق یژگی هاي سه حوضه رسوبی
در منطقه مورد مطالعه بشرح ذیل دابل ارائه است :
• حوضه خزر جنوبی :مشتمل بر پی سنگ مقا ب ادیانوسی است که با مواد رسوبی بطور غالب ریز دانه
پوشیده می شود .فر نشینی کف بستر با افزایش نرخ رسوبزذاري به میزان  8/9کیلومتر در میلیرون سرال
همراه با پوشش رسوبزذاري با ضخامت  21کیلومتر (مشرتمل برر  81کیلرومتر نهشرته هراي کرواترنر –
پلیوسن) از جمله خسوصیات زمین شناسی منحسربفرد این حوضه رسوبی است که با شاخص فر نشرینی
کف بستر ،دابل تمایز از احدهاي سنزی مرتفع حوضه البرز مرکزي در منتهری الیره جنروبی خرود اسرت.
اگرچه نهشته هاي غالب این حوضه رسوبی از نوع تخریبی عموما ریز دانه است لری بسرورت مقطعری
کربنات هاي سازند آدااگیل به سن پلیوسن باالیی در داخل حوضه مورد بحث نهشت گردیده از جایزاه
یژه در سیستم هیدر کربوري منطقه مورد مطالعه برخوردار است .از طرفری ناپیوسرتزی زیررین رسروبات
مذکور با نهشته هاي حوضه کپه داغ حاکی از جود د ایالت زمین شناسی در شرق استان گلسرتان اسرت
که با تغییر ناگهانی سیماي سنگ هاي کربناته حوضه خزر جنوبی به شیلی – مرارنی حوضره کپره داغ در
رخنمون هاي منطقه ت اهر می نماید.
• حوضه البرز مرکزی :که با توپوگرافی کوهستانی صخره ساز در منتهی الیه جنوبی منطقه مشاهده
می گردد .سنگ هاي پالئوز یی

ددیمی تر در این حوضه رسوبی ادع گردیده بیشتر مررتبط برا ز ن

البرز شردی است .ترکیب سنگ شناسی این حوضه شامل شیست هاي دگرگونی همراه با میان الیه هراي
متاثر از متادیاپوز ،رسوبات ارد یسین باالیی ،سیلورین کربونیفر براالیی اسرت .شیسرت سربز گرگران از
رخنمرون هراي اصرلی اسرت (  )8300; Stocklin, 8992; Ganser & Huber, 2119Allen,کره در
بخش جنوبی به عنوان مانعی براي انطباق مستقیم با احدهاي پالئوز یی

بخش ساحلی – دریایی عمرل

می نماید به عنوان معادل سنی سازند دلی به سن ارد یسین زیرین شناخته می شود (دویردل سریوکی
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همكاران .)2188 ،مطالعات صحرایی نشان می دهد که هیچ سطح تماسی در مرز دایر
شیست هاي منطقه جود ندارد .لذا می توان اظهار نمود این دای

هراي مافیر

هرا پرس از تشركیل شیسرت گرگران

تزریق شده اند.

 6-9مشخصات رسوبی واحدهای سنگی در شرق استان گلستان
منطقه شرق گرگان به دلیل مجا رت د پهنه رسوبی – ساختاري با انقطراع تبردیل ناگهرانی نهشرته
هاي حوضه خزر جنوبی به حوضه کپه داغ یكی از منحسربه فردترین نواحی رسوبی ایران محسروب مری
گردد .در رخنمون هاي این منطقه توالی هاي به سن پلیوسن حوضه خزري برا جرود سرطح ناپیوسرتزی
بسیار شاخص بر ر ي رسوبات به سن کرتاسه حوضه کپه داغ غربی درار گرفته اسرت بخرش زیرادي از
طبقات باال پایین هر د پهنه در محل انقطاع زمانی حذف گردیده است.
(موسوي حرمی برنر )8332 ،پن توالی سكانسی در پهنه سراختاري کپره داغ شناسرایی نمودنرد کره در
سازندهاي سرچشمه  -سنزانه ،آب دراز  -آب تلخ آیتامیر به عنوان فازهاي پیشرر ي  -پسرر ي دابرل
تشخیص است .در طی د ره آبسین – آلبین ،افزایش سطح آب دریا باعث نهشت سرازندهاي سرچشرمه
سنزانه با ترکیب رس تیره تا خاکستري ،شیل آهكی ،شیل کلی استون می شود .همانین در طری د ره
آلبین – سنومانین باالیی در خالل پایین آمردن سرطح دریرا ،سرازند آیترامیر برا ترکیرب ماسره سرنگ
گالکونیت دار شیل سبز راسب می گردد (افشار حرب .)8330 ،پیشر ي مجدد باال آمردگی سرطح آب
در ا اخر د ره سنومانین – کامپانین با رسوبزذاري سازندهاي آب دراز آب تلخ مشتمل بر ترکیب آهر
گچ دار ،مارن سفید مارن خاکستري هموژن همراه می گردد.
با استناد به مطالب ارائه شده ،توالی رسوبی سازندهاي آبدراز آب تلخ در مرز تحولی د پهنه رسوبی مورد
اشاره حذف گردیده است لی در منتهی الیه شرردی اسرتان گلسرتان (حروالی مررا ه تپره ا داری) کره
فرآیندهاي فرسایش رسوبزذاري حوضه خزر جنوبی کم اثر می گردد ،سكانس هاي رسوبی حوضه کپره
داغ کاملتر رخنمون د سازند مذکور دابل مشاهده است .ضمن آنكه در بررسی هاي صرورت پذیرفتره از
چاه هاي اکتشافی حفاري شده در دشت گرگان ،توالی کامل تري از سازندهاي حوضه خزري گزارش شده
است بطوریكه رخنمون هاي مورد اشاره فقط محد د به نهشته هاي سرازند آدااگیرل مری باشرد لری در
پژ هش هاي تحت االرضی ،جود توالی هاي ددیمی تر شامل سري درمز براالیی ،رسروبات منتسرب بره
سارماسین (میوسن) ،نهشته هاي ائوسن پالئوسن خزري نیز گزارش گردیده است.
شایان ذکر است در حدفاصل بخش تحولی د حوضه خزر جنوبی کپه داغ ،مرز پایینی سرازند سرچشرمه
نامشخص دسمت باالیی آن به صورت تدریجی غیر دابل تفكی

به سازند سنزانه تبردیل مری گرردد
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ضمن آنكه سازند آیتامیر با سطح کامال مشخص بر ر ي نهشته هاي سنزانه درار گرفته اسرت خرود برا
سطح دگرشیبی اضح در زیر رسوبات سازند آدااگیل از حوضه خزر جنوبی درار می گیرد.
صرف ن ر از مرز بندي سیاسی ،گسترش این پهنه رسوبی شامل بخش سیعی از استان گلستان در ایران
مناطق جنوبی کشور ترکمنستان می باشد که ضخامت رسوب در بخش ایرانی برال برر  1کیلرومتر در
کشور ترکمنستان بیش از  81کیلومتر است .رخنمون هاي بخش ایرانی گستره مذکور در نواحی آق بنرد،
آبادان تپه ،ماسان کوپ ،سوملی دره ،ا دای یلی بدراق مورد بررسی پژ هش دررار گرفتره اسرت کره
تمرکز توالی رسوبی حوضه خزر جنوبی در نواحی آق بنرد ،آبرادان تپره ماسران کروپ یافرت مری شرود
درصورتی که در مناطق سوملی دره ،ا دای یلی بدراق توالی رسوبی کامل تري از حوضه کپه داغ دررار
گرفته است.
در ادامه به بررسی اختساصات رسوب شناسی (رخسراره ،محریط رسروبی مردل رسروبی) دابرل ارائره از
سازندهاي زمین شناسی ناحیه مذکور پرداخته به جهت رعایت پیوستزی مطالرب ،سرازندهاي هرر پهنره
ساختاري – رسوبی در بخش مرتبط به ترتیب سنی ارائه می گردد ضمن اینكه مودعیت جغرافیرایی هرر
سازند در بخش مربوط به آن دید می گردد.
 6-9-1ویژگی های رسوب شناسی سازندهای حوضه کپه داغ غربی:
سازندهاي بخش غربی حوضه کپه داغ به ترتیب سنی از جدید به ددیم شامل آب تلرخ ،آب دراز ،آیترامیر،
سنزانه سرچشمه است که یژگی هاي رسوب شناسی آن به شرح ذیل ارائه می گردد.
• سازند آب تلخ
نهشته هاي این سازند با ضخامت تقریبی  02متر در منطقه ا دای مشاهده مری گرردد بطرور عمرده از
مارن خاکستري تشكیل شده است .مرز پایینی آن با سازند آب دراز بسورت نزهانی است .با اسرتناد بره
محتوي رخساره موجود ،مرتبط با مناطق عمیق دریایی است.
این سازند با رخساره مارن خاکستري محتوي فسیلی فرامینیفرهاي پالنكتونی  ،الیزوستوژینید ،رادیوالر
به مقدار کمتر اکینودرب اینوسرامید در محیط رسوبی رمپ بیر نی تشكیل شده است.
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شکل  : 91نمای سازند آب تلخ که در قاعده رودخانه قرار گرفته است.

جود فابری

گل پشتیبان برتري فرامینیفرهاي پالنكتونی  ،الیزوستوژینید رادیوالر موید محیطی برا

انرژي پایین است که در زیر خط اثر امواج درار گرفته داراي نرخ پایین ته نشست رسوبات آ اري اسرت.
دانه هاي سیلیسی آ اري خرده هاي فسیلی موجود در نهشته هاي مذکور ممكن اسرت بره معرد د د ره
هاي زمانی پر انرژي یا دطعات د باره حمل شده از طوفان هاي جریانی مرتبط باشد .جود کانرال هراي
پر شده از پیریت گلوکنیت معرف محیط کم اکسیژن با نرخ رسوبزذاري پایین است.

شكل  :28رخسارههاي میكر سكوپی سازند آب تلخ  )Aالیزوستوژینید  )Bفرامینیفرهاي پالنكتونی

 )Cکانالهاي پر شده ازپیریت
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شکل :99الگ رسوبی سازند آب تلخ در منطقه اقچی

• سازند آب دراز
این مجموعه رسوبی در منطقه ادای با ضخامت  02متر به عنوان برشی کامل دابل دسترس مشتمل بر
آه
12

هاي گای نازك تا متوسط الیه همراه با مارن خاکستري ضخیم الیه یافت گردید که شر ع آن با

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

مارن خاکستري طبقات هوازده نازك الیه از آه
متوسط الیه از آه

گچ دار مشاهده شد در ادامه با طبقات نازك تا

گچ دار ده متر مارن خاکستري دابل تشخیص است.

شکل :96نمایی از سازند آب دراز در منطقه اقچی و رخسارههای میکروسکوپی آن که به ترتیب عبارتند از :
 :Bتداخل الیههای نازك -متوسط سنگ آهک گچی وشیل خاکستری در سازند آب دراز در منطقه اقچی:c ،
تداخل الیههای نازك آهک گچی و مارل خاکستری در سازند آب دراز در منطقه اقچی : D ،فرآمینفرهای
پالنکتونی پک ستون همراه حفرههای پرشده پیریتی (فلشها) در سازند آب دراز F، E : ،رادیوالر (سیلیکونی)
پکستون در سازند آب دراز
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رخساره هاي این سازند در برش مورد اشاره عموما به محیط رسوبی با یژگی هاي رمرپ بیر نری داللرت
دارد با استناد به ترکیب سنگ شناسی ،محتواي فسیلی سراختمان هراي رسروبی در ایرن رخنمرون د
دسته رخساره ذیل دابل ارائه می باشد:
رخساره مارن خاکستري
رخساره آه

گچ دار حا ي فسیل هاي فرامینیفرر پالنكترونی ،الیزوسرتوژینید ،رادیروالر د کفره اي

(مادستون  -کستون)
عال ه بر آن در رخنمون مذکور الیه اي از ماسه سنگ دانه ریز گلوکونیت دار موجرود اسرت .اسركلت هراي
اصلی شامل فرامینفر پالنكتونی ،اکینودرب د کفه اي (اینوسرامید) است .همانین ساختمان هاي حاصرل از
حفاري موجودات زنده ( )Burrow Structureدر این نهشته ها دابل مشاهده است .لذا میزان غالب رخسراره
هاي گل پشتیبان ،فرامینیفرهاي پالنكتونی

(هترر لیكس هردبرگال) ،الیزوسرتوژینید رادیوالرهرا مویرد

محیطی عمیق با انرژي کم است که در زیر خط اثر امواج درار گرفته داراي نرخ پایین ته نشسرت رسروبات
آ اري است .دانه هاي سیلیسی آ اري خرده هاي فسیلی موجود در نهشته هراي مرذکور ممكرن اسرت بره
معد د د ره هاي زمانی پر انرژي یا دطعات د باره حمل شده از طوفان هاي جریرانی مررتبط باشرد .جرود
کانال هاي پر شده از پیریت گلوکونیت معرف محیط کم اکسیژن با نرخ رسوبزذاري پایین است.

شکل : 94رخسارههای میکروسکوپی شناسایی شده در سازند آب دراز شامل
 :Aپکستون حاوی پالنکتونیک فرامینفر از نوع الیگاستژنید :B ،وکستون حاوی فرامینفرهای پالنکتونیک
 :Cرخساره مارن سیلتی – ماسه ای :D ،رخساره مارنی با مقداری فراوان از فرامینفرهای پالنکتونیک
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شکل  :95الگ رسوبی سازند آب دراز در منطقه اقچی
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سازند آیتامیر
توالی رسوبی آیتامیر با ضخامت  8138متر در منطقه ا دای  80متر در منطقه آق بند متشكل از طبقات
نازك تا ضخیم الیه ماسه سنگ به رنگ خاکستري – سبز حا ي گلوکونیت ،شیل هاي مطبق بره رنرگ
خاکستري – سبز سیلتستون هاي خاکستري – سبز رنگ است .دانه بندي تدریجی به سمت باال درشت
شونده از مهمترین سیماي این توالی رسروبی اسرت .ضرمن آنكره فسریل هراي د کفره اي بلمنیرت از
مهمترین ماکر فوناي این سازند محسوب می گردد .اگرچه در منطقه ا داری مررز پرایین براالي ایرن
سازند با توالی هاي سنزانه آبدراز به ترتیب به صورت ناگهانی تدریجی گزارش گردیده اسرت لری در
منطقه آق بند به دلیل جود سطح ناپیوستزی در باالي این تروالی ،سرازند آبردراز حرذف نهشرته هراي
آدااگیل از حوضه خزر جنوبی درار گرفته است.

شکل  : 93مرز پایینی سازند آیتامیر در منطقه اقچی

سازند آیتامیر که ضخامت آن از منطقه ادای به سمت منطقه آق بنرد کراهش مری یابرد داراي سره تجمرع
رخساره اي است که بر مبناي فرا انی ،الزوي انباشرتزی ،مردل هندسری د بعردي ،انردازه دانره هرا ،نحروه
درارگیري الیه ها طبقات داخلی ،میزان غنی شدگی ماسه سنگ ،میزان درهم آمیختزی ضخامت تعیرین
گردیده اند خود بشرح ذیل می باشند:
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تجمعات رخساره اي محیط هاي زیرین حاشیه ساحلی :این رخساره با توالی هاي به سمت باال ضخیم شونده
به همراه میان الیه هاي مادستون توربیدایتی سبز – خاکستري ،مادستون سیلتی نازك الیه ،گسترش جانبی
ماسه سنگ گلوکونیتی دانه ریز تا خیلی ریز دانه شناسایی شد.

شکل  :97طبقات نازك الیه از ماسه سنگ به همراه المیناسیونهای شیلی خاکستری رنگ
در بخش زیرین محیط حاشیه ساحلی (سازند آیتامیر) – منطقه اقچی

اکینودرب ،آمونیت ،بلمنیت معد د فرامینیفرهاي پالنكتونی

به عنوان تشكیل دهندگان اصرلی اسركلتی

در رسوبات دانه ریز محسوب می گردند .دانه هاي گلوکونیت (با فرا انری بریش از  81درصرد) فسرفات،
فرامبویدال کانال هاي پر شده با پیریت ساخت هاي حاصل از حفراري موجرودات دریرایی در شریل
ماسه سنگ هاي این رخساره سنزی عمومیت دارد .دانه هاي سیسلیسی آ اري بره فررب لنرزي شركل یرا
نواري مانند در نهشته هاي شیلی این رخساره مشاهده می گردد .ماسه سنگ ها حا ي المیناسیون افقری
است در اندازه ریز تا بسیار ریز دانه با جورشدگی متوسط رخساره هاي سنزی مشتمل بر کوارتز آرنایت
تا ساب آرکوز لیتارنایت موجود است.
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شکل  : E :94ماسه سنگ گالکونیتی (از نوع ساب لیتارنایت) در تجمعات رخسارهای محیطهای زیرین حاشیه
ساحلی  :Fرخسارههای سنگی ساب آرکوز تا ساب لیتارنایت همراه با فلدسپاتهای پتاسیم دار در تجمعات
رخسارهای محیط زیرین حاشیه ساحلی

با استناد به فرا انی بایوتوربیشن میزان باالي گلوکونیت هاي درجازا ،این رخساره سرنزی را بره محریط
هاي کم انرژي دریایی در زیر خط اثر امواج مرتبط می دانند که با رسروبات محریط هراي زیررین حاشریه
ساحلی مطابقت دارد .محل درارگیري این رخساره در باالي نهشته هاي دریایی نیز این تفسیر را تایید می
نماید .جود مرزهاي شاخص در سطوح زیرین فودانی طبقات ماسه سنزی به مانند افزایش میرزان دانره
هاي سیلیس آ اري موجود در رخساره هاي شیلی نشان دهنده جریان هاي دریایی برر ز طوفران اسرت.
جود گلوکونیت فرا ان ،دانه هاي فسفات ،فرامبویدال کانال هاي پر شده توسط پیریت عمدتا حراکی از
شرایطی با میزان اکسیژن کم تا فقدان آن در خالل رسوبزذاري نهشته هاست.

