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چكيده
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1-مقدمه
مستعد  رخساره هاي  تعيين  نفتي  اکتشافات  در  سکانسي  چينه شناسي  کاربردهاي  از 
سنگ منشأ، سنگ مخزن و پوش سنگ است و بدين وسيله با مطالعه بخش محدودي 
از حوضه مي توان شناخت بهتري نسبت به محل و گسترش رخساره ها به دست آورد. 
چينه شناسي سکانسي کاربرد فراواني در پي جويي مواد هيدروکربوري، تغييرات سطح 
 .)Emery & Myers, 1996( تاريخچه فرسايش دارد  نرخ رسوبگذاري و  آب دريا، 
سکانس هاي رسوبي تحت تأثير تغييرات نسبي آب دريا تشکيل مي شوند که اين عامل 
کنترل  رسوبات  تراکم  و  هوا  و  آب  منطقه،  زمين ساخت  مانند  عواملي  توسط  خود 

.)Van Wagoner etal., 1988( مي شود
و  خانه کت  سازند  دو  شامل  زاگرس  حوضه  پاياني  و  ترياس مياني  رسوبات     
دشتک است. سازند خانه کت شامل دولوميت، شيل، سنگ آهک و سازند دشتک 
انيدريت است که به صورت جانبي کربنات-  شامل دولوميت، شيل، سنگ آهک و 
است.  شده  تبديل  خانه کت  سازند  کربنات هاي  به  دشتک  سازند  تبخيري هاي 
در   Szabo & Kheradpir  )1978( مطالعات  از  پس  خانه کت  و  دشتک  سازندهاي 
فارس ساحلي در جنوب  از ديدگاه چينه شناسي سکانسي در حوضه  اخير  سال هاي 

ايران توسط حاجيان )1385( و فالح خيرخواه )1385( ارزيابي شده است. 
      داده هاي سازند دشتک از دو چاه آغار باختري #1 و آغار #1 از ميدان هاي 
گازي آغار و آغار باختري در منطقه زاگرس در جنوب ايران به دست آمده است 
سبخايي  پهنه  تبخيري  کربناتي-  سنگ هاي  از  چيره  به طور  سازند  اين   .)1 )شکل 
)غير رسمي(،   A تبخيري  به چند بخش شيل آغار )رسمي(،  و  تشکيل شده است 
)رسمي(،  سفيدار  دولوميت  رسمي(،  )غير   C تبخيري  رسمي(،  )غير   B تبخيري 
به  فارس ساحلي  از سوي  سازند دشتک  مي شود.  تقسيم  )غير رسمي(   D تبخيري 
سوي زاگرس مرتفع و نيز از سوي خاور زاگرس تغيير رخساره مي دهد و به سازند 
تبديل  و  زاگرس  حوضه  در  آن  گسترش  نحوه  بنابراين  مي شود.  تبديل  خانه کت 
آن به سازند دشتک براي مخازن هيدروکربني بسيار مهم است، زيرا رخساره هاي 
را  تبخيري(  اليه هاي  )وجود  مناسب  سنگ پوش  يک  کيفيت  خانه کت  سازند 

ندارند )شکل 3(.
     سازند دشتک به تازگي از ديدگاه چينه شناسي سکانسي  در صفحـه عربي براي 
توسط  ابوظبي  و  عمان  در  همجوار  سازند هاي  و  ايران  در  ترياس  رسوبات  مقايسه 

   Sadooni & Alsharhan )Sharland et al. )2001& 2004 و در ناحيه عراق توسط 
)2004( بررسي شده  است.

ساختماني  زون  سه  به  باختر  جنوب  به سوي  خاور  شمال  از  زاگرس  حوضه       
مي شـود  تقسيم  خوزستان  دشت  و  ساده  چين خوردگي  زون  راندگی،  زون 
فارس  مطالعات   .)Alavi, 1994 & 2004;  Berberian, 1995; Falcon, 1961(
ميزبان  و  ساده  با چين خوردگي هاي  زاگرس  از  بخشي  که  داخلي  و  ساحلي 
James & Wynd )1965(؛ توسط  است،  ايران  غيرهمراه  گاز  مخازن  بيشتر  بخش 
Ziegler )2001( Kashfi (1992)؛  )Szabo & Kheradpir )1978؛  ؛ 
Sadooni & Alsharhan )2004( )Sharland et al. )2001 & 2004؛ 