شکل  :92ساختهای رسوبی موجود در رخسارههای محیط زیرین – میاایی و بااییی حاشایه سااحای ساازی
آیتامیر در منطقه اقچی
 :Aتناوب ماسه سنگ – سیاستون بسیار یازک ییه تجمعات رخسارههای محیطهاای زیارین حاشایه سااحای
(سازی آیتامیر) در منطقه اقچی :B ،یمای یزدیک از ماسه سنگهای یازک ییه حاوی یمیناسیون افقی و تنااوب
شیل در تجمعات رخسارههای محیط زیرین حاشیه ساحای (سازی آیتامیر) در منطقه اقچی،
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تجمعات رخساره ای محیط های میانی -باالیی حاشیه سااحلی :ایرن رخسراره از احردهاي
ماسه سنزی گالکونیت دار ریز تا متوسط دانه با جورشدگی خوب به همراه طبقراتی انردك از شریل هراي
خاکستري نازك الیه تشكیل شده است .ساخت هاي غالب در احدهاي ماسره سرنزی متشركل از بافرت
هاي ضخیم الیه ،توده اي ادغاب شده ،طبقه بندي مورب ،المیناسیون هاي افقری ،طبقره بنردي مرورب
زا یه دار تا طبقرات مروازي یرا کرم زا یره سراخت هومروکی مری باشرد .اکینرودرب ،آمونیرت معرد د
فرامینیفرهاي پالنكتونی

به عنوان تشكیل دهندگان اصلی اسكلتی در رسوبات دانه ریرز محسروب مری

گردند .دانه هاي گلوکونیت فسفات ،فرامبویدال کانال هاي پر شده با پیریت ساخت هاي حاصرل از
حفاري موجودات دریایی در شیل ماسه سنگ هاي این رخساره سنزی عمومیرت دارد .سریمان کلیسرت
بلوکی پویی کیلوتاپی

از جمله فابری

هاي اصلی در رخساره ماسه سنزی محسوب می گردند .دسرته

رخساره مذکور ،بخش هاي میانی از ستون چینه شناسی ناحیه مورد مطالعه را در برمی گیرد .ساخت هراي
رسوبی ،ذرات درشت دانه ،طبقات ماسه سنزی درهم به همراه ح رور دانره هراي گالکونیرت ،فسرفات
اجزاي اسكلتی موید شرایط متوسط تا پر انرژي تواب با فعالیرت هراي جریرانی امرواج ثابرت برراي ایرن
رخساره رسوبی است که با نهشته هاي محیط هاي باالي حاشیه ساحلی مطابقت دارد عموما در براالي
خط اثر امواج تشكیل می گردند .معد د مادستون هاي الیه نازك موید د ره هاي کوتاه مردت از کراهش
انرژي محیط رسوبزذاري در خالل نهشت سایر رسوبات در شرایط پر انرژي است.

شکل  A :61و  :Bوفور دانههای گلوکونیت و بلمنیت در سطح فوقانی طبقات ضخیم ماسه سنگی (سازند آیتامیر)
در منطقه اقچی  :Cرخسارههای طبقه بندی مورب درهم ( )spو المیناسیون افقی ( )shlدر تجمعات رخسارهای
محیطهای میانی -باالیی حاشیه ساحلی (سازند آیتامیر) در منطقه اقچی :D،ساخت طبقه بندی مورب مقعر در
تجمعات رخسارهای محیطهای میانی -باالیی حاشیه ساحلی (سازند آیتامیر) در منطقه اقچی
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شکل  :61تصویر میکروسکوپی از رخسارههای مربوط به محیطهای میانی -باالیی حاشیه ساحل در سازند آیتامیر
 :Aماسه سنگ گالکونیتی (از نوع ساب آرکوز تا ساب لیتارنایت)  :Bدانههای گالکونیتی کاه باا پیریات چاایگزین
شدهاند .جهت فلش مبین دولومیتهای دانه ریز است :C .ماسه سانگ بحااوی سایمان کلسایتی از ناوع پاولی
کیلوتوپیک در سازند آیتامیر  :Dرخساره سنگی ساب آرکوز تا ساب لیتارنیت همراه با فلدسپاتهای پتاسیم دار در
سازند آیتامیر

گر ه رخساره هاي دریایی :تجمعات این رخساره در توالی رسوبی آیتامیر برا افرزایش میرزان شریل هراي
هموژن به رنگ سبز ،خاکستري خاکستري تیره همراه با طبقات بسیار نازك الیه از ماسه سرنگ هراي
سبز – نخودي رنگ مشخص گردید.

شکل  :69دسته رخسارههای بخش دریایی سازند آیتامیر -منطقه اقچی مشتمل بر شیلهای خاکستری تیره رنگ
و نوارهای ماسه سنگی

دطعات اکینودرب ،آمونیت ،بلمنیت به همراه معد د فرامینیفرهاي پالنكتونی

از جمله سازنده هراي اصرلی

اسكلتی در ماسه سنگ هاي ریز دانه محسوب می گردد .دانه هراي گلوکونیرت (برا فرا انری بریش از 01
02
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درصد) فسفات ،فرامبویدال کانال هاي پر شده با پیریت ساخت هراي حاصرل از حفراري موجرودات
دریایی در شیل ماسه سنگ هاي این رخساره سنزی عمومیت دارد .همانین فرا انری زیراد دانره هراي
سیلیس آ اري موجود در شیل ها سبب گردیده ذارات سیلیس آ اري موجود در آن به فرب لنزي رشته اي
مشاهد ه گردد .دانه هاي درشت فسفات گلوکونیت خرده هاي بایوکالسرتی (فرامینیفررا هترر لیكس،
بلمنیت ،آمونیت اکینودرب) موید نهشت این توالی در ی

محیطی کرم انررژي اسرت .افرزایش لنزهرا

طبقات ماسه اي/سیلتی داللت بر کاهش انرژي محیط رسوبی داشته که در مروادعی تحرت تراثیر جریران
هاي دریایی طوفان بوده است.

شکل  :33تصویر میکروسکوپی یمویههای صحرایی سازی آیتامیر :A ،شیلهای خاکساتری حااوی آموییات در
رخسارههای دریایی (سازی آیتامیر)  :Bگسترش فعالیتهای جایوری در شیلهاای ماساهای رخسااره دریاایی
(سازی آیتامیر)  :Cخط وارههای سیاتی همراه با بخشهای شیای در محیط دریایی  :Dیهشتههای شیای موجاود
در رخساره دریایی
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شکل  :64دسته رخسارههای دو بخش محیط زیرین حاشیه ساحلی و محیط دریایی که در منطقه اقچی مشااهده
میگردد.
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شکل  :65الگ رسوبی آیتامیر در منطقه آق بند
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شکل :63الگ رسوبی آیتامیر در منطقه اقچی
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سازند سنگانه
توالی رسوبی سنزانه با ضخامت  019متر در منطقه ا دای  899متر در منطقه آق بند از شریل آهكری،
ماسه اي  -سیلتی ،هموژن به رنگ خاکستري تا خاکستري تیره تشركیل شرده اسرت .سراخت رسروبی
ند الر به مقدار اندك در این سازند مشاهده می گردد .بع ی از بخش هاي این تروالی رسروبی از چرخره
هاي به سمت باال درشت شونده متشكل از شیل ماسه اي – سیلتی خاکستري سیلتسرتون هراي آلترره
شده تشكیل شده است .براکیوپود ،بلمنیت ،آمونیت کرینویید از جمله تجمعات زیسرتی ماکر سركوپی در
این توالی رسوبی محسوب می شود .مرز پایینی آن با سازند سرچشمه به صورت تدریجی مرز باالیی آن
با سازند آیتامیر بسورت اضح مشاهده می گردد.
شیل آهكی خاکستري تیره (همراه با شیل هاي گالکونیتی در بخش هاي پرایین) از مهمتررین تجمعرات
رخساره اي این سازند در مناطق مورد اشاره است .فرامینیفرهاي پالنكتونی  ،براکیوپود ،بلمنیت ،آمونیرت،
کرینویید د کفه اي از مهمترین دطعات اسكلتی این رخساره است .فرامبوییدال کانال هاي پر شرده از
پیریت (بیش از  81درصد) ،دانه هاي فسفات کانال هاي پر شده از فسفات ،دانره هراي سریلیس آ اري
(بیش از  21درصد) ساختمان هاي ناشی از حفاري موجودات که با گلوکونیت ماسه هاي کوارتزي پرر
شده است ،در این تجمع رخساره اي عمومیت دارند .جود دانه هاي گالکونیرت (برا فرا انری بریش از 91
درصد) از جمله دالیل تشكیل پلویید هاي به رنگ سبز سبز تیره محسوب می گردد.
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شکل  :A :67نمای باز از مرز پایینی سازند سنگانه
 :Bنمایی باز از سازند سنگانه که تودهای مارن خاکستری در آن مشاهده میگردد
 :Cنودولهای کربناته موجود در قاعده سازند سنگانه در محل آق بند9-
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شکل  :64نمای باز از سازند سنگانه در منطقه اقچی شامل مجموعه ضخیم الیه از مارن خاکستری

اندازه دانه ،لیتولوژي هموژن ،دانه هاي فسفات دطعات اسكلتی این رخساره سنزی موید آن است که تروالی
رسوبی سنزانه در ی

محیط دریایی کم انرژي در زیر خط اثر امواج تشكیل شده است .جرود دانره هراي

گالکونیت به رنگ سبز تیره ،فرامبوییدال کانال هاي پر شده از پیریرت دانره هراي فسرفات انعكاسری از
محیط با میزان اکسیژن کم تا فقدان اکسیژن عدب رسوبزذاي/رسوبزذاري با نرخ بسریار پرایین در د ره اي
طوالنی مدت است که در ترکیب با تشكیالت گالکونیتی حفرات حفاري شده توسط موجرودات ،منطقره اي
آفاتی

ایجاد نموده است .دانه هاي سیلیسی آ اري خرده هاي اسكلتی موجود در رسوبات مررتبط برا د ره

هاي زمانی پر انرژي یا دطعات د باره حمل شده توسط جریان هاي دریایی طوفان می باشد.
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شکل  :A :62دانههای گلوکونیتی موجود در رخساره شیل گچی ،سازند سنگانه  :Bتجمع فرامبویدالهای پیریتای
موجود در رخساره مادستون -سیلتی -ماسهای ،سازند سنگانه  : Cمادستون گلوکونیتی سیلتی و ماسهای درسازند
سنگانه  :Dساخت حاصل از فعالیت حفاری موجوات زنده در رخساره مادستونی در سازند سنگانه

08
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شکل  :41الگ رسوبی سازند سنگانه در منطقه آق بند
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شکل  :41الگ رسوبی سازند سنگانه در منطقه اقچی
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سازند سرچشمه

توالی رسوبی سرچشمه با ضخامت  881متر در منطقه ا دای  211متر در منطقه آق بند از مارن ند الر
به رنگ خاکستري -خاکستري تیره  ،الیههاي نازك از آه

رسری خاکسرتري تروالی مرارن – آهر

خاکستري رنگ به سمت باال درشت شونده تشكیل شده است .مرز زیررین ایرن سرازند در منطقره مرورد
مطالعه (بویژه منطقه آق بند) دابل مشاهده نمی باشد در بخش باالیی نیز به صورت تدریجی بره سرازند
سنزانه تبدیل می شود .سازند سرچشمه در مناطق مورد اشاره حا ي سه گر ه رخساره سنزی بشرح ذیرل
می باشد :محتوي ذرات سیلتی – ماسه اي
رخساره آه

رسی نازك الیه

رخساره گرینستون – بایوکالست پكستون که فقط در بخش میانی رخنمون آق بند مشاهده گردید.
رخساره مارن خاکستري-خاکستري تیره

شکل  :49نمایی باز از سازند سرچشمه در منطقه اقچی متشکل از بستههای ضخیم الیه مارن خاکستری با میان
الیه آهک گچی
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شکل  :46نمای باز در سازند سرچشمه در منطقه آق بند 9-که متشکل از بسته ضخیم الیه از مارن خاکستری با
میان الیه آهک گچی
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عمده دطعات اسكلتی موجود در این توالی شامل فرامینیفرهاي پالنكتونی  ،اکینودرب ،بریوز آ ،براکیوپرود،
کرب حلقوي د کفه اي است .فرامبویدال کانال هاي پر شده از پیریرت ( 1ترا  81درصرد) ،دانره هراي
فسفات دانه هاي سیلیس آ اري (بیش از  82درصد) به همراه ساخت ناشی از حفاري موجودات گل خوار
در این توالی رسوبی موجود است.
اندازه دانه ،لیتولوژي هموژن ،جود دانه هاي فسفات دطعات اسكلتی این رخساره سنزی موید آن اسرت
که توالی رسوبی سرچشمه در ی

محیط دریایی کم انرژي در زیر خط اثر امواج تشكیل شده است .دانه

هاي سیلیسی آ اري (به فرب لنزي شكل) دطعات بایوکالست موجود در این رسروبات مویرد د ره هراي
زمانی پر انرژي یا دطعات د باره حمل شده توسرط جریران هراي دریرایی طوفران مری باشرد .رنرگ
خاکستري تیره ،کانال هاي پر شده توسط پیریت

جود دانه هاي فسفاته انعكاسی از شرایط محیطری برا

میزان اکسیژن کم تا فقدان اکسیژن نرخ رسوبزذاري پایین است که بطور عموب در منطقه آفاتی

دررار

گرفته بوسیله بایوتوربیشن هاي موجود تایید می شود.

11

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  : 44الك رسوبی سازند سرچشمه در منطقه اقچی
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شکل :45الگ رسوبی سازند سرچشمه در منطقه آق بند
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شکل :64عناصر اسکلتی (بلمنیت .اکینودرم) موجود در الیههای نازك آهکی که در رخساره مادستون در سازند
سرچشمه قرار گرفته است
 :Bرخساره مادستون  :Cمادستون سیلتی – ماسهای همراه با ساختار حاصل از حفاری موجودات زنده در سازند
سرچشمه
 Eو  Dفرآمبودیال و حفرههای پر شده از پیریت در سازند سرچشمه
 :Fپکستون -گرینستون بایوکلسیتهای حاوی ذرات دانه درشت کربناته
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 6-9-9ویژگی های رسوب شناسی سازندهای حوضه خزر جنوبی

بطورکلی بخش سیعی از سازندهاي حوضه خزر جنوبی در رخنمون هاي استان گلستان حرذف گردیرده
بر نزدهاي خزري دابل مشاهده در این ناحیه محد د به رسوبات منتسب به آدااگیل گردیده است .اگرچه
دسمت هایی از بخش فودانی این سازند نیز بتوسط رسوبات لسی پوشیده شده است لی به ن ر نمی رسد
ارتباط آن به سازندهاي جوانتر ن یر آپشر ن که در بع ی از گزارش هاي فنی به آن اشاره گردیده ،پایه
اساس علمی به همراه داشته باشد .با توجه به نهشت توالی آپشر ن در محیطی دریاچه اي به استناد موارد
مندرج در متون علمی مغایرت آن با منشاء لس هاي مورد اشاره که در محیطی بادي راسب گردیده اند،
تعیین جایزاه این رسوبات در میان نهشته هاي حوضه خزري نیازمند مطالعه بررسی بیشتر است.
ح ور منحسر به فرد سازند آدااگیل در منطقه مورد بحث فقدان سایر توالی هاي زیرین آن برا اسرتناد
به ضعیت ساختاري حوضه خزر جنوبی نحوه درارگیري سازند مذکور در حاشیه شردی این حوضه دابرل
توجیه است بطوریكه رخساره هاي آدااگیل بر اثر پیشر ي آب دریا از غررب بره شررق حوضره بره ر ي
احدهاي فرسایش یافته به سن کرتاسه از حوضه کپه داغ درار گرفته اند (مهاجر)8932 ،
در ادامه به بررسی یژگی رسوب شناسی رخنمون سازندهاي حوضه خزري در منطقه مرورد مطالعره مری
پردازیم لی از آنجا که توالی حوضه خزري در این منطقه محد د به سازند آدااگیرل بروده از طرفری در
سایر متون علمی حق اداي مطلب در خسوص این سازند به خوبی رعایت نزردیده است ،لذا به تفسیل به
بررسی مشخسات این توالی رسوبی مقایسه آن با سایر مناطق حوضه خزري پرداخته می شود.
سازند آقچاگیل

ناب آن از ناحیه آدااگیل ادع در ضلع باختري شبه جزیرره کراسنودسر

ادرع در ترکمنسرتان ،در ضرلع

باختري دریاي خزر گرفته شده که ا لین بار توسط ن .آندر سف پیشنهاد گردید .در مقطع نمونه این ناب به
نهشته هاي متشكل از آه

مارن ،رس ،ماسه سنگ به رنگ خاکستري متمایل به سفید گفته می شود

که بطور همشیب بر ر ي رسوبات پلیوسن زیرین سري چلكن با طبقرات درمرز  -دهروه اي یرا طبقرات
تولیدي درار گرفته است خود با نهشته هاي مربوط به آپشر ن داعده کواترنري پوشیده شده است که برا
سنزواره هاي غنی از استراکدا ،شكم پایان د کفره اي هراي الملری بررانش مشرخص گردیرده اسرت.
(موسوي ر حبخش .)8909 -
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شکل :47نهشته های سازند آقچاگیل در محل مقطع نمونه

در کشور ما بر اساس مطالعات پالئونتولوژي همین ناب براي رسوبات مشابه در سواحل دریاي خزر در ن رر
گرفته شده است بطوري که مطالعات ) (Shenk H.G,1241در رخنمون هاي شمال خا ر شهرسرتان
گنبد کا س دشت گرگان نشان داد؛ نهشته هاي این سازند در آن ناحیه متشكل از ماسه سنگ آه
است که با دگرشیبی نبود رسوبات متعلق به سري درمز باالیی (چلكن) ر ي تروالی کرتاسره دررار دارد.
جدا از رخنمون هاي اندك گنبد کا س ،نهشته هاي این سازند بندرت در رخنمرون هراي مازنردران نیرز
دیده می شود از جمله در مسیر ر دخانه مطالعات ب .موستوفی  V. Pernدر دشت مغان نیرز حراکی از
آن است که نهشته هاي آدااگیل متشكل از مارن ماسه کنزلومرا با ی

دگرشیبی آشكار ر ي طبقات

مربوط به اشكوب سارماسین درار دارد سن این سرازند پلیوسرن فودرانی ترا پلیوستوسرن زیررین اسرت.
(موسوي ر حبخش .)8909 -

شکل :44شکل شماتیک موقعیت نهشته های آقچاگیل در رخنمون های جنوب ساری
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یكی از نكات حایز اهمیت در خسوص سازند آدااگیل ،جایزاه آن در مرز تحرولی د د ره زمرین شناسری
است .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،مرز بین د ران چهارب پلیوسن باالیی در حوضه جنوبی خزر بین
سازندهاي آدااگیل آپشر ن درار دارد .البته الزب به توضیح است که در گذشته سازند آپشر ن را مربروط
به پلیوسن فودانی می دانستند لی بر اساس مطالعات مغناطیس دیرین که توسرط ر سرها انجراب گرفرت
ر یداد مغناطیسی  Olduvaiدر داعده سازند آپشر ن نشان می دهد که این ادعه با عمرر کوتراه در مررز
باالیی کواترنر ادع شده است.
بطور کلی با استفاده از شناخت شواهد زیست چینه اي ،زیست محیطی محیط رسوبی می توان مرز برین
نئوژن  -کواترنري را مورد بررسی درار داده تغییرات خاصی را که در این زمان معین بر ر ي حوضه خزر
جود داشته است مشخص نمود.
شواهد زیست چینه اي :بر اساس مطالعاتی که بر ر ي فوناي ر زنداران در سازند آدااگیل صورت گرفتره
است مشخص شد که تنوع فرامینیفرها در این سازند بسیار باال بوده لی در سازند آپشر ن از تنوع فونراي
مورد اشاره کاسته شده فقط گونه هاي شاخص آب شیرین در آن دابل مشراهده اسرت .بنرابراین تغییرر
فرا انی گونه هاي فرامینیفرا در راس سازند آپشر ن نسبت به سرازند آدااگیرل نشرانه کراهش شروري
شیرین شدن آب می باشد این امر ارتباط مستقیمی به دطع ارتبراط دریرا برا دریاهراي پیرامرون (سریاه،
مدیترانه ،مرمره  ) ...دارد که با افزایش ر دي آب ر دخانه ها سبب کاهش درصرد شروري آب دریرا در
زمان نهشت سازند آپشر ن گردیده است.
شواهد زیست محیطی :با سرد شدن هوا در پلیوسرن پایرانی آغراز عسرر یخبنردان سرطح آب دریاهرا
ادیانوس ها کاهش یافته این امر سبب دطع ارتباط حوضه هاي مجا ر برا یكردیزر شرده اسرت .در ایرن
حالت گونه هایی که در محیط آب شور آب هواي گرب مرطوب زندگی می کرده انرد در ایرن زمران
دی زر توانایی سازش با محیط جدید را نداشته منقرض گردیده اند .براي مثال جنس ماکترا از د کفره اي
هایی که در زمان نهشت توالی آدااگیل گسترش داشته است ،در آپشر ن دیده نمی شود بره جراي آن
جنس  Derisselaکه با شوري کمتر سازش داشته فرا ان می گردد.
شواهد محیط رسوبی :ساده ترین سیله براي تشخیص تفكی

د سازند آدااگیل آپشر ن از یكدیزر

جود افق هاي آبرفتی فرا ان به صورت بین الیه اي در رسوبات سازند آپشر ن می باشد که خرود نشرانه
تغییرات آب هوایی گسترده در ناحیه مورد ن ر است حوضه خزر در این زمان تعادل آرامش خود را از
دست داده در اثر تغییرات آب هوایی دچار دگرگونی می گردد.
جهت بررسی یژگی هاي رسوب شناسی سازند آدااگیل در استان گلسرتان از غررب بره شررق رخنمرون
نواحی آق بند ،آبادان تپه ،ماسان کوپ ،سوملی دره یلی بدراق انتخاب مورد مطالعه درار گرفتند .شایان
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ذکر است ضخامت توالی هاي مورد مطالعه متفا ت از  28/1متر در منطقه آبادان تپره ترا  32/1مترر در
منطقه یلی بدراق در تغییر می باشد .ضمن آنكه در هیچ ی

از این توالی ها مرز باالیی مشاهده نزردیرده

مرز پایینی فقط در منطقه آق بند آن هم با ح ور ناپیوستزی بر ر ي رسوبات کرتاسه حوضه کپه داغ
درار گرفته است.
سازند آدااگیل در منطقه آق بند با ح ور کنزلومراي پلی میكتی

بره رنرگ درمرز ،جورشردگی ضرعیف

همراه با تغییر جانبی ضخامت از چند سانتی متر تا بیش از د متر آغاز می گردد در ادامه با توالی ضخیم
الیه از مادستون سبز تا خاکستري رنگ به همراه المینه هاي افقی از سیلتستون ماسه سنگ تیره رنگ،
بخش پایین این سازند ایجاد گردیده است که این بخش از ابتداي داعده سازند بال بر  91مترر ضرخامت
دارد .نهشته هاي بخش میانی مشتمل بر ماسه سنگ متوسط تا ضخیم الیه به همراه تنا بی از سیلتستون
– ماسه سنگ  -مادستون نازك الیه سنگ آه
بخش میانی نیز از سنگ آه

نازك تا ضخیم الیه است .دسرمت هراي براالیی در

سیلتستون نازك الیه تشكیل شده است .اجزاي اسكلتی از دبیل د کفره

اي ،گاستر پود استراکودا در رخساره هاي مادستون این بخش موجود است .گرینسرتون االیتری برا جرور
شدگی خوب ،گرینستون االیتی حا ي پلویید ،گرینستون بایوکالستی ماسره اي (ر دسرتون) گرینسرتون/
پكستون االیتی – پلوییدي حا ي دطعات فسیل از جمله رخسراره هراي اصرلی کربناتره در بخرش میرانی
محسوب می گردد .سیمان تیغه اي سیمان کلسیتی هم بعرد نیرز از جملره سریمان هراي ایرن رخسراره
کربناته است.
آه

هاي نازك تا متوسط الیه که بطوري اضح ر ندي افزایشی به سمت باال را نشان می دهد از جمله

یژگی هاي بخش فودانی این سازند در منطقه آق بند است .گرینستون االیتی حا ي خررده هراي فسریلی
(شامل د کفه اي گاستر پودا) ،گرینستون االیتی حا ي پلویید  ،گرینستون پلوییردي ،گرینسرتون االیتری،
گرینستون پلوییدي حا ي دطعات فسیلی گرینستون بایوکالستی (ر دستون) از جمله رخساره کربناته در
این بخش محسوب می گردد .سیمان تیغه اي سیمان کلسیتی هم بعد نیز از جملره سریمان هراي ایرن
رخساره کربناته است .طبقات مورب مسطح یونی  -بایمدال ،المیناسیون افقی سطوح د باره فعال شرده
از مهمترین ساخت هاي رسوبی در این بخش است.
این سازند در منطقه یلی بدراق با مارن خاکستري آغاز می گردد سرپس برا کنزلرومراي پلری میكتیر
(شامل دانه هاي آه  ،چرت ،مادستون کوارتز) درمز – خاکستري رنگ توده اي اجرد جرور شردگی
ضعیف تدا ب می یابد .دطعات تشكیل دهنده این کنزلومرا بوضوح درجات گردشدگی متنوع از دطعات گرد
شده آهكی تا دطعات زا یه دار را نشان می دهد .طبقات کنزلومرایی با زا یه  81تا  21درجره نسربت بره
الیه هاي آهكی زیرین الیه مارن ماسه اي باالي خود درار گرفته انرد .ایرن تروالی در ادامره از طبقرات
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ضخیم الیه مارن ماسه اي  -سیلتی خاکستري رنگ با المیناسریون افقری میران الیره هراي نرازك از
میكر کنزلومرا ،سیلتستون ماسه سنگ تشكیل شده است حد د  01متر از داعده سازند ضخامت دارد.
گاستر پودا د کفه اي ها از جمله دطعات اسكلتی این بخش محسوب می گردند .طبقات ضخیم الیره از
آه

سفید رنگ آه

ماسه اي به همراه توده هاي ضخیم مارنی که بطوري اضح ر ندي افزایشی به

سمت باال را نشان می دهد از جمله یژگی هاي بخش فودانی این سرازند در منطقره یلری بردراق اسرت.
گاستر پودا د کفه اي ها از اجزاي اسكلتی این بخرش محسروب مری گردنرد .گرینسرتون بایوکالسرتی
(ر دستون) گرینستون بایوکالستی اایید دار از مهمترین رخسراره هراي کربناتره در ایرن بخرش اسرت.
همانین در داعده بخش فودانی ،میكر فاسیس بسیار خاص برا یژگری میكر بیرال فابریر

فنسرترال

همراه با تبخیري هاي نازك الیه ایجاد شده است.
توالی رسوبی آدااگیل در مناطق آبادان تپه ،ماسان کوپ سوملی دره متشكل از طبقات نازك تا متوسط
الیه آه

خاکستري – سفید د افق کنزلومراي توده اي (در ن سازندي) در منطقه سوملی دره اسرت.

عمده رخساره هاي کربناته موجود در لیتولروژي آهكری شرامل گرینسرتون االیتری ،گرینسرتون پلوییردي،
گرینستون پلوییدي حا ي فسیل (ر دستون) ،گرینستون پلوییدي االیت دار ،گرینستون االیتی حا ي فسیل
(ر دستون) ،مادستون استراکود دار پكستون /کستون پلوییدي حرا ي بایوکالسرت همرراه برا فابریر
فنسترال ،آه

المینه اي با آثار میكر بیال همرراه برا فابریر

فنسرترال اسرتر ماتولیت نرواري اسرت.

همانین از ساختهاي رسوبی موجود در رخساره کربناته می توان به طبقات موجی ،طبقات مورب مسطح
موجی متوسط تا بزرگ ،المیناسیون افقی ساخت جزر مدي اشاره کرد.
کنزلومراي خاکستري رنگ توده اي با گردشدگی جورشدگی خوب از یژگی هراي برارز رخسراره هراي
دانه درشت در منطقه سوملی دره است.
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شکل  :A :42نمای باز از سازند آقچاگیل در منطقه آق بند که متشکل از مادستونهای ضخیم الیه در قسمت
پایینی و آهکهای نازك تا متوسط الیه در بخش فوقانی است :B .آهک نازك – متوسط الیه از سازند آقچاگیل
واقع در منطقه ماسان کوپ است.
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شکل  : 51نمای باز از سازند آقچاگیل در ناحیه  :Aسوملی دره :B،یلی بدراق :C،آبادان تپه
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بطور کلی نهشته هاي آدااگیل استان گلستان در پن گر ه رخساره اي مرتبط با پن زیر محریط از یر
سیستم رسوبی نیمه دریایی درار می گیرند که عبارتند از:
تجمع رخساره ای آبرفتی /فن دلتا :این تجمع رخساره اي در مناطق آق بند یلی بدراق شناسایی
گردیده متشكل از کنزلومراي دانه پشتیبان پلی میكتی

به رنگ دهروه اي ترا خاکسرتري بره صرورت

توده اي با جور شدگی بسیار ضعیف (گرانول تا تخته سنگ) عموما زا یه دار اسرت .در عررض جوانرب
این توالی دانه درشت تغییرات ضخامتی شدید مشاهده می گردد بطوري که بازه تغییرات جانبی در منطقه
آق بند از چند سانتی متر تا د متر در منطقه یلی بدراق به بیشتر از آن به حد د سره مترر مری رسرد.
نهشته هاي عدسی شكل نازك الیه از ذغال در رخساره هاي منطقه یلی بدراق موجود است .این نهشرته
ها ارتباط نزدیكی با د رخساره هاي مارن ماسه اي – سیلتی محیط دریاچه اي تجمعرات گرل صرفحه
تخت دارد در منطقه یلی بدراق با زا یه اي تند میان طبقات باال پایین خود درار گرفته است.
جورشدگی گردشدگی ضعیف ،تنوع جنس دلوه سنگ ها طبیعت توده اي این رخساره که برا زا یره اي
تند از طبقات باالیی پایینی خود منف
توربیدایتی در ی
نزدی

می شوند ،موید جریان شردید خررده سرنزی  /جریران پرچزرال

سیستم فن دلتا است که محیط رسوبی آن با مناطق مرتفع ارتباط نزدیكی دارد .ارتبراط

این رخساره با رسوبات دانه ریز دریاچه هاي داخلی موید جریان هاي پر سرعت با میزان فرا ان بار

بستر ر خانه اي است که در خالل افزایش ر اناب سیالب هاي فسلی ایجاد می شود.
تجمع رخساره ای دریاچهای :تجمع رخساره اي مذکور فقط در منطقه آق بند ییلی بدراق موجرود
است از طبقات ضخیم مارن خاکستري (با ضرخامت بریش از  91مترر) نرازك الیره از نهشرته هراي
تبخیري (با ضخامت  9تا  81سانتی متر) تشكیل شده است .میزان فرا انی الیره هراي لنرزي یرا طبقرات
نازك از جنس میكر کنزلومرا ،ماسه سنگ سیلتستون در نهشته هاي مارنی منطقه یلی بردراق افرزایش
یافته است .دطعات فرا ان د کفه اي ،گاستر پودا ،پوسته هاي ضخیم اسرتراکدا بره همرراه اینتراکلسرت
اایید از جمله عناصر اسكلتی غیر اسكلتی این نهشته ها محسوب می گردند .المیناسیون افقی مهمترین
ساخت رسوبی موجود در این رخساره است .فرامبوییدال حفرات پر شده از پیریت (بیش از  81درصرد)
کانی هاي سنزین (بیش از  81درصد) در رخساره مارنی مشاهده می گردد .جود ایرن نهشرته هرا مویرد
ارتباطی نزدی با محیط پر انرژي حاشیه اي نهشته هاي آبرفتی است.
توالی ضخیم یكنواخت از نهشته هاي مارن ماسه اي – سیلتی مادستون بره همرراه عناصرر اسركلتی
مختص محیط هاي بسیار شور /لب شور ن یر گاستر پودا ،د کفه اي ها استراکودا مویرد شررایطی کرم
انرژي در محیط دریاچه اي عمیق با ثابت می باشد .دانه هاي سیلیسی آ اري موجود در این نهشرته هرا
موید تامین رسوب از خارج محیط حمل آن به محیط رسوبزذاري است .جود اینتراکلست ،خررده هراي
فسیلی ،میكر کنزلومرا ماسه سنگ (بویژه در منطقه یلی بردراق) گویراي شررایط پرانررژي محیطری در
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فواصل زمانی معین است داللت به نزدیكی محیط رسروبی بره منشراء نهشرته هرا دارد (ناحیره پشرت
ساحلی) .ارتباط نزدی با نهشته هاي آبرفتی این ن ریه را تایید می نماید .فرا انی پیریت هراي ا لیره بره
مانند فر مبیدال حفرات پر شده از ماتریكس میكرایتی نشان دهنرده شررایط تشركیل ایرن رسروبات در
محیط غیر هوازي است که ممكن است این شرایط ناشی از باالآمدگی سطح ایستابی ،چرخش محد د آب
ر د مواد آلی فرا ان به محیط رسوبی باشد .رسوبات تبخیري نازك الیه کره بره صرورت مقطعری در
ارتباط با نهشته هاي ساحلی دریاچه اي تشكیل گردیده است ،موید افزایش فرآیند تبخیر آب در بخرش
هایی از محیط رسوبزذاري است.

شکل  :51تشکیالت رخساره ای محیط های دریاچه ای/تاالبی ( :)Aتوالی نهشته های مارنی و تبخیری:)B( ،
مارن های ضخیم الیه :)C-D( ،وکستون – پکستون بایوکالستی
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شکل  :59تشکیالت رخساره ای محیط های دریاچه ای/تاالبی ) :(Aمادستون استراکد دار :(B) ،مارن های سیلتی
– ماسه ای :(C) ،مارن ماسه ای با تجمع کانی های سنگین :(D) ،مادستون :(E) ،فرامبوییدال های پیریتی
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A

B

C

شکل  :56لیتوفاسیس کنگلومرا در منطقه آق بند
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رخساره دشت گلی کم انرژی (جلگه) :فرا انی این رخساره در منطقه مورد مطالعه کم اسرت از طبقرات
نازك الیه از سیلتستون – ماسه سنگ هوازده شیل ماسه اي (در منطقه آق بند) به همرراه چینره هراي
متاثر از فعالیت هاي میكر بی تشكیل شده است .فابری

فنسترال ،عناصر اسكلتی غیرر اسركلتی ن یرر

گاستر پودا ،استراکدا ،د کفه اي ،اائید پلوئید بطور معمول در این رخساره جود دارد .غالبا آنكوئید هرا برا
میزان فرا انی کمتر در این رسوبات موجود است .مادستون پلوئیدي – بایوکالستی با فابریر

فنسرترال

المیناسیون افقی در این تجمعات رخساره اي موجود است بطور عموب در مناطق ماسان کوپ سروملی
دره دابل مشاهده است .د کفه اي ها ،گاسرتر پودا ،اسرتراکدا پلوئیرد هرا از اجرزاء اصرلی ایرن رخسراره
محسوب می گردند .این دسته رخساره ها در ارتباط نزدی

با تجمعات رخساره اي خط ساحلی هستند.