همچنين  است.  رسيده  بـه انجام   Koopman et al. )2005( و 
زمان  در  شمالي  فارس  ناحيه  از  کاملي  گزارش  نيز   Szabo & Kheradpir  )1978(

به سوي  کرده اند.  منتشر  رسوبي  محيط  و  چينه شناسي  مسائل  پيرامون  ترياس  پرمو- 
محيط  يک  دارد،  وجود  پاياني  تا  آغازين  ترياس  رسوبات  که  فارس  خليج  خاور 
داشته  وجود  باختـري  ارتفاعات  از  آواري  ها  ورود  به همراه  تبخيري  کربناتي- 
مي شدند  حوضه  وارد  خـاور  سوي  از  آواري  ها  مواد  ترياس  اواخر  در  اما  است، 
سازند  تبخيـري هاي  و  سيکلي کربنات ها  ماهيت   .)Murris, 1980(
است  تطابق  قابل  ائوستازي  و  دريا  آب  سطح  نسبي  منحني  با  دشتک 
پايه اطالعات رسوب شناسي،  بر   .)Hag et al., 1988; Hag & Al-Qahtani, 2005(
ريزرخساره و چينه شناسي سکانسي در حوضه زاگرس، فارس ساحلي چهار سکانس 
رسوبي در اين سازند تفسير شده است )Szabo  &  Kheradpir,  1978(. در شکل 
مطالعه  مورد  منطقه  در  دشتک  و  خانه کت  سازند هاي  سنگ شناسي  تغييرات   3
مشاهده مي شود. رسوبات کربناتي و تبخيري شامل سازند دشتک بيشتر در زاگرس 
بدون  آن  معادل  کربناتي  رسوبات  و  دارند  رخنمون  فارس  خليج  و  چين خورده 

تبخيري، به نام سازند خانه کت در زاگرس مرتفع رخنمون دارد.
سوم  مرتبه  سکانسي  چينه شناسي  چارچوب  شناخت  پژوهش  اين  موضوع      
تطابق  قابل  که  سکانس هايي  به  دشتک  سازند  مطالعه  اين  در  است.  دشتک  سازند 
با  دشتک  سازند  سکانس  هر  است.  شده  تقسيم  است،  سوم  مرتبه  سکانس هاي  با 
رخساره هاي ژرف شونده به سوي باال )transgressive system tract or TST( شروع 
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کم  رخساره هاي  به  و   )MFS( دريا  آب  پيشروي  بيشينه  سطوح  به  ادامه  در  و  شده 
ابتدا با  HST در  ژرفاشونده )highstand system tract or HST( مي رسد. رخساره 
فضاي برانباشت عمودي زياد شروع و در پايان با رخساره هاي پسرونده تمام مي شود. 
در اين پژوهش، دو چاه آغار باختري #1 و آغار #1 با ستبراي 1833 متر سازند 
دشتک و 350 عدد مقطع نازک خرده حفاري مورد بررسي قرار گرفت. چاه آغار 
باختري #1 با ستبراي 1117 متر و آغار #1 با ستبراي 716 متر مطالعه شد. افزون بر 
اين، پرتو گاما و نمودار صوتي نيز تفسير شدند و در پايان، نمودار تاريخچه تدفين 

ساده اي از حوضه رسوبي ارائه شد.

2-تحليلريزرخسارههاوتفسيرمحيطرسوبي
)شکل  دارد  غيرکربناتي  ريزرخساره   4 و  کربناتي  ريزرخساره   17 دشتک  سازند 
و  Dunham )1962( طبقه بنـدي  اساس  بر  ريزرخسـاره ها  اين  شناخت   .)11 تا   4