نهشته هاي یكنواخت ،رسوبات نامتجانس سنزی چینه هاي متاثر از فعالیت هاي میكر بری برا فابریر
فنسترال ،از پهنه مسطح کم انرژي توسرعه اسرتر ماتولیت هراي حاشریه حوضره حكایرت دارد .ح رور
گاستر پودا ،استراکدا د کفه اي ها به مانند اجزاي اصلی مورد اشاره داللت بر شرایط لب شور ترا بسریار
شور در این زیر محیط رسوبی دارد.

شکل  :54تشکیالت رخساره ای پهنه گلی متشکل از شیل – سیلتستون و ماسه سنگ
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شكل  :11تشکیالت رخساره ای پهنه گلی ) :(Aمادستون با فابریک فنسترال :(B) ،مادستون سیلتی حاوی
بایوکالست :(C) ،مادستون استراکد دار :(D) ،وکستون پلوییدی :(E-F) ،استروماتولیت با فابریک میکروبیال
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شکل  :53تشکیالت رخساره ای پهنه گلی ) :(A-Bاستروماتولیت با ساخت میکروبیال و فابریک فنسترال
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حاشیه حوضه پر انرژی (خط ساحلی) :این رخساره به د گر ه االیت – بایوکالست – پلوئیرد کرم عمرق
مرتبط با بخش میانی حاشیه ساحل کنزلومراي جبهه ساحلی تقسریم مری گردد.االیرت -بایوکالسرت –
پلوئید کم عمق مرتبط با بخش میانی حاشیه ساحل :این رخساره با چینه هاي مسرطح د جهری برزرگ
مقیاس (بویژه در آبادان تپه ماسان کوپ) ،چینه هاي مورب منحنری شركل از گرینسرتون – ر دسرتون
االیتی – بایوکالستی – پلوئیدي ماسه سنگ هاي اجد چینه بندي متقاطع منحنی شكل دابل تشخیص
است .طبقات متادطع د جهی ،نوارهاي کشندي ،سطوح د باره فعال شده ،چینه بندي متقاطع همروکی
المیناسیون افقی در نهشته هاي آهكی این رخساره موجود است .در مواردي حالت هرایی از چینره بنردي
افقی تا کمی زا یه دار در آه

هاي این رخساره مشهود است .رخساره االیتی – بایوکالسرتی – پلوئیردي

بطور عموب با جو رشدگی بسیار خوب مشاهده می گردد .مهمترین عناصرر اسركلتی غیرر اسركلتی ایرن
رخساره مشتمل بر گاستر پودا ،د کفه اي ها ،اائید ،پلوئید به مقردار کمترر اینتراکلسرت اسرتراکد مری
باشند .سیمان کلسیت هم بعد سیمان تیغه اي از مهمترین سریمان هراي کلسریتی در رخسراره کربناتره
محس وب می گردد .ماسه سنگ ها از دانه هاي کوارتز مونو کریستالین زا یه دار تا نیمه گرد بسریار ریرز
سیمان کلسیتی تشكیل شده اند .رخساره ماسه سنزی فقط در بخش زیرین توالی آق بند موجود است.
کنگلومرای جبهه ساحلی :کنزلومراي دانه پشتیبان به رنگ خاکستري ،چینه بندي افقی تا کمی زا یه دار،
جور شدگی نسبتا خوب گردشدگی خوب از جمله یژگی این رخساره است .این کنزلرومرا فقرط از دانره
هاي کربناته (دطعات اسكلتی) تشكیل شده است .این رخساره فقط در دسمت باالیی توالی رسوبی منطقه
آبادان تپه مشاهده می گردد با رخساره کربناته اجد چینه بندي مورب مسطح درابرت خروبی دارد .ایرن
رخساره بخش فودانی سازند آدااگیل در منطقه مورد مطالعه را شامل می شود.
ساخت هاي رسوبی ن یر طبقه بندي مورب مسطح طبقه بندي مورب منحنی شكل ،نهشته هراي دانره
درشت ،دطعات اسكلتی درشت جورشدگی خوب موید شرایطی پر انرژي تواب با فعالیت دایمری امرواج در
کناره هاي خط ساحلی است .تجمعات موجود در این رخساره ساحلی بتوسط رخساره کم انرژي مادسرتون
در دشت جلزه اي پشتیبانی می شود .چینه بندي افقی کنزلومراي دانه پشتیبان موید زیرر محیطری پرر
انرژي ن یر جبهه ساحلی است که با فعالیت دائمی امواج تمایل به تشكیل نهشته هاي دانره پشرتیبان برا
جورشدگی گردشدگی خیلی خوب دارد .گرینستون االیتی – بایوکالستی – پلوئیردي ماسره سرنگ برا
طبقات مورب مسطح منحنی شكل در مقیاس بزرگ در زیر محیطی کم عمق از حاشیه سراحل نهشرته
می شود .جرود طبقرات متقراطع د جهری ،سرطوح د براره فعرال شرده نوارهراي کشرندي حراکی از
رسوبزذاري در سیستم جزر مدي متاثر از طوفان است.
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شکل  :57تشکیالت رخساره ای ساحلی) :(A-Bکنگلومرای پلی میکتیک
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شکل  :54تشکیالت رخساره ای پشته ساحلی ( :)Aمادستون با فابریک فنسترال :)B( ،مادستون سیلتی حاوی
بایوکالست :)C( ،مادستون استراکد دار :)D( ،وکستون پلوییدی :)E-F( ،استروماتولیت با فابریک میکروبیال
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مدل رسوبی جغرافیاي دیرین سازند آدااگیل :عدب دطعیرت در انردازه گیرري ضرخامت تروالی رسروبی
آدااگیل به دلیل نبود مرز باال پایین آن ،از جمله مشكالت اصلی تفسریر جغرافیراي دیررین در منطقره
مورد اشاره محسوب می گردد.
فر نشینی سریع حوضه خزر جنوبی کمی بعد از ائوسن پایانی – الیزوسن زیرین در اثرر چرین خروردگی
ناشی از تسادب د پلیت عربی ا راسیا همزمان با فاز باال آمدگی میان کپه داغ البرز آغاز گردید .مراحل
تبدیل رژیم کششی (ائوسن) به فشارشی سبب ایجاد ز ن تسادب ا راسیا – عربی گردیرد کره بره صرورت
ناپیوستزی ناحیه اي دابل مشاهده در صفحات ایران مرکزي ،ترکیه ،دفقاز ،تالش ارتفاعرات زاگررس در
رسوبات ثبت گردیده است تجمیع آنها در محل کوتاه شدگی را ایجاد نموده است.
دوع این باال آمدگی سبب جدایش محد ده حوضه خزر جنوبی از زمان تشكیل تا بره امرر ز شرده اسرت.
فرسایش در این حوضه به عنوان عاملی مهم در تامین منشاء رسوبات محسوب می گردد کره برا نهشرت
مواد رسوبی به داخل چاله حاصل از فر نشست حوضه خزر جنوبی کمربنرد پیشرانی آن همرراه گردیرده
است .بطور کلی از حد د  1/1میلیون سال پیش تا کنون تغییرات ادلیمی به گرب مرطروب شردن بیشرتر
این حوضه انجامید .حد د  9میلیون سال دبل به دلیل ادلیم مرطوب

فرور آب شریرین ،ر دي دریاچره

باالخانی افزایش می یابد این سبب تشكیل حجم سیعی از آب می گردد که سازند آدااگیرل برا درجره
شوري  1تا  82گرب فوناي غنی از منشائی نامشخص در این شرایط تشكیل می گردد.
به استناد مطالب مندرج در نشریات ددیمی از حوضه پاراتتیس شرردی ،دریراي سریاه دریراي مدیترانره،
تشكیل جریان هاي دریایی باال آمدگی سطح آب در زمان رسوبزذاري سرازند آدااگیرل باعرث ارتبراط
حوضه خزر جنوبی با آبهاي آزاد گردیده که به تبع آن شرایطی نیمه دریایی در این حوضه ایجراد گردیرده
است .ساخت هاي رسوبی موجود در این نهشته ها از دبیل باندهاي جزر مدي ،طبقات مورب د جهته
سطوح د باره فعال شده (که موید کنترل رسوبزذاري با عوامل جزر مدي در منطقه مورد مطالعه اسرت)
بره همرراه نرانو پالنكترون هرایی از جرنس دیسكاسرتر مشرتمل برر انرواع Discoaster brouweri

 Discoaster pentaradiatusاحتماال موید ارتباط حوضه خزر با دریاي باز بواسطه جود کانال اسرت.
شایان ذکر است در میوسن باالیی ارتباط میان پاراتتیس شردی برا مدیترانره از طریرق دریراي اژه فرراهم
گردیده بود ضمن انكه کانال فرات نیز ارتباط میان حوضه خزر جنوبی فر رفتزی ارس با سایر بخش هرا
را بطور مكرر باز نزه می داشت.
احتماال شرایط زیست بوب نیمه دریایی در د ره آدااگیلین حوضه خزر جنوبی با منشاء مدیترانه اي همرراه
بوده است .جود عناصر دریایی از دبیل نرب تنان ،استراکدا ،فرامینیفرا نانوپالنكتون هایی با پوسرته پلری
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هالین (موجود در کشور آذربایجان) موید جود کانال ارتباطی از مدیترانه شردی بره سرمت شررق دفقراز
حوضه خزر جنوبی است.
بطور کلی توالی زمانی آدااگیل در منطقه مورد مطالعه در چهار زیر محیط نیمه دریایی رسوبزذاري نموده
اند که شامل محیط آبرفت /پیشانی دلتا ،تاالبی /دریاچه اي ،دشرت سریالبی کرم انررژي محریط هراي
حاشیه اي پر انرژي است.
عمده بخش هاي پایین توالی رسوبی آدااگیل با ح ور کنزلومراي توده اي ،جورشردگی ضرعیف گررد
شدگی کم دابل تشخیص است با رخساره هاي ریرز دانره دشرت سریالبی ارتبراطی نزدیر

دارد .ایرن

تجمعات رخساره اي مرتبط با سیستم رسوبزذاري آبرفت /پیشانی دلترا اسرت کره از زمرین هراي مرتفرع
نزدی

به حوضه رسوبی تولید شده اند بر فعالیت هاي تكتونیكی این حوضه یا ر ند عمومی تكتونی

منطقه داللت دارد (دانه هاي سیلیسی آ اري مشتمل بر کوارتز ،چرت کانی هاي سنزین در نهشته هاي
مورد اشاره این ن ریه را تایید می نماید).
.

شکل  :52مدل رسوب شناسی سه بعدی از سازند آقچاگیل در منطقه مورد مطالعه
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شکل  :31مدل جغرافیای دیرین (پالئوژئوگرافیک) سازند آقچاگیل :)A( ،بخش باالیی ( :)Bبخش پایینی سازند آقچاگیل
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شکل  :31تفسیر زمانی خطوط لرزه ای دو بعدی بر روی سر سازند آقچاگیل .مقطع عرضی به وضوح سطح
هندسی بسیار مسطح در حین رسوب گذاری سازند آقچاگیل را نشان می دهد
(در محل چاه های گرگان  1-و صوفیکم – )1

شکل  :39تفسیر زمانی خطوط لرزه ای دو بعدی بر روی سر سازند آقچاگیل .مقطع عرضی به وضوح سطح
هندسی بسیار مسطح در حین رسوب گذاری سازند آقچاگیل را نشان می دهد
(در محل چاه اینچه )9-
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شکل  :36تفسیر زمانی خطوط لرزه ای دو بعدی بر روی سر سازند آقچاگیل .مقطع عرضی به وضوح سطح
هندسی بسیار مسطح در حین رسوب گذاری سازند آقچاگیل را نشان می دهد

شکل  :34تفسیر زمانی خطوط لرزه ای دو بعدی بر روی سر سازند آقچاگیل .مقطاع عرضای باه وضاوح ساطح
هندسی بسیار مسطح در حین رسوب گذاری سازند آقچاگیل را نشان می دهد (در محل چاه ایمار ،1-پهلاوی،1-
گرگان)6-
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 6-6مشخصات رسوبی واحدهای سنگی در غرب استان گلستان
رخنمون هاي مورد مطالعه در این منطقه گسرتره اي از نهشرته هراي جنروب شهرسرتان نكرا ترا جنروب
شهرستان گرگان (ناهارخوران) را در بر می گیرد .د احد ساختاري حوضه خزر جنوبی البرز مرکرزي در
این محد ده درار دارد بطوریكه نهشته هاي حوضه خزري در ابتداي جاده هاي مشرف به ارتفاعات جنوبی
بر ر ي دامنه هاي حوضه البرزي درار گرفته است .از نقطه ن ر ژئومورفولوژي رسروبات حوضره خرزري
تپه هایی با شیب مالیم را تشكیل می دهد در صورتی که احدهاي البرز مرکزي به صرورت سرتی هراي
تیز ،صخره ساز بسی ار برافراشته محد ده خود را از احد ساختاري حوضه خزر جنوبی جدا می نماید .دلیل
تفا تهاي ژئومورفولوژیكی در این د حوضه به ماهیت چینه شناختی متفا ت آن د داللرت دارد بطوریكره
حوضه البرز مرکزي با فعالیت تكتونیكی به صورت حوضه رسوبی برافراشته در این منطقه ت اهر می نماید
لی حوضه رسوبی خزر جنوبی به مانند گودالی فر رفته در نقش محلری برراي تجمرع مرواد آ اري سرایر
حوضه ها عمل نموده به عنوان حوضه فر نشرینی از آن یراد مری کننرد .بردیهی اسرت نررخ فرسرایش
مكانیكی در حوضه هاي برافراشته در خشكی بیش از میزان رسوبزذاري آنها است به همین جهرت غالبرا
حوضه البرز مرکزي در نقش محیط رسوبی مخرب (فرسایشی) عمل نموده مواد فرسرایش یافتره در آن
توسط عوامل حمل نقل (به یژه ر دخانه) به حوضه خزر جنوبی به عنوان حوضه رسوبی سازنده منتقرل
می شود .لذا غالب مواد آ اري این منطقه بتوسط احدهاي فرسایش یافته حوضه البرز مرکزي تامین به
صورت نهشته آ اري خزري تشكیل می شود.
شایان ذکر است نهشته هاي حوضه خزري در این منطقه از توالی رسوبی کامل تري برخوردار است اکثر
نهشته هاي ددیمی تر د ران سنوز یی

(پالئوژن) را در برمی گیرد در صورتی که در مناطق شردی استان

گلستان فقط رخنم ون پلیوسن باالیی در مقاطعی نهشته هاي پلیوستوسن رسوبات برادي عهرد حاضرر
دابل مشاهده است لذا براي مطالعه کامل توالی هاي خرزر مری بایسرت در هرر د منطقره بررسری هراي
پژ هشی به صورت توامان صورت پذیرد .توالی هاي خزري در منطقه مورد مطالعه بیشتر به سن پالئوسن،
ائوسن میوسن گزارش گردیده است ضمن آنكه نهشته هاي الیزوسن در هیچ ی

از بخش هاي حوضه

خزري تا کنون مشاهده نزردیده است .معموال توالی هاي ددیمی حوضه خزي (پالئوسن) به اسطه سرطح
ناپیوستزی کامال مشخص بر ر ي آه

هاي به سن کرتاسه از حوضه البرز مرکزي دررار مری گیررد .در

ادامه توالی هاي حوضه خزري به ترتیب سنی (از ددیم به جدید) بشرح ذیل مورد بررسی درار می گیرد:
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 6-6-1توالی رسوبی پالئوسن
نهشته هاي این سازند با ضخامت تقریبی  981متر در منطقه سوچلما مشاهده می گردد بطرور عمرده از
سنگ آه

رس دار سبز ،خاکستري تا خاکستري تیره همراه با میان الیه هاي مارن نخودي رنگ نرازك

تا ضخیم الیه ماسه سنگ هاي ریز تا بسیار ریز دانه حا ي ذرات پلوییدي تشكیل شده است .بطور کلی
در  802متر ابتدایی ضخامت توالی پالئوسن از داعده به سرمت براال سراخت رسروبی پرر شردگی طبقرات
مشاهده می گردد که به همراه سنگ آه

رس دار خاکستري حا ي طبقات نازك تا متوسط الیه ،ماسره

سنگ هاي حا ي صفحات پلویید سنگ آه

رس دار سبز – خاکستري رنگ حا ي اینترکالست ماسه

اي از مشخسه هاي دسمت هاي باالیی این بخش محسوب می گردد .در بخرش پرایینی تروالی رسروبی
پالئوسن اندازه ذرات به سمت باال ر ندي افزایشی داشته با تبدیل مارن هراي نرازك الیره بره طبقرات
ضخیمی از ماسه سنگ هاي پلوییدي مشخص می گردد .عمده آثار زیستی موجود در این تروالی مشرتمل
بر جانورانی ن یر هالوپا ،پالئوفیكوس ،آرنوسریلیتس ،افیومورفرا رادیروس زئوفیكروس پالنرولیتس اسرت.
بخش هاي  D ،Eبه مقدار جزئی  Cاز سیكل رسوبی بومرا از عمرده سراخت هراي رسروبی ایرن تروالی
محسوب می گردد.
توالی رسوبی پالئوسن در منطقه سوچلما داراي سه زیر گر ه رخساره اي است کره برازه ضرخامتی آنهرا از
چندین متر تا ده ها متر در نوسان است بوسیله رخساره غالب آنها مشخص می گردند که خرود مشرتمل
بر رخساره غالب ماسه سنزی با میان الیه هاي مارنی ،رخساره ماسه سنزی – مارنی آلتره شده رخساره
غالب مارنی با میان الیه هاي ماسه سنگ ن ازك الیره اسرت .در ن رخسراره هراي سرنزی مرورد اشراره،
رخساره هایی گسسته جزیی تر مشاهده می گردد که با توجه به هندسه آنها (د بعدي) ،دانه بندي ،الیه-
بندي داخلی ،ساخت هاي موجود ،فرا انی ماسهسنگ ،میزان اختالط سنزی ضخامتشان دابل شناسرایی
است .در این سیكل رسوبی با بررسی تجمع رخسارهاي ،چینش نهشتهها سوابق چینهنزاري ،بخشهایی
متنوع از محیط مخر ط زیر دریایی تشخیص داده شده است.
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شکل  :35الگ رسوبی پروا در نهشته های پالئوسن
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شكل  : 99ماسه سنگ غالب در بازه زمانی به همراه تنا ب مارن ()over bank- channel system, F2که نمایی نزدی
پیكره ماسه سنگ که با الزوي ضخیم شدگی ر به باال است.
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شکل  : 37رخساره کانال های باالی رودخانه ای  :)over bank- channel system): (Aمارن سیلتی – ماسه
ای :)B( ،مارن همراه با تجمعات پالنکتونیک فرامینیفر و فسفات :)C( ،ماسه سنگ پلوییدی :)D( ،فلوتوستون
پلوییدی ماسه ای :)E( ،ماسه سنگ پلوییدی حاوی اکینودرم :)F( ،گالکونیت  Reworkکه از بخش های کم
عمق حوضه حمل گردیده است.
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گروه رخسارههای ماسه سنگی با میان الیههای مارنی:
این تجمع از جمله رخسارههاي کمیاب در منطقه مورد مطالعه است از سه زیر رخساره ماسه سنگهراي
نخودي رنگ نازك تا ضخیم الیه ،ماسه سنگ هاي حا ي دانره بنردي تردریجی نرازك ترا ضرخیم الیره
مارنهایی که به رنگ خاکستري -خاکستري تیره تشكیل شده است .تجمعات ماسه سرنزی برا بیشرینه
ضخامت  9متر ( بین 231تا  9متر) که متشكل از ترکیبات ماسهاي مختلف با سطح فرسایشری مشرخص
می باشند .ماسههاي سنگهاي متوسط تا ضخیم الیه غالبا به صورت صفحهاي با گسترش جانبی بیش
از دهها متر مشاهده میگردد عموما فادد ساختمان رسوبی داخلی یا به صورت دانهبندي تدریجی می-

باشند .دانه بندي تدریجی موجود در طبقات فودانی عموما موید بخش  D Bسریكل بومرا اسرت .جرود
فسیل جانوران, Halopa ، Ophiomorpha rudis ، Protovirgularia sp,، Thalassinoides sp.
 sp.با گوناگونی کم فرا انی پایین از جمله جهه تشخیص این رخساره محسوب میگردد .این تجمعات
رخسارهاي مشتمل بر طبقات متوسط تا ضخیم الیه از مایه سنگهاي با دانه بندي خیلی ریز تا متوسرط
جور شدگی متوسط تا خوب است که ضخاممت طبقات موجود در آن به سمت باال داراي ر ندي افزایشی
است  .ماسه سنگها به صورت زا یه دار تا گرد شده ،حا ي دانههراي کروارتز مونرو کریسرتالین ،سریمان
کلسیتی (بلوکی پویی کلیو تاپی ) شامل انواع کوارتز آرنیت ،ساب آرکوز تا ساب لیتارنیرت اسرت کره
ح ور دانههاي کربناته ن یر پلوییدها که با میزان فرا انی بیش از  %21اکینودرب ،استرکدا ،فرامینفرهراي
پالنكتونی

بنتی

کورا

گالکونیتها از جمله مشخسههاي این رخساره محسوب میگردد .همانین

زیر رخساره مارن سیلتی ،ماسهاي دانه ریز با محتواي فرامینفرهاي پالنكتونی

ن یرر، Subbotina sp.,

Chiloguembelina sp. Globunomalina sp Praemurica sp., ، Parasubbotina sp

 Globoconusa sp.به همراه در ن الیههاي گل همی پالژی

نیز در این تجمعات رخسرارهاي یافرت

میشود به طور شاخص ضخامتی معادل  1تا  91سانتی متر دارد.
ح ور طبقات تابوالر با گسترش جانبی زیاد ر ند افزایشی به سمت باال (دانره بندي/ضرخامت) مویرد
سیستم رسوبی مرتبط با جریانهاي توربیداتی ماسهاي است که بر لبرههراي یر

مخرر ط زیرر دریرایی

استقرار یافته است .آنها بوسیله جریانهاي پر چزال ایجاد میشوند رسوبات همی پالژیر

بره صرورت

مقطعی در آنها تشكیل میگردد.
ح ور احدهاي ضخیم شونده به سمت باال که در دالب ماسه سنگ مختلط دانه متوسط ضرخیم الیره
در بخش فودانی این رخساره ت اهر مینماید ،به تشكیل آن در مرکرز سراختار مرورد اشراره داللرت دارد.
ح ور آمیزههاي مختلط در این رخساره حراکی از رسروب گرذاري سرریع ذرات معلرق ماسرهاي در یر
فر ریزش ناگهانی از مواد آ اري است که توسط جریانهاي پرر چزرال ایجراد شردهانرد .درمقراب مقایسره
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رخسارههاي سنزی غیر مختلط به رسوب گذاري در جریانهراي مخررب نسربت داده مریشرود .طبقرات
ضخیم تر از آمیزههاي مختلط در نزدی

مرکز کانالها نهشته میشروند در حرالی کره طبقرات نرازكترر

رخسارههاي سنزی غیر مختلط اغلب در لبههاي آن رسوب گذاري مینمایند .اگر چه کانالهاي مرتبط برا
این رسوبات به دلیل پوشش گیاهی سیع یا مودعیت حوضه رسوبی منطقه مورد مطالعره دابرل تشرخیص
نمی باشد لی به اسطه ارتباط تكوینی میان کانال ضمایم ساختاري دوسی مانند خود تفسیر میگردنرد.
نتیجه اینكه ساختارهاي دوسی به سیله کانالهاي در جهت خشكی تغذیه گردیرده همرراه برا یكردیزر
اجزاي کانالهاي دوسی را تشكیل میدهند به صورت عوارضی شاخص بر ر ي بادبزنهاي زیر دریرایی
درار دارند .این تفسیر با ح ور ترکیبی از اسكلت موجودات استنوهالین – شریز هالین (فونراي مربروط بره
مناطق نرتی

عمیق دریایی) متشكل از استراکدا ،فرامینفرهاي بنتی

پالژی  ،کورالیناسه  ،بریوز آ،

براکیوپودها اکینودرب تایید میگردد.
فرا انی پایین اثر موجوادات در نهشتههاي برجاي گذاشته شده حاکی از انرژي نسربتا دایمری ،شررایط آشرفتزی
کف بستر بواسطه فعالیتهاي منحسر به بازه زمانی کوتراه فرازهراي توربیردایتی سرریع محرد د بره سرطح
رسوبات است بنابراین آنها دبل از رسوبگذاري در ارتباط با جریانهاي توربیدایتی تشكیل میشوند.
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شکل  :34تناوب ماسه سنگ – مارل در  the fan fringe frontalکه روند ضخیم شدگی رو به باال با دانه بندی
نرمال در سیکل بوما
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Arenicolites (Ar), Palaeophycus (Pa), :(A) : آثار فسیای موجود در تجمعاات رخسااره ای ماساه سان ی: 42 شکل
Arenicolites (Ar), Palaeophycus (Pa), :(C) ، Halopa :(B) ،Ophiomorpha (Oph), Palaeodiction (Pal)
،Thalassinoides (Th), Ophiomorpha (Oph) :(D) ،Planolites (Pl), Palaeodiction (Pal), Phycodes (Phy)
Palaeodiction. :(F) ، Ophiomorpha :(E)

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  : 71تصویر میکروسکوپی از تشکیالت رخساره ای ماسه سنگی با میان الیه های مارنی ) :(Aماساه سانگ
پلوییدی :(B) ،مارن با دانه های فسفات :(C) ،مارن سیلتی به همراه کانال های پر شده از پیریت

تجمعات رخسارهای ماسه سنگ – مارن آلتره شده  :این تجمعات از سریعتررین رخسرارههراي منطقره
سوچلما محسوب میگردد شامل ردههاي نازك تا متوسط الیه از ماسره سرنگهراي نخرودي رنرگ
تودههاي مارن به رنگ خاکستري –خاکستري تیره است .بسرتههراي ماسره سرنزی -مرارنی برا بیشرینه
ضخامتی معادل  9متر (حد د  5/2تا  9متر) با مرز فرسایشی ناگهانی در داعده خود مشخص میشروند.
تجمعات ماسه سنزی به صورت ردهاي شكل باپیوستزی جانبی به میزان دهها متر گسترش یافته است.
طبقات ماسه سنزی فادد ساختمان داخلی یا تغییرات تدریجی اسرت .تنروع نسربی فرا انری کرم آثرار
جرانوري از دبیرل ،phycodes Scolicia Sp. Zoophycus Sp .،Helminthopsis sp،Halopa sp

 Desmograpton spاز مشخسههاي این رخساره محسوب میگردد .ایرن تجمعرات رخسرارهاي شرامل
ماسه سنگ بسیار ریز تا متوسط دانه با جور شدگی خوب تا متوسط است که ضخامت طبقات آن به سمت
برراال ر نرردي افزایشرری دارد .دطعررات ماسرره سررنزی برره صررورت گرررد تررا زا یررهدار حررا ي ذرات کرروارتز
مونوکریستالین سیمان کلسیتی از نوع پولی کیلوتاپی

بلوکی بروده در انرواع رخسرارههراي سرنزی

کوارتز آرنایت ،ساب آرکوز تا ساب لیتارنیت موجود است .ح ور دانههاي کربناته از دبیل پلوئید بره میرزان
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فرا انی  21تا  91درصد (متشكل از پوسته فرآمینفرهاي بنتی
هاي پالنكتونی

بنتی

کورالیناسه) اکینودرب ،استراکدا ،فرامینفر-

گالکونیت از جمله مشخسههاي ایرن رخسراره محسروب مریشرود .ح رور

طبقات متوسط تا ضخیم الیره از مرارن سریلتی ترا ماسره ریرز دانره همرراه برا معرد د فسریل جرانوري
 ophiomorpha rudisتجمع فرامینفرهاي پالنكتونی

کوکولیتها با ضخامت  .5تا  3متر از دیزرر

شاخسههاي این رخساره محسوب میگردند .ضمن آنكه معد د طبقات نازك از ماسه سرنگ بایوکالسرتی
به همراه پلوئید ،بریوز آ ،دیتر پا ،اکینودرب ،استراکدا ،فرامینفررهراي بنتیر

پالنكتونیر  ،کورالیناسره ،

براکیوپود گلوکونیت(بیش از  ،)%1گرینستون ماسهاي حا ي پلوئید بایوکالست به همراه کوارتز (بریش
از  ،)%91دیتر پا ،اکینودرب (بیش از  ،)%21براکیوپود ،ا یستر ،بریوز آ ،پلوئید ( )%81فرامینفرهاي بنتیر
پالژی

در این تجمع رخسارهاي موجود است.

الیه هاي این رخساره سنزی در بخش پایینی میانی توالی مورد اشراره تمرکرز یافتره اسرت جرایززین
تجمعات رخسارهاي ماسه سنزی شدهاست همانین برا مررزي تردریجی برر ر ي دسرته رخسرارههراي
مادستون درار میگیرد.
ح ور طبقات نازك تا متوسط الیه از ماسره سرنگ هراي ریرز دانره توصریفی توامران از رسروب گرذاري
مادستونها در اثر ته نشینی مواد معلق موجود در آب عبور جریرانهراي توربیردایتی از حاشریه کانرال
معابر کوچ

است.

تجمع رخساره های مادستون با میان الیه ماسهای :این تجمعات از جمله رخسارههایی است که اغلب در
منطقه سوچلما پور ا گسترش یافته به طور مشخص از بستههراي مرارن ترودهاي بره رنرگ تیرره ترا
خاکستري تیره میان الیههاي نازك ماسه سنگ نخودي رنگ تشكیل شدهاسرت .ماسره سرنگهرا بره
صورت ردهاي با گسترش جانبی چندین ده متر سطح داعدهاي فرسایشی دابل مشراهده اسرت فادرد
ساختمان داخلی میباشد .دطعات ماسه سنزی از دانههاي بسیار ریز با جور شدگی متوسط تا خوب تشكیل
شده است حا ي دانههاي کوارتز مونوکریستالین زا یه دار تا گرد شده به همراه سیمان کلسریتی از نروع
بلوکی پویی کیلوتاپی

است .این ذرات تنوعی از رخسارههاي سنزی ن یر کوارتز آرنایت ،ساب آرکوز تا

ساب لیتارنایت ایجاد مینماید .ح ور دانههاي کربناته ن یر پلوئیردهرا برا میرزان ( %81نشراءت گرفتره از
پوسته کودالیناسهها فرآمینفر) اکینرودرب ،اسرترکودا ،فرامینفررهراي پالنكتونیر

بنتیر  ،گلوکونیرت،

کودالیناسهآ ،کوکولیت حفرات پر شده توسط پیریت از اختساصات این رخساره رسوبی است .بسرتههراي
ضخیم الیه از مارن تا مارن سیلتی -ماسهاي ریز دانه همراه با تجمعات فرآمینفرهراي پالنكترونی ن یرر
sp., ،Globunomalina sp., ،Chiloguembelina sp., ،Parasubbotina sp., ،Subbotina sp.,

 Globoconusa sp. ،Praemuricaکوکولیتها از دیزر شاخسههاي این رخساره محسوب میگرردد
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که داراي ضخامتی در حد د  81-91متر است .سراختهراي حفراري حاصرل از فعالیرتهراي موجرودات
جانوري به میزان کم نیز در این رخساره مشاهده میگردد .ایرن تجمعرات رخسرارهاي ،در بخرش فودرانی
توالی رسوبی مذکور درار دارند خود توسط رخسارههاي مارنی -ماسهاي جایززین میگردند.
این رخساره در نهشت آراب طوالنی مردت ذرات در نقراط همری پالژیر

برر اثرر جریرانهراي ردیرق

توربیدایتی با انرژي متوسط ایجاد گردیدهاند .میزان کم ساختهاي حاصل از حفاري موجودات زنده ممكن
است در ارتباط با سطح پایین اکسیژن موجود در جریانهاي آبی کف بستر باشد که برا شرواهدي از دبیرل
جود حفرات پر شده توسط پیریت یا جایززینی مواد آلی در نهشتههاي ریز دانه تایید میگردد .با تحلیل
جریانهاي توربیدایتی میتروان فقردان بایوتوربیشرن را توضریح داد )Heard and Pickering (8002

اظهار نمودند جریان گل توربیردایتی در کرف حوضره رسروبی ،شررایط نامسراعدي برراي رشرد ح رور
موجودات زنده ایجاد مینمایند .فور میكرایت فرامینفرهاي پالژی
پالژی
انتهاي ی

محسوب می گردد .ح ور رخساره ماسه سنزی در توالی مورد اشاره گویاي تشكیل آن در دسرمت
جریان توربیدایتی است که برر ي احدهاي ضخیم الیه از نهشتههاي گلی مرتبط برا اجرزاي

آبهاي کم عمق مخلوط هاي پالژی
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از جمله مشخسههاي یر

محریط

درار گرفته است.
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شکل  : 71تشکیالت رخساره ای مادستون با میان الیه های مارنی ) :(Aاینتروال های گل پشتیبان همراه با میان الیه های
نازك ماسه سنگ )Halopa (Ha;) and Palaeophycus (Pa) :(E) ،Ophiomorpha :(C-D) ، Palaeodiction :(B
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شکل  : 79تشکیالت کف حوضه :(C) ،Zoophycus :(A-B) ،مارن سیلتی – ماسه ای :(D) ،مارن با کانال های پر
شده از پیریت :(E) ،ماسه سنگ پلوییدی :(F) ،فراوانی کوکولیت در رخساره مارنی
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شکل  :76سیکل رسوبی درشت شونده به سمت باال از تشکیالت رخسارهای بادبزنهای قسمت عمیق حوضه

 6-6-9توالی میوسن:
نهشته هاي میوسن با ضخامت  8899متر در منطقه سوچلما  819متر در منطقره پرور ا بره پرن گرر ه
رخساره اي تقسیم می شود که ضخامت هر ی

از چندین سانتی متر تا ده ها متر می رسد هرر بخرش

بوسیله رخساره غالب خود مشخص می گردد .این رخساره ها عبارتند از:
 تشكیالت رخساره اي دشت دلتایی تشكیالت رخساره اي کانال هاي جزر مدي تشكیالت رخساره اي پیشانی دلتا (جلوي دلتا) تشكیالت رخساره اي انتهاي دلتا تشكیالت رخساره اي جبهه ساحلیبطور کلی تجمعات رخساره اي بر مبناي فرا انی ،الزوي انباشتزی ،مدل هندسری د بعردي ،انردازه دانره،
چینه بندي داخلی ،غنی شدگی ماسه اي ،میزان اختالط ضخامتشران مشرخص مری گردنرد .در تروالی
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رسوبی مورد اشاره بخش هایی متنوع از محیط دلتایی شناسایی گردید که این مروارد برا بررسری رخسراره
رسوبی ،درك سیستم رسوبی محتواي چینه شناختی آن صورت پذیرفت.
تشكیالت رخساره اي دشت دلتایی :این تشكیالت با رخساره هاي متنوع فرا ان خرود در منراطق مرورد
مطالعه بویژه ناحیه سوچلما مشخص می گردند با یژگی هاي سنگ شناسی متشكل از ماسه سنگ –
سیلتستون – مادستون هاي ماسه اي نازك الیه ،آه