است.  رخساره اي  کمربندهاي  در  قرارگيري  ترتيب  )Embry & Klovan )1971 و 

پهنه  رخساره هاي  شامل  که  شده  ته نشين  رخساره اي  کمربند   8 در  دشتک  سازند 
E، درياي محدود  D، شول  C، الگون  B، پهنه کشندي  A، پهنه فراکشندي  ساحلي 
F، درياي باز G و رمپ مياني H است. سازند دشتک در هر دو چاه آغار باختري 
#1 و آغار #1 با شيل آغار شروع مي شود و شامل سطح ناپيوستگي فرسايشي موازي 
به همراه آثار اکسيد آهن با کربنات هاي سازند کنگان است. مرز باالي سازند دشتک 
نيز با سازند نيريز با سطح ناپيوستگي فرسايشي در رأس عضو )Member( تبخيري هاي 
پايان مي پذيرد که  با دولوميت سفيدار  بااليي  #1 مرز  پايان مي رسد. در آغار  به   D
بخشي از آن در اثر فرسايش از ميان رفته است. با توجه به نوع ريزرخساره ها و مقايسه 
هموکالين  رمپ  سازند دشتک يک  رسوبگذاري  محيط  شناخته شده،  مدل هاي  با 
 .)Burchette & Wright, 1992( است  شده  تعيين  )سبخايي(  تبخيري  کربناتي- 
انيدريت(  و  سنگ آهک  دولوميت،  )بيشتر  کربنات  شامل  فراکشندي  نهشته هاي 
است. رسوبات ميان کشندي، شامل مادستون هاي جلبکي دولوميتي است. نهشته هاي 
فروکشندي شامل رخساره وکستون پلتي و گرينستوني است )Warren, 1989(. وجود 
ذرات اسکلتي و غير اسکلتي دليلي بر يک رمپ دروني و مياني است، زيرا اجزاي 
اينتراکالست  است.  و  پلوييد  کمتر  مقدار  به  و  بيوکالست  اُئوييد،  رمپ  در  اصلي 
با درياي عادي و سکو تنوع کمتري دارند  بيوکالست    هاي رمپ دروني در مقايسه 
اُئوييدها   .)Flügel, 2004( اکينودرم است استراکد و  نرم تنان،  و شامل جلبک سبز، 
نيز در رمپ دروني نزديک خط ساحلي و تپه هاي شول تشکيل مي شوند و بيشتز آنها 
ميکريتي يا هم مرکز هستند. پلوييد ها به صورت پلت مدفوعي و حاصل طوفان هستند، 
کورتوييد ها در جريان شستشوي تپه هاي ماسه اي در رمپ دروني ديده مي شوند که 
در سکو ها ارزش چنداني ندارند. آنکوييد هاي جلبکي در رمپ دروني فراوان هستند. 

.)Flügel, 2004( اينتراکالست ها در کل رخساره رمپ حضور دارند

3-چينهشناسيسكانسي
انباشتگي چرخه هاي رسوبي،  الگوي روي هم  تغييرات عمودي رخساره ها،  بررسي 
چهار  شناسايي  به  صوتي  نمودار  و  گاما  پرتو  با  مقايسه  و  فسيل شناسي  شواهد 
 2581 تا   1865 ژرفاي  )از   1  # آغار  چاه  زميني  زير  برش  در  رسوبي  سکانس 
به سوپر سيکل  تا 3512 متري( وابسته  )از ژرفاي 2395   1# باختري  متري( و آغار 
چينه شناسي  بحث  در  است.  انجاميده  دشتک  سازند  در   )Sloss, 1963(  Absaroka

در  فراوان  ائوستازي  حوادث  به علت  استفاده  مورد  مکتب  بهترين  سکانسي 
 Genetics Sequence Stratigraphy )G.S.S( مدل  به کار گيري  عربي  صفحه 
کاربرد   Exxon مدل  از  بيش  که  است  سکانسي  چينه شناسي  تفسير  و  تعبير  براي 
توسط  خاورميانه  منطقه  در  عربي  صفحه  سکانسي  چينه شناسي  از  بنابراين،  دارد. 
 HST رخساره هاي  دسته  سازنـد  اين  در  شد.  استفاده   Sharland et al. )2001(