نازك الیه حا ي فسیل به ضرخامت  1/8ترا 1/9

متر الیه هایی نازك از ذغال مشاهده می گردد .در این میان لیتوفاسیس مادستونی سیلت ماسه اي با
تنوع رنزی خاکستري ،سبز دهوه اي دابل مشاهده است .بطور کلی این نهشته ها از ماسه سرنگ هراي
بسیار ریز تا ریز دانه نازك الیه به رنگ سبز با جورشدگی ضعیف تا متوسط (لیتارنایت ،ساب لیتارنایرت،
ساب آرکوز) ،ماسه سنگ هاي پلوییدي ،سیلتستون ماسه اي مادستون هراي سریلتی – ماسره اي سربز
رنگ تشكیل شده اند .عموما چینه بندي این نهشته ها کمتر از  1/1مترر ضرخامت داشرته داراي طبقره
بندي مورب ی

جهته  /د جهته مروجی – مروازي اسرت .در ایرن رخسراره د کفره اي هراي برزرگ،

استراکدا ،گاستر پود کانی پیریت (به میزان  )%1ح ور دارند .عمده رخساره هاي کربناته موجود در ایرن
تشكیالت شامل مادستون – کستون بایوکالستی ،مادسرتون ،پكسرتون – کسرتون حرا ي میلیولیرد
د کفه اي ،کستون حا ي میلیولید ،کستون حرا ي اسرتراکدا ،کسرتون ماسره اي حرا ي بایوکالسرت،
فلوتستون – ر دستون پلوییدال ماسه اي حا ي د کفه اي مادستون ماسه اي حا ي بایوکالست اسرت.
اسكلت جانوران د کفه اي ،میلیولید ،استراکدا ،پلویید ،االیت به همراه هسته هایی از جنس کوارتز از آلوکم
هاي عمده این رخساره کربناته محسوب می گردند .شواهد موجود در عناصرر اسركلتی درجره اي براال از
تالشی ،فرسایش گسستزی را نشان می دهند ضمن آنكه در بع ی از موارد د کفه اي هاي سالم نیز به
چشم می خورد .همانین عناصر اسكلتی موجود در این توالی با جهت یافتزی موازي ر ندي ریز شرونده
به سمت باال ر یت گردید .درجاتی متفا ت از فرآیند میكریتی شدن د کفه اي ها در این رخساره مشراهده
گردید .المیناسیون افقی فابری

فنسترال از جمله سیماي آشنا در ایرن رخسراره کربناتره اسرت .میرزان

ضخامت این رخساره از چند سانتی متر تا  92متر متغیر است.
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شکل  :74تشکیالت رخساره ای دشت دلتایی :(A-C) ،توالی نازك الیه ماسه سنگ ،سیلتستون و مادستون با
کمی زغال :(D) ،سیکل درشت شونده در رخساره های دشت دلتایی و پیشانی دلتا :(E) ،تصویر نزدیک از
تشکیالت دشت دلتایی :(F) ،عناصر اسکلتی موجود در رخساره های دشت دلتایی
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در متون علمی ،رخساره هاي این توالی به زیر محیط دشت دلتایی از ی

سیستم دلتایی نسبت داده شرده

است .نهشته هاي گلی از رسوبات معلق در آب نشآت گرفته است در صورتی که سیماي ماسه سرنزی در
نتیجه نهشت تدریجی مواد از جریان هاي کششی است متاثر از رژیم جریانی کم انرژي بوده است .الیه
هاي مادستون بیانزر رسوبزذاري در شرایط آراب چرخه هاي آبی است .المیناسریون الیره هراي مروجی
موازي به جریان هاي متنا ب متاثر از امواج داللت دارد که بر اثر زش باد یا حرکت آبهاي سطحی ایجاد
شده اند .یكی از خسوصیات بارز رخساره هاي مرتبط با پهنه هاي کشرندي ،تروازن در نررخ رسروبزذاري
نهشته هاي ماسه اي – گلی است که این به نوبه خود انعكاسی از شرایط اد اري سیستم رسروبزذاري در
زمان حمل مواد به صورت معلق یا بار بستر است .در این منطقه المینه هاي عمودي انباشرته منطبرق
با ریتم هاي جزر مدي تشكیل می شود که با د ره هاي متنا ب فرآیند جرزر مرد  /جریران هراي آراب
همر اه است .المیناسیون طبقات موجی در محیط هاي با جریان تند سرعت رسوبزذاري براال تشركیل
می شوند

ابستزی کمتري با طبقات فالسر دارند .فرا انی کم عناصر اسكلتی به همراه شواهدي از دبیل

تالشی ،فرسایش گسستزی موجود در پوسته موجودات جانوري از میرزان انررژي متوسرط ترا شردید در
محیط رسوبزذاري حكایت می کند که پس از د ره هاي کم انرژي یا در اثر نوسانات درجه شوري آنهرا
را متاثر از خود می نماید .ح ور فوناي جانوري محد د مرتبط با محیط هاي با درجه شوري براال (ن یرر
گاستر پود ،استراکدا میلیولید) به همراه فابری

فنسترال بافت مادسرتون – کسرتون حراکی از پهنره

هاي کشندي مرتبط با محیط رسوبی دشت دلتایی است .ضمن آنكه ح رور عناصرر اسركلتی برا پوشرش
میكریتی دطعات حفظ شده از صدف د کفه اي ها نشان دهنده نررخ پرایین رسروبزذاري در برازه هراي
زمانی کوتاه مدت است .ح ور تجمع پوسته اي با جهت یافتزی موازي ر ندي ریز شونده به سمت براال
نشان دهنده تولید امواج بتوسط طوفان در خالل رسوبزذاري این توالی است .زغال ها در ن گودال هراي
محلی موجود در دشت دلتایی در خالل افزایش سطح آب شیرین تشكیل شده است.
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شکل  :75تجمعات رخساره ای دشت دلتایی :(A-C) ،روند ریز شونده در تجمعات پوسته جانوری و سایر میکرو
ارگانیسم ها :(C) ،فعالیت جریان های طوفانی :(D) ،فلوتستون ماسه ای حاوی بایوکالست :(E) ،رودستون
پلوییدی حاوی بایوکالست
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شکل  :73تجمعات رخساره ای دشت دلتایی :(A-B) ،میکیریتی شدن و فعالیت های میکروبی در رودستون
پلوییدی حاوی بایوکالست :(C-D) ،مادستون های ماسه ای استراکد دار با فابریک فنسترال :(E) ،مادستون
استراکد دار :(E) ،مادستون با فابریک فنسترال
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شکل  : 77تجمعات رخساره ای دشت دلتایی :(A) ،رخساره مادستون ماسه ای :(B) ،وکستون – پکستون حاوی
میلیولید با فابریک فنسترال :(C) ،المیناسیون مورب با زاویه کم

تشكیالت رخساره اي کانال هاي جزر مدي :این رخساره از ماسه سنگ نازك تا متوسط الیه بره رنرگ
سبز – خاکستري با دانه بندي بسیار ریز تا درشت با جورشدگی ضعیف تا متوسط تشكیل شده اسرت.
لیتارنایت ،ساب لیتارنایت ساب آرکوز از پتر فاسیس هاي این رخساره ماسه سنزی محسوب می گردنرد.
این طبقات با الزوي انباشتزی عمودي ضخامت  8/1تا  1متر غالبا مخلوط الیه با سطح فرسایشری
داخلی مشخص می گردند .تجمعات ماسه سنزی به صورت کانالی مانند ،با ر ند ریز شونده به سمت براال
به همراه فر رفتزی هایی در سطح آن عوامل فرسایشی در سطح زیرین الیره مشراهده گردیرد .ح رور
دطعات درشت اسكلتی از صدف د کفه اي گاستر پود در نهشته هاي لگ مانند با جهت یافتزی مروازي
با دطعات گلی موجود در آن در داعده این نهشته ها مشهود است بسورتی اضح داراي ر ند ریز شرونده
به سمت باال است .ح ور گالکونیت (به میزان  ،)%1ساختمان هاي تغییر شركل یافتره ،سراختمان هراي
رسوبی داخلی ن یر طبقه بندي مورب مقعر ،المیناسیون مورب افقی کمی زا یره دار ،از مشخسره هراي
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این نهشته محسوب می گردد .ماسه سنگ هاي ضخیم الیه از رخساره هاي معمرول در ایرن تشركیالت
است .میان الیه هایی از طبقات نازك تا ضخیم الیه مادستون سیلتستون ماسه اي خاکسرتري – دهروه
اي رنگ در این تشكیالت ماسه اي یافت می گردد .این تشكیالت در مجا رت رخسراره هراي پیشرانی
انتهاي دلتا درار دارد در مقاطعی بسورت ساند یای در میان آنها درار گرفته است که در مجموع تمرامی
این احدها ر ندي درشت شونده به سمت باال ایجاد می نماید.
داعده فرسایشی ،ر ند ریز شونده به سمت باال در نهشتههاي برجا مانده محتوي دطعات گلی  /اسركلتی
اجد جهت یافتزی موازي ،ماسه سنگهاي ضخیم الیه معد د طبقرات مرورب کششری موجرود در آن
داللت بر نهشت ماسه ها در ی

پهنه جزر مدي متاثر از امواج دارد بطوري که بره دلیرل انررژي براالي

محیطی ،رسوبات دسمت هاي باالي دلتا تحت تاثیر عوامل فرسایش حمل نقل ،داخل کانال ها را پرر
نموده است .این تحلیل با توجه به ضعیت درارگیري نهشته هاي مذکور با رخساره هاي پیشانی انتهاي
دلتا در ی

توالی عمودي دابل توجیه است .انباشتزی هاي مخلوط الیه سرطوح فرسرایش داخلری ایرن

احد سنزی موید جود فرآیندهایی است که بطور پیوسته این کانال ها را پر می نمودند با تكرار توامران
فرآیندهاي سریع رسوبزذاري  /د ره هاي فرسایشی از مشخسه هاي اصرلی ایرن محریط محسروب مری
گردد .جود دطعرات گلوکرونیتی پوسرته هراي جرانوري بره همرراه آثرار فسریل هراي دریرایی (ن یرر
 ) Ophiomorpha Nodosaموید تاثیر متقابل محیط هاي دریرایی خشركی از عملكررد جریران هراي
ر دخانه اي امواج تولیدي است .ماسه سنگ هاي متوسط الیه که به فرب ساند یای در میران رخسراره
پیشانی دلتا درار گرفته است ،گویاي بخش انتهاي کانال جزر مدي اسرت .ح رور رسروبات ریرز دانره
ضخیم الیه المینه هاي خاکستري – دهوه اي در ارتباط با زمان هراي کوتراه مردت از کراهش انررژي
محیطی در طی د ره فعالیت کانالی است.
تشكیالت رخساره اي پیشانی دلتا (جلو دلتا) :رخساره هاي موجود در این تشكیالت شرامل ماسره سرنگ
هاي ریز دانه تا درشت دانه با جورشدگی ضعیف تا متوسط حا ي دانه هاي گلوکونیتی دطعات اسكلت
جانوري (گاستر پود د کفه اي) با ر ندي ریز شونده به سمت باال همراه با جهت یافتزی موازي است که
ضخامت طبقات موجود در آن بسیار متنوع در بازه  8تا  1متري درار گرفته است .این طبقات برا سرطوح
هندسی فر رفته مسطح با مرز مشخص فرسایشی در سطوح فودرانی تحترانی خرود مشرخص مری
گردند .طبقات مورب مسطح موجود در این رخساره موید تشكیل جریان هاي ددیمه ی

جهته د جهته

در منطقه مورد مطالعه است .میزان کم فسیل هاي جانوري فرآیند بایوتوربیشن از مشخسه هاي اصرلی
این رخساره محسوب می گردد .لیتارنایت (کالكارنایت) ،ساب لیتارنایرت سراب آرکروز از متردا ل تررین
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پتر فاسیس هاي این رخساره ماسه سنزی است .این تشكیالت در مجا رت رخساره کانرال هراي جرزر
مدي انتهاي دلتا درار گرفته است.
سطوح هندسی میكر ارگانیسم هاي موجود در این رخساره موید رسوبزذاري نهشته هاي ماسره اي در
زیر خط اثر امواج است .فعالیت کم جانوري ساختمان هاي رسوبی موجود در این تجمعات ماسه سرنزی
نشان دهنده فعالیت غالب امواج جزر مدي است که پشته ها ف اي زیر آبری را متراثر از خرود نمروده
است .معماري رسوبی ارتباط عمودي کانال هاي جزر مدي با تجمعات رخساره اي انتهاي دلتا ،امكران
تفسیر این تشكیالت را فراهم می نماید .بطوري که به استناد متون فنی از انتقال مواد پشرته سراحلی بره
محیط دلتایی متاثر از امواج تشكیل گردیده اند .ماسه سنگ ضخیم الیه موجود در ایرن تشركیالت مویرد
شرایط پر انرژي در خالل نهشت رسوبات است که با شواهد فسیلی نامشرخص دطعرات متالشری شرده
جانوري مشخص می گردد .جود گلوکونیت ،بایوتوربیشن اثرات فسیل جانوري از تجمرع نهشرته هراي
مورد اشاره در بخش خارجی ی

دلتاي متاثر از امواج حكایت دارد که به تدری بره محریط دریرایی براز

تحت تاثیر امواج فرآیندهاي جزر مدي تبدیل شده است .پشته هاي ماسه اي متاثر از امواج در محریط
هاي دریایی کم عمق گسترش می یابند .این مورد در بسیاري از سیستم هاي رسوبی عهد حاضر نیز دابل
مشاهده است.
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شکل  :77تجمعات رخساره ای پیشانی دلتا :(A) ،توالی رسوبی کانال های جزر و مدی و دشت سیالبی که در
مجاورت پیشانی دلتا قرار گرفته اند :(B) ،آمیزه های ماسه سنگی
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شکل  :74تجمعات رخساره ای پیشانی دلتا :(A-B) ،کانال های جزر و مدی به همراه تجمع پوسته موجودات جانوری که
در قاعده توده ماسه سنگی قرار گرفته است :(C) ،عناصر اسکلتی با جهت یافتگی انتخابی :(D) ،عناصر اسکلتی با جهت
یافتگی انتخابی و روند ریز شونده به سمت باال که با وقوع جریان های طوفانی تولید شده اند
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شکل  :72تجمعات رخساره ای پیشانی دلتا :(A) ،ماسه سنگ نازك الیه با طبقه بندی مورب یک جهته/دو جهته " "Spو
المیناسیون های مورب افقی " :(B) ،"Shlماسه سنگ با طبقه بندی مورب مسطح
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شكل  :11تجمعات رخساره اي پیشانی دلتا)Ophiomorpha Nodosa (A-B). )C(: Thalassinoides ( ،
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شکل  :41تصویر میکروسکوپی از تجمعات رخساره ای پیشانی دلتا :(A) ،پتروفاسیس ساب لیتارنایت:(B) ،
پتروفاسیس لیتارنایت :(C) ،کوارتز آرنایت :(D) ،ماسه سنگ االیتی :(E) ،ماسه سنگ االیتی حاوی گلوکونیت:(F) ،
ماسه سنگ گلوکونیتی
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تشكیالت رخساره اي انتهاي دلتا :این رخساره متشكل از مادستون سبز – خاکستري مادسرتون سریلتی
– ماسه اي با میان الیه هاي نازك سیلتستون ماسه سنگ است .ضخامت این تشكیالت در بازه  8/1تا
بیش از  01متر متغیر است .خسوصیات سنگ شناسی این رخساره در مقاطعی منحسر به فرد متشكل از
طبقات نازك الیه از ماسه سنگ بسیار ریز دانه تا ریز دانه ،سیلتستون مادستون است .المیناسیون هراي
مورب افقی از مهمترین ساخت هاي رسوبی این تشكیالت رخساره اي محسوب می گردد .اکثر نهشرته
هاي این رخساره در معرض حفاري موجودات جانوري درار نزرفته است .ح ور عناصرر اسركلتی از دبیرل
د کفه اي ،گاستر پود ،فرامینیفرهاي بنتی

پالنكتونی

اکینودرب ،گلوکونیت (به میزان  ،)%0حفرات

کانال هاي پر شده از پیریت (به میزان  )%1از جمله مشخسه هاي معمرول ایرن رخسراره محسروب مری
گردد .بطور کلی عناصر اسكلتی موجود در این مجموعه با تالشی زیاد ،جهت یافتزی موازي ر ندي ریز
شونده به سمت باال مشاهده گردیدند .در بع ی بخش ها فعالیت هاي میكر بی موجود در عناصر اسكلتی
جود دارد .این تشكیالت در منطقه مورد مطالعه متدا ل در مجا رت با رخساره پیشانی دلتا درار گرفتره
است .تاثیر ضعیف بایوتوربیشن ،ساختارهاي بسیار ریز بیوژنی

تنوع کم موجودات جانوري نشان دهنده

محیط دلتایی است کره در آن فع الیرت دایمری ر دخانره امرواج جرزر مردي سربب افرزایش تغییررات
فیزیكوشیمیایی می شود .رسوبات دانه ریز موجود در این رخساره مجا رت آن با رخسراره پیشرانی دلترا
موید محیط رسوبی انتهاي دلتا براي این تشكیالت است .از آنجرایی کره امرواج در تشركیل المیناسریون
افقی ،دانه بندي تدر یجی با ر ندي ریز شونده به سمت باال جهت یافتزی پوسته هاي فسیلی موثرند ،لذا
این دلتا از انواع متاثر از امواج محسوب می گردد .ح ور دانه هاي گلوکونیت ،فرامینیفرهاي پالنكتونی
بنتی

فعالیت هاي میكر بی موجود بر ر ي پوسرته هراي جرانوري حكایرت از ایرن دارد کره در زمران

تشكیل این رخساره ،بخش انتهایی سیستم دلتایی با دریاي باز در ارتباط بروده اسرت .ایرن بخرش بطرور
متنا ب متاثر از جریان هاي طوفانی دلمداد می گردد بطوري که ساخت هموکی ،المیناسیون افقی دالب
هاي گلی جهت یافته از شواهد این رخداد محسوب می گردد .ح رور فرامبویردال حفررات پرر شرده از
پیریت دانه هاي گلوکونیتی در این نهشته ها داللت بر شرایط غیر هوازي تا کمی هوازي در ایرن پهنره
رسوبزذاري دارد.
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شکل  :49الگوی انباشتگی درشت شونده به سمت باال در تشکیالت رخساره انتهای دلتا

شکل  :46تجمعات پوسته ای تولید شده از  "Sl"، )C(:المیناسیون های مورب کم زاویه  "HCS"، )B(:ساختمان میکرو
هموکی  ، )A(:شکل  : 46تشکیالت انتهای دلتا رودستون ماسه ای حاوی بایوکالست  ، )D(: Fughichnia ، )E(:طوفان
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شکل  :44تشکیالت انتهای دلتا :(A) ،پتروفاسیس لیتارنایت :(B) ،مارن با تجمع فرامبویدال های پیریتی:(C) ،
مادستون سیلتی – ماسه ای حاوی بایوکالست :(D) ،مادستون سیلتی – ماسه ای همراه با کانی های سنگین
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تشكیالت رخساره اي جبهه ساحلی :ضخامت متوسط ،طبقات موازي ،ح ور کنزلومراي دانره پشرتیبان
پلی میكرایت (چند منشایی متشكل از کربنات ،کوارتز ،چرت ماسه سنگ) گرینستون ماسره اي االیرت
دار نازك الیه ،از مشخسه هاي این رخساره محسوب می گردد .بطور کلی نهشته هاي کنزلومرایی داراي
جورشدگی متوسط ،گردشدگی متوسط تا خوب حا ي سیمان کلسیتی است .دطعات این کنزلومرا موازي
سطح الیه بندي بوده فادد جهت یافتزی انتخابی است .در ن الیه ها دانه بندي تدریجی بسیار ضرعیف
با ر ندي به سمت باال ریز شونده مشاهده می گردد .رخساره کنزلومرایی فقط در بخرش پرایین رخنمرون
هاي سوچلما مشاهده گردید در سایر بخش ها به دلیل عدب رخنمون یا گسل خوردگی دابل مشراهده
نمی باشد  .گرینستون ماسه اي االیت دار نیز فقط در بخش باالیی توالی منطقه پرور ا ر یرت گردیرد در
مجا رت رخساره هاي کانال جزر مدي انتهاي دلتا درار گرفته است.
سطوح هندسی مسطح ،جورشدگی نسبتا خوب ،گردشدگی خوب عدب جهرت یرافتزی انتخرابی در دانره
هاي کنزلومرا حاکی از درارگیري این تشكیالت رخساره اي در محیط جبهه ساحلی است .ضمن اینكه به
دلیل جورشدگی گردشدگی خوب در رسوبات ،این توالی تحرت تراثیر امرواج تشركیل شرده اسرت .ایرن
رخس اره در مجا رت کانال هاي جزر مدي در ی

سیستم دلتایی است .نهشرته هراي دانره پشرتیبان برا

گردشدگی خوب نشان دهنده شرایط پر انرژي در زمان تشكیل این رخساره است .گرینستون االیتی نرازك
الیه با سطوح هندسی مسطح منطبق بر خطوط ساحلی پر انرژي است.
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شکل  :45تشکیالت رخساره ای جبه ساحلی :(A-B) ،کنگلومرای با جورشدگی متوسط تا خوب و گردشدگی
خوب :(C-D) ،کنگلومرای پلی میکتیک با قطعات چرت " – "Chماسه سنگ " "Ssو کربنات ":(C) ،"Ca
گرینستون االیتی با جورشدگی خوب
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شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت خزر
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گونههای فسیلی برش ماسان کوپ

 گونههای انتخاب شده استروکدها از برش ماسان:1 شکل
2a-b: Cyprideis littoralis (a: R.V, b: interior of R.V), (MEMO 0211), 2 & 0: Cyprideis
littoralis (R.V), (MEMO 0211), 1a-b: Cyprideis littoralis (a: R.V, b: L.V), (MEMO 0211),
0a-b: Loxoconcha sp. (a: R.V, b: L.V), (MEMO 0211), 1a-c: Loxoconcha eichwaldi (a:
L.V, b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0211), 0a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: dorsal
view, c: R.V), (MEMO 0211), 8: Loxoconcha levatulata (R.V).
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 گونههای انتخاب شده استروکدها از برش ماسان:9 شکل
2a-b: Loxoconcha levatulata (a: L.V b: dorsal view, c: R.V) (MEMO 0202), 2a-c: Cyprideis
littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V) (MEMO 0200), 0a-c: Loxoconcha levatulata (a:
L.V b: dorsal view, c: R.V). 1a-b: Candona sp. (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0201), 0a-c:
Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0201), 1a-b: Candona sp. (a:
L.V b: R.V) (MEMO 0201).
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گونههای انتخاب شده استروکدها از برش ماسان: 6شکل
2a-c: Loxoconcha sp. (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0201), 2a-b: Candona sp. (a:
L.V, b: R.V), (MEMO 0208), 0a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V),
(MEMO 0282), 1a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0202), 0:
Loxoconcha levatulata (L.V), (MEMO 0202), 1a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal
view, c: R.V), (MEMO 0202) and 0: Loxoconcha sp. (R.V), (MEMO 0202).
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گونههای فسیلی برش آبادان تپه

: گونههای انتخاب شده از فرآمینفرها و استروکدهای بتیکی که در برش آبادان تپه است:4 شکل
2a-c & 2a-c: Amonia beccarii (MEMO 0221A), 0a-b: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: interior
of L.V) (MEMO 0221A), 1a-b: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: R.V) (MEMO 0221A), 0a-b:
Candona sp. (a: L.V, b: dorsal view) (MEMO 0221A), 1a-b: Cyprideis littoralis (a: L.V, b:
interior of L.V), (MEMO 0221B).
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 گونههای انتخاب شده از استروکدها در برش آبادان تپه:5 شکل
2a-b: Candona sp. (a: L.V, b: interior of R.V), 2a-c: Loxoconcha sp. (a: L.V, b: dorsal view,
c: R.V), (MEMO 0221B), 0a-b: Candona sp. (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0221B), 1a-b:
Cyprideis littoralis (a: L.V, b: interior of R.V), 0a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: dorsal
view, c: R.V), (MEMO 0221B), 1a-b: Candona sp. (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0220), 0a-b:
Loxoconcha sp. (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0222).
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 گونههای انتخاب شده از استروکدها در برش آبادان تپه:3 شکل
2a-b: Loxoconcha levatula (a: L.V, b: L.R) (MEMO 0220), 2a-b: Candona sp. (a: L.V, b:
L.R), (MEMO 0220), 0a-b: Loxoconcha levatula (a: L.V, b: L.R), (MEMO 0220), 1a-c:
Candona sp. (a: L.V, b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0220), 0a-c: Cyprideis littoralis (a:
L.V, b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0222), 1a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: dorsal
view, c: R.V), (MEMO 0222)
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گونههای فسیلی برش سوملی دره

 گونههای مختلف استروکدها از برش سوملی د ره:7 شکل
2a-b: Loxoconcha sp. (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0200), 2a-b: Cyprideis littoralis (a: R.V, b:
interior of R.V), (MEMO 0200), 0: Amonia beccarii (MEMO 0222), 1a-c: Loxoconcha sp.
(a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0222), 0a-b: Cyprideis littoralis (a: R.V, b: interior
of L.V), (MEMO 0221), 1a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO
0221), and 0a-c: Amonia beccarii (MEMO 0221).
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 گونههای مختلف استروکدها از برش سوملی دره:4 شکل
: 2a-b: Candona sp. (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0221), 2a-c: Loxoconcha sp. (a: L.V b: dorsal
view, c: R.V), (MEMO 0221), 0a-b: Candona nelecta (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0221), 1ab: Loxoconcha levatulata (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0221), 0: Cyprideis littoralis (L.V) ans
1a-b: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0221

202

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

گونههای فسیل از برش یلی بدراق

 گونههای انتخاب شده از استراکودها در مقطع یلی بدراق:2 شکل
2a-c: Loxoconcha levatula (a & c: R.V, b: Dorsal view), (MEMO 0208), 2a-c: Cyprideis
littoralis (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 0208), 0a-b: Loxoconcha petasa (a: R.V,
b: interior of R.V), (MEMO 0208), 1a-b: Cyprideis littoralis (a: interior of L.V, b: L.V),
(MEMO 0282), 0a-c: Loxoconcha petasa (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 0282),
1a-b: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: R.V), (MEMO 0282).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از استروکدها از مقطع یلی بدراق:11 شکل
: 1a-b: Loxoconcha sp. (a: R.V, b: L.V), (MEMO 2929), 9a-c: Candona sp. (a: L.V, b: Dorsal view, c:

R.V), (MEMO 0282), 0a-b: Loxoconcha petasa (a: R.V, b: interior of L.V), (MEMO 0202),
1a-b: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: interior of L.V), (MEMO 0202), 0a-c: Loxoconcha
eichwaldi, (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 0202), 1a-c: Cyprideis littoralis (a:
L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 0202)

201

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :11گونههای انتخاب شده از استروکدها از برش یلی بدراق:
2a-b: Cyprideis punctillata (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 0202).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده نانوفسیل آهکی از برش یلی بدراق:19 شکل
: (a: XPL, b: PPL): 2a-b: Arkhangelskiella cymbiformis, (MEMO 0200), 2a-b:
Arkhangelskiella maastrichtiensis, (MEMO 0210), 0a-b: Broinsonia parca constricta,
(MEMO 0212), 1a-b: Cribrosphaerella ehrenbergii, (MEMO 0210), 0a-b: Lithastrinus
grillii, (MEMO 0200), 1a-b: Manivitella pemmatoidea, (MEMO 0200), 0a-b: Lithraphidites
quadratus, (MEMO 0210), and 8a-b: Microrhabdulus decoratus, (MEMO 0210).

201

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده نانوفسیل آهکی از برش یلی بدراق:16 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b: Micula sp., (MEMO 0200), 2a-b: Prolatipatella multicarinata,
(MEMO 0210), 0a-b: Prediscospharea sp., ( MEMO 0200), 1a-b: Uniplanarius sissinghii,
(MEMO 0212), 0a-b: Uniplanarius trifidus, (MEMO 0212), 1a-b: Watznaueria barnesea,
(MEMO 0220), 0a-b: Zeugrhabdotus embergeri, (MEMO 0210), 8a-b: Watznaueria
barnesea (coccosphere), (MEMO 0200).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده نانو فسیل آهکی از برش یلی بدراق:14 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b: Amaurolithus tricorniculatus, (MEMO 0202), 2a-b: Discoaster cf.
asymmetricus, (MEMO 0200), 0a-b: Discoaster cf. brouweri, (MEMO 0200), 1a-b:
Discoaster cf. quinqueramus, (MEMO 0200), 0a-b, 0a-b & 8a-b: Discoaster sp., (MEMO
0201 (0-rayed), 0202 & 0202), 1a-b: Discoaster triradiatus, (MEMO 0200).

208

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده نانو فسیل آهکی از برش یلی بدراق:15 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b: Discoaster sp., (MEMO 0280), 2a-b: Discoaster cf. williamsii,
(MEMO 0200), 0a-b: Reticulofenestra cf. pseudoumbilicus, (MEMO 0280), 1a-b:
Rhomboaster sp., (MEMO 0211), 0a-b: Sphenolithus sp., (MEMO 0202), 1a-b:
Tribrachiatus sp., (MEMO 0202).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

گونههای فسیلی از برش اقچی

 گونههای انتخاب شده از استروکدها در برش اقچی:13 شکل
: 2a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0221), 2a-c: Loxoconcha
levatulata (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0221), 0a-c: Loxoconcha eichwaldi (a:
L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0221), 1a-c: Loxoconcha levatula (a: L.V b: dorsal
view, c: R.V), (MEMO 0221) and 0a-c: Loxoconcha sp. (a: L.V b: dorsal view, c: R.V),
(MEMO 0221).

212

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از استروکدها در برش اقچی:17 شکل
: 2a-c: Loxoconcha eichwaldi (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0221), 2a-c:
Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0221), 0a-c: Candona sp. (a:
L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0220), 1a-c: Amonia beccarii (MEMO 0220) and 0ac: Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO 0221).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از استروکدها در برش اقچی:14 شکل
: 2a-c: Amonia beccarii (MEMO 0220), 2a-c: Loxoconcha sp. (a: L.V b: dorsal view, c:
R.V), (MEMO 0221), 0a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V b: dorsal view, c: R.V), (MEMO
0221) and 1a-b: Cyprideis littoralis (MEMO 0221).

212

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده استروکدها ازبرش آق بند:12 شکل
2a-c: Cytherissa bogatschovi (a: Livental L.V, b: Livental Dorsal view, c: Livental R.V),
(MEMO 1822), 2a-b: Cyprideis littoralis (a: (Brady) R.V, b: (Brady) interior of L.V),
(MEMO 1822), 0a-b: Cyprideis littoralis (a: (Brady) R.V, b: (Brady) interior of R.V),
(MEMO 1821), 1a-c: Loxoconcha levatulata (a: (Livental) L.V, b: (Livental) Dorsal view,
c: (Livental) R.V), 0a-b: Loxoconcha eichwaldi, (a: (Livental) R.V, b: (Livental) Dorsal
view, c: (Livental) L.V), (MEMO 1800), 1a-b: Loxoconcha eichwaldi (a: (Livental) L.V, b:
(Livental) Dorsal view, c: (Livental) R.V), (MEMO 1812)
.

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده استروکدها از برش آق بند:91 شکل
2a-b: Cyprideis punctillata (a: L.V, b: interior of R.V), (MEMO 1800), 2a-c: Loxoconcha
levatula (a: R.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 1812), 0a-c: Loxoconcha sp.(a: R.V, b:
Dorsal view, c: L.V), (MEMO 1812), 1a-c: Loxoconcha levatula (a: L.V, b: Dorsal view, c:
R.V), (MEMO 1812), 0a-b: Candona sp. (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 1811),
1a-c: Loxoconcha sp. (a: R.V, b: Dorsal view, c: L.V), (MEMO 1811)

211

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده استروکدها از برش آق بند:91 شکل
2a-c: Cyprideis littoralis (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 1810), 2a-c: Cyprideis
littoralis (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 1810), 0a-c: Cyprideis littoralis, (a: L.V,
b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 1810), 1a-c: Cyprideis littoralis, (a: L.V, b: Dorsal view,
c: R.V), (MEMO 1810), 0a-c: Candona sp. (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 1802),
1a-c: Loxoconcha sp. (a: L.V, b: Dorsal view, c: R.V), (MEMO 1800).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 مقاطع میکروسکوپی از پلی مورفهای انتخاب شده در مقطع آ ق بند:99 شکل
, 2 & 0: Achomosphaera sagena, (MEMO 1001, 1088 & 1000), 1 & 0: Achomosphaera
neptuni (MEMO, 1002 & 1828), 1, 0 & 8: Achomosphaera ramuliferra (MEMO 1088,
1002 & 1820), 0: Bourkidinium granulatum, (MEMO 1001), 22 & 22: Coronifera oceanica
(1001 & 1088), 22 & 20: Cribroperidinium edwardsi, (MEMO, 1081 & 1088), 21, 20 &
21. Cribroperidinium orthoceras

211

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 مقاطع میکروسکوپی از پلیمورفهای انتخاب شده در مقطع آق بند:96 شکل
: 2: Cribroperidinium muderongense, (MEMO, 1000), 2, 0 & 1: Cyclonephelium
distinctum, (MEMO 1001, 1081 & 1000), 0, 1 & 0: Dapsilidinium sp., (MEMO 1000,
1001 & 1000), 8, 0 & 22: Dinopterygium sp., (MEMO 1000, 1011 & 1008), 22:
Dingodinium serviculum, (MEMO 1001), 22. Exochosphaeridium bifidum, (MEMO 1010),
20 & 21: Exochosphaeridium mulleri, (MEMO 1001 & 1088), 20 & 21: Florentinia berran,
(MEMO 1001 & 1081).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 مقاطع میکروسکوپی از پلی مورفهای انتخاب شده در برش آق بند:94 شکل
2, 2 & 0: Gonyaulacysta episoma, (MEMO 1000, 1010 & 1001), 1 & 0: Gonyaulacysta
helicoidea (MEMO 1000 & 1821), 1: Hystrichosphaerina schindewolfii, (MEMo 1000), 0
& 8: Impagidinium sp., (MEMO 1008 & 1011), 0: Kleithriasphaeridium sp., (MEMO
1001), 22 & 22: Kiokansium polypes (MEMO 1000 1001), 22 & 20: Leptodinium
sp.,(MEMO 1000 & 1828), 21: Litosphaeridium arundum (MEMO 1828), 20 & 21.
Micrhystridium stellatum (MEMO 1010 & 1088).