است  بيشتر   HST در  رسوبگذاري  حجم  و  دارند  بيشتري  ستبراي   TST به  نسبت 
ژرف  به نسبت  رخساره هاي  نشان دهنده  دشتک  سازند  در   TST  .)Tucker, 1993(
پلوييد،  به همراه  معموالً  که  است  پاييني(  ميان کشندي  و  فروکشندي  )رخساره 
رسوبات  سنگ نگاري  است.  الگون  دولوميت  و  انيدريت  گرهک  اينتراکالست، 
رخساره هاي پيشرونده TST بيشتر نشان دهنده سيمان هاي دريايي هم ستبرا، هم محور، 
گاما  پرتو  ديگر  سوي  از  است.  بازگشتي  نشتي-  شدن  دولوميتي  و  شدن  ميکريتي 
نشان  سکانس  پيشروي  زمان  در  زنگوله اي  شکل   TST مرحله  در  صوتي  نمودار  و 
رخساره هاي  به  فراکشندي  و  ساحلي  رخساره هاي  از  جابه جايي  گواه  که  مي دهند 
دروني تر الگون و رمپ مياني است. رخساره هاي پسرونده يا سطح باالي آب دريا 
)HST( به سوي باال کم ژرفاشونده و شامل اجزايي همچون اينتراکالست، بيوکالست، 
پلت، المينه هاي جلبکي و همچنين سطوح فرسايشي در باالي سکانس در برخي از 
سطوح  هستند. از سوي ديگر، در بخش بااليي رخساره هاي HST بيشتر، المينه هاي 
باال  به سوي  سبخايي  کربنات هاي  در  انيدريت  و گرهک هاي  انيدريت  ستبرشونده 
وجود دارد. سنگ نگاري رخساره هاي پسروي پديده هاي دياژنزي گسترده تري نسبت 
محدود،  درياي  باز،  درياي  از  پسـروي رخساره ها  دارد.  پيشروي  رخسـاره هاي  به 
رخساره هاي  در  موجود  است. دولوميت  فراکشندي  به  ميان کشندي  شول،  الگون، 
سبخايي  رسوبات  به همراه  متر  چندين  ستبراي  به  سبخايي  دولوميت  نوع  از  پسروي 
اتفاق  سبخايي  سيال هاي  نفوذ  اثر  در  نيز  بازگشتي  نشتي-  شدن  دولوميتي  و  است 
کلي  به طور   HST مرحله  در  صوتي  نمودار  و  گاما  پرتو   .)Tucker, 1993( مي افتد 
فرسايشي در سکانس هاي سازند  با شکل مخروطي شناخته مي شوند. چندين سطح 
رخساره هاي  دسته  از  برخي  باالي  در  يک  نوع  سکانسي  مرز  دارد.  وجود  دشتک 
نيز آثار لکه هاي اکسيد آهن،  HST و شواهدي از فرسايش بخش هايي از سازند و 

برشي شدن و وجود درزه و شکستگي ديده مي شود.  انيدريت،  زياد  بسيار  ستبراي 
از  خروج  شواهد  که  است  دو  نوع  از  دشتک  سازند  سکانس هاي  در  مرزها  ديگر 
آب را نشان نمي دهد. ستبراي سطوح MFS در حدود 2 متر و گاهي بيشتر است که 
برخي اوقات به سختي در پرتو گاما و نمودار صوتي قابل تشخيص است. در کل اين 
سطوح با افزايش نمودار صوتي و مقدار تخلخل کمتر و همچنين پيک بيشينه در پرتو 
گاما شناخته مي شونـد. سطوح MFS در چاه آغار باختري #1 با آغار #1 و حتـي با 
نتايج ديگر پژوهش ها )Szabo & Kheradpir, 1978; Sharland et al., 2001( برابري 
خوبي نشان مي دهد )شکل 10(. همچنين به علت به تله افتادن سيال هاي غني از منيزيم 
حاصل از انحالل شورابه ها در زير سطوح MFS دولوميتي شدن نشتي- بازگشتي در 
رخساره هاي پاييني TST روي داده  است. اليه ها و عدسی های کوچک انيدريت که 
در نزديکي سطوح MFS ديده مي شوند مي توانند حاصل تغيير ژيپس در حوضه هاي 
شور باشند )Warren, 1989(. حضور و يا نبود گونه هاي دريايي بسته و حضور کم 
گونه هاي دريايي باز )از ويژگي هاي کربنات هاي سازند دشتک در رسوبات TST و 
HST( نشان دهنده يک محيط سبخايي است. همه گونه هاي دريايي ديده شده تحمل 

دارند.   )... و  استراکد  و  تريکولينا  کوچک،  دوکفه اي  )گاستروپود،  بااليي  شوري 
رخساره سطوح MFS به عنوان بخشي ژرف حوضه معرفي مي شوند.

در  يک  نوع  ناپيوستگي  مرز  يک  اول  سکانس  قاعده  در   1# آغار  چاه  در       
آثار  با  دارد،  قرار  کنگان  و  دشتک  سازند  مرز  در  که  است  متري   2581 ژرفاي 
اکسيد آهن شناخته مي شود و نشان دهنده خروج رسوبات از آب است. در بررسي 
شد  مشاهده  آواري  کوارتز  ذرات  و  آهن  اکسيد  آثار  سطح  اين  در  نازک  مقاطع 
)شکل 4- الف(. TST از ژرفاي 2466 تا 2581 متري با ستبراي 115 متر از شيل هاي 
به  پايان  در  و  الگون  محيط  پکستون هاي  پلوييد  و  دولوميت  به  آغار  رنگ  سرخ 
با  نمودار صوتي  و  گاما