218

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 مقاطع میکروسکوپی از پلی مورفهای انتخاب شده در برش آق بند:95 شکل
2, 2 & 0: Odontochitina operculata, (MEMO 1011, 1081 & 1002), 1, 0 & 1:
Oligosphaeridium complex, (MEMO 1010, 1001 & 1002), 0 & 8: Oligosphaeridium
pulcherrimum, (MEMO 1011, 1000), 0: Oligosphaeridium totum, (MEMO 1828), 22:
Pareodinia ceratophora, (MEMO 1008), 22 & 22: Pervosphaeridium truncatum, (MEMO
1088 & 1822), 20, 21, 20 & 21: Pseudoceratium retusum, (MEMO 1001, 1088, 1821 &
1001).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 مقاطع میکروسکوپی از پلی مورفهای انتخاب شده در برش آق بند:93 شکل
2, 2 & 0: Prolixosphaeridium parvispinum, (MEMO 1000, 1010 & 1002), 1 & 0:
Pterospermella sp., (MEMO 1012 & 1822), 1, 0 & 8. Spiniferites ramosus, (MEMO 1008,
1001 & 1000), 0 & 22: Subtilisphaera perlucida, (MEMO 1082 & 1088), 22:
Subtilisphaera sp., (MEMO 1082), 22, 20. Trichodinium castanea, (MEMO 1012 & 1011),
. 21 & 20: Xiphophoridium alatum, (MEMO 1088)

202

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

گونههای فسیل در برش پوروا

شکل  :97گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:

2a-c: Globanomalina compressa (MEMO 1020), 2a-c: Globanomalina sp. (MEMO 1020),
0a-c & 1a-1b: Eoglobigerina edita (MEMO 1020) Scale bar = 02µm.

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:94 شکل
2a-b: Parasubbotina variopsira (MEMO 1020), 2a-c: Globanomalina imitata (MEMO
1020), 0a-c & 1a-c: Parasubbotina pseudobulloides (MEMO 1020).

202

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :92گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا
2a-b: Globanomalina sp. (MEMO 1020), 2a-c & 0a-c: Globanomalina compressa (MEMO
)1020) and 1a-c: Globanomalina imitata (MEMO 1020
.

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:61 شکل
2a-c: Subbotina aff. cancellata (MEMO 1020), 2a-c: Parasubbotina varianta (MEMO 1020),
0a-c: Globanomalina imitata (MEMO 1020) and 1a-c: Eoglobigerina edita (MEMO 1020).

201

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :13گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا
2a-c: Globanomalina imitata (MEMO 1020), 2a-c, 0a-c and 1a-b: Subbotina triloculinoides
(MEMO 1020).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:69 شکل
2a-c: Subbotina triloculinoides (MEMO 1020), 2a-c: Parasubbotina pseudobulloides
(MEMO 1020), 0a-c. Globanomalina compressa (MEMO 1020) and 1a-c: Subbotina
trivialis (MEMO 1020).

201

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :66گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا
2a-c & 1a-c: Globanomalina compressa (MEMO 1020), 2a-c: Eoglobigerina edita (MEMO
1020) and 0a-c: Globanomalina sp. (MEMO 1020).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:64شکل
2a-c: Praemurica taurica (MEMO 1020), 2a-c: Globanomalina sp. (MEMO 1020), 0a-c:
Eoglobigerina edita (MEMO 1020) and 1a-c: Subbotina trivialis (MEMO 1020).

208

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:65 شکل
2a-c: Subbotina sp. (MEMO 1000), 2a-c: Subbotina trivialis (MEMO 1000), 0a-c:
Globanomalina sp. (MEMO 1000) and 1a-c: Parasubbotina sp. (MEMO 1000).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:63شکل
2a-c: Eoglobigerina sp. (MEMO 1000), 2a-c: Eoglobigerina eobulloides (MEMO 1000), 0a-c:
Subbotina sp. (MEMO 1000) and 1a-c: Parvularugoglobigerina alabamensis (MEMO 1000).

282

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :67گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا
2a-c, 2a-b, 0 & 1a-c: Chiloguembelina midwayensis (MEMO 1000) and 0a-c: Subbotina
triloculinoides (MEMO 1000).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:64 شکل
: 2a-c: Subbotina aff. cancellata (MEMO 1000), 2a-c: Eoglobigerina eobulloides (MEMO
1000), 0a-c: Globanomalina sp. (MEMO 1001) and Praemurica inconstans (MEMO 1001).

282

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:62 شکل
2a-c: Eolobigerina edita (MEMO 1001), 2a-c: Globanomalina sp. (MEMO 1001), 0a-c:
Chiloguembelina midwayensis (MEMO 1001) and 1a-c: Praemurica inconstans (MEMO
1001).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :41گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا
2a-c & 2a-c: Parasubbotina sp. (MEMO 1001) and 0a-c & 1a-c: Chiloguembelina
midwayensis (MEMO 1001).

281

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:41 شکل
: 2a-c: Globanomalina sp. (MEMO 1008), 2a-c: Golbanomalina imitata (MEMO 1008), 0ac: Parasubbotina pseudobulloides (MEMO 1008) and 1a-b: Chiloguembelina midwaynsis
(MEMO 1008).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:49 شکل
2a-c: Globanomalina sp. (MEMO 1008), 2a-c: Parasubbotina variospira (MEMO 1008), 0ac: Subbotina triloculinoides (MEMO 1008) and 1a-c: Golbanomalina compressa (MEMO
1008).

281

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:46 شکل
2a-c & 2: Chiloguembelina subtriangularis (MEMO 1008), 0a-c: Globanomalina sp.
(MEMO 1012), 1a-c: Eoglobigerina edita (MEMO 1012) and 0a-c: Globanomalina imitata
(MEMO 1012).

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:44 شکل
2a-c: Golbanomalina sp. (MEMO 1012), 2a-c: Globanomalina compressa (MEMO 1012), 0a-c:
Parasubbotina sp. (MEMO 1012) and 1a-b: Parasubbotina pseudobulloides (MEMO 1012).

288

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :45گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا
2a-c, 2a-c & 0a-c: Chiloguembelina midwayensis (MEMO 1012) and 1a-c: Parasubbotina
)pseudobulloides (MEMO 1012

111

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش پوروا:43 شکل
2a-c: Parasubbotina varianta (MEMO 1012), 2a-c: Golbanomalina compressa (MEMO
1012), 0a-c: Subbotina cancellata s.s ( MEMO 1012) and 1a-c: Parasubbotina
pseudobulloides (MEMO 1012).
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

: گونههای انتخاب شده از نانوفسیلهای آهکی در مقطع پوروا:47 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b: Braarudosphaera bigelowii, (MEMO 1020), 2a-b: Braarudosphaera
sp., (MEMO 1002), 0a-b: Cruciplacolithus intermedius, (MEMO 1020), 1a-b: Coccolithus
sp., (MEMO 1012), 0a-b: Coccolithus pelagicus, (MEMO 1020), 1a-b: Fasciculithus cf.
tympaniformis, (MEMO 1020), 0a-b & 8a-b: Chiasmolithus sp., (MEMO 1002 & 1011),
0a-b: Markalius inversus, (MEMO 1020) and 22a-b: Markalius sp., (MEMO 1020).
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

: گونههای انتخاب شده از نانو فسیلهای آهکی در برش پوروا:44 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b: Micrantholithus sp., (MEMO 1020), 2a-b: Neochiastozygus sp.,
(MEMO 1020), 0a-b: Prinsius sp., (MEMO 1000), 1a-b: Reticulofenestra sp., (MEMO
1011), 0a-b: Reticulofenestra sp,. (MEMO 1000), 1a-b: Reticulofenestra
sp., (MEMO 1011), 0a-b: Sphenolithus cf. moriformis, (MEMO 1018), 8a-b: Sphenolithus sp.,
(MEMO 1018), 0a-b: Sphenolithus sp., (MEMO 1000), 22a-b: Thoracosphaera sp., (MEMO 1218)
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :42گونههای انتخاب شده از نانو فسیلهای آهکی دربرش پوروا:
: (a: XPL, b: PPL): 2a-b, 2a-b, 0a-b, 1a-b, 0a-b, 8a-b, 0a-b & 22a-b: Discoaster sp., (MEMO
1011, 1002, 1008, 1082 & 1000), 0a-b & 1a-b: Sphenolithus cf. moriformis, (MEMO
)1018
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :05گونههای انتخاب شده از نانو فسیلهای آهکی در برش پوروا
(a: XPL, b: PPL): 2a-b, 2a-b, 0a-b and 1a-b: Discoaster sp., (MEMO 1000, 1000, 1008 and 1008).
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

گونههای فسیل در برش سوچلما

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:51 شکل
: 2a-c Globanomalina sp. (MEMO 1222), 2a-c: Subbotina triloculinoides (MEMO 1222), 0a-c:
Globanomalina imitata and 1a-c: Parasubbotina pseudobulloides (MEMO 1222). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:05 شکل
2a-c: Subbotina trivialis (MEMO 1222), 2a, 2b: Praemurica taurica (MEMO 1222), 0:
Rectoguembelina cretacea (MEMO 1222), 1a-b: Chiloguembelina sp. (MEMO 1222), 0a-b:
Subbotina triloculinoides (MEMO 1222) and 1a-b: Globanomalina sp. (MEMO 1222).
Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :56گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما
2-1: Chiloguembelina midwayensis (MEMO 1222, 1222A and 1222). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:54 شکل
2a-c: Subbotina trivialis (MEMO 1222), 2a-c: Eoglobigerina edita (MEMO 1222), 0a-b:
Subbotina trivialis (MEMO 1222), 1a-b: Rectogumbelina cretacea (MEMO 1222) and 0a-b:
Goloboconus daubjergensis (MEMO 1201). Scale bar = 02µm.

208

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:55 شکل
2a-c: Eoglobigerina edita (MEMO 1222), 2a-b: Globanomalina sp. (MEMO 1222), 0:
Zaeuvigerina waiparaensis (MEMO 1222), 1a-c: Eoglobigerina edita (MEMO 1222) and
0a-c: Praemurica nikolasi (MEMO 1222). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از برش سوچلما:53 شکل
2a-c: Globoconusa daubjergensis (MEMO 1222), 2 & 1a-c: Globanomalina compressa
(MEMO 1222 & 1222), 0a-b: Parasubbotina pseudobulloides (MEMO 1222), and 0a-b:
Globanomalina sp. (MEMO 1222). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:57 شکل
2a-c: Subbotina aff. cancellata (MEMO 1220), 2a-c: Globanomalina compressa (MEMO
1220), 0a-c: Praemurica taurica (MEMO 1220), 1a-c: Eoglobigerina edita (MEMO 1220).
Scale bar = 02µm
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی
.

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:54 شکل
2a-c: Praemurica pseudoinconstans (MEMO 1220), 2a-c: Eoglobigerina edita (MEMO
1220), 0a-c: Praemurica pseudoinconstans (MEMO 1220) and 1a-b: Golbanimalina
compressa (MEMO 1220). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:52 شکل
2a-c: Subbotina trivialis (MEMO 1220), 2a-c: Parasubbotina pseudobulloides (MEMO
1220), 0a-c & 1a-c: Parasubbotina pseudobulloides (MEMO 1220). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:31 شکل
2a-c: Parasubbotina pseudobulloides (MEMO 1220), 2a-c: Globanomalina compressa
(MEMO 1220), 0a-c & 1a-c: Praemurica taurica (MEMO 1220). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:13 شکل
2a-c: Subbotina aff. cancellata (MEMO 1220), 2a-b: Globanomalina compressa (MEMO
1220), 0a-b: Praemurica inconstans (MEMO 1220), 1a-b: Parvularuglobigerina eugubina
(MEMO 1220) and 0a-c: Eoglobigerina spiralis (MEMO 1220). Scale bar =
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:15 شکل
2a-c: Rectoguembelina cretacea (MEMO 1220), 2a-c: Globoconusa daubjergensis (MEMO
1220), 0a-c: Zaeuvigerina waiparaensis (MEMO 1220) and 1a-c: Subbotina aff. cancellata
(MEMO 1220). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:36 شکل
2a-c & 1a-c: Globoconusa daubjergensis (MEMO 1220, 1222), 2a-c: Subbotina trivialis
(MEMO 1222) and 0a-c: Praemurica taurica (MEMO 1222). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:34 شکل
2a-c: Parvularugoglobigerina alabamensis (MEMO 2221), 2a-c: Praemurica taurica
(MEMO 2200), 0a-c: Parasubbotina varianta (MEMO 2200) and 1a-c:
Parvularogoglobigerina sp. (MEMO 2200). Scale bar = 02µm
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی
.

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:35 شکل
2a-c: Eoglobigerina edita (MEMO 2200), 2a-c: Globoconusa daubjergensis (MEMO
2200), 0a-c: Chiloguembelina morsei (MEMO 2212) and 1a-c: Globanomalina imitata
(MEMO 2212). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از فرامینفرهای پالنکتونیک در برش سوچلما:11 شکل
2a-c & 0a-c: Subbotina triangularis (MEMO 2212), 2a-c: Parvularugoglobigerina alabamensis
(MEMO 2212) and 1a-c: Parvularuglobigerina sp. (MEMO 1202). Scale bar = 02µm.
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از نانوفسیل آهکی در برش سوچلما:37 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2 & 2a-b: Braarudosphaera bigelowii, ( MEMO 1222 & 1212), 0 & 1a-b:
Cruciplacolithus intermedius, (MEMO 1220 & 1200),0 & 1a-b: Coccolithus pelagicus
(MEMO 1222 & 1212), 0 & 8a-b: Chiasmolithus sp. (MEMO 1212 & 1022), 0 & 22a-b:
Chiasmolithus sp. (MEMO 1111 & 1181).
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونه های انتخاب شده از نانوفسیل آهکی در برش سوچلما:16 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b: Fasciculithus cf. tympaniformis, (MEMO 1222), 2 & 0a-b:
Helicosphaera cf. intermedi, (MEMO 1112), 1a-b: Helicosphaera cf. vedderi, (MEMO
1112), 0a-b: Heliolithus sp., (MEMO 1222), 1a-b: Markalius inversus, (MEMO 1200) and
0 & 8a-b: Micrantholithus sp. (MEMO 1212 & 1282).
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از نانوفسیل آهکی در برش سوچلما:32 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b: Neocrepidolithus cf. fossus, (MEMO 1222), 2a-b: Neocrepidolithus
dirimosus, (MEMO 1212), 0a-b: Prinsius tenuiculus, (MEMO 1282), 1a-b:
Neochiastozygus sp., (MEMO 1012), 0 & 1a-b: Ponosphaera pulcra, (MEMO 1212 &
1200), 0a-b: Pontosphaera discopora, (MEMO) 1002), 8a-b: Reticulofenestra dictyoda,
(MEMO 1200), 0a-b: Reticulofenestra sp., (MEMO 1212), and 22a-b: Reticulofenestra cf.
floridanus, (MEMO 1112).
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از نانوفسیل آهکی در برش سوچلما:71 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b: Sphenolithus cf. anarrhopus, (MEMO 1212), 2a-b: Sphenolithus
furcatolithoides, (MEMO 1012), 0, 1, 0 & 1a-b: Sphenolithus sp. (MEMO 1018, 1208,
1212 & 1200), 0a-b: Thoracosphaera sp. (MEMO 1218) and 8a-b: Tribrachiatus contortus,
(MEMO 1112).
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

 گونههای انتخاب شده از نانوفسیل آهکی در برش سوچلما:71 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2a-b & 2a: Discoaster cf. backmanii, (MEMO 1018), 0a-b: Discoaster cf.
bifax, (MEMO 1200), 1 & 0a-b: Discoaster deflandrei, (MEMO 1022 & 1180), 1 & 0a-b:
Discoaster druggii (MEMO 1111 & 1208), 8 & 0a-b: Discoaster gemmifer, (MEMO 1212
& 1181) and 22a-b: Discoaster cf. kugleri (MEMO 1200)
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

.
 گونههای انتخاب شده از نانوفسیل آهکی در برش سوچلما:79 شکل
(a: XPL, b: PPL): 2 & 2a-b: Discoaster cf. kugler, (MEMO 1018 & 1120), 0a: Discoaster
lenticularis, (MEMO 1212), 1a-b: Discoaster mohleri (MEMO 1020), 0a-b: Discoaster
multiradiatus, (MEMO 1022), 1a-b: Discoaster subsurculus, (MEMO 1112), 0a: Discoaster
cf. surculus, (MEMO 1112), 8a-b: Discoaster cf. williamsii, (MEMO 1212) and 0 & 22a-c:
Discoaster sp. (MEMO 1012).
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چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :31گونه های انتخاب شده از نانوفسیل آهکی در برش سوچلما
(a: XPL, b: PPL): 2 - 1a-b: Discoaster sp. (MEMO 1112, 1111 & 1212), and 22a-b:
Prediscosphaera cretacea (MEMO 1220).
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Appendix9

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت خزر

چینه شناسی و رسوب شناسی شرق حوضه خزر جنوبی

شکل  :74پالئوالگ چاه صوفیکم – ( 1تعیین سن بر مبنای نانوفسیل صورت پذیرفته است)
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منابع فارسی
بحرینی سید رم ان ،اتحاد کور ش ( )8930زمین شناسی حوضه جنروب خرزر از نزراه دیزرر ،انتشرارات
سارگل
شرکت نفت خزر( ،)8931پژ هش هاي نوین در حوضه زمین شناسی نفت گاز در دریاي خزر.
ظفري مریم( )8919سر سنگ نمایی سنگ مخزن چلكن در چاه خزر 8-ادع در جنوب غربی دریاي خرزر
براساس تلفیق اطالعات پتر فیزی  ،پتر گرافی چینه نزاري سكانسی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،احرد
علوب تحقیقات دانشزاه آزاد اسالمی
موسوي ر حبخش سید محمد ()8910چینه شناسی زمین شناسی نفت دریاي خزر ،انتشارات هاتف
مهاجر سلطانی حسین،)8932( ،زمین شناسی رسوبی ارزیابی پتر فیزیكی سازند آدااگیل در گستره خرزر
جنوبی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،احد علوب تحقیتقات دانشزاه آزاد اسالمی
یاسینی ایرج ،) 8991( ،نزاهی به رسوبات نئوژن حوزه پاراتتیس جنوب دریاي خرزر در منطقره ادرع برین
علمده تا نكار د ،انجمن نفت ایران ،شماره  22 ،19صفحه
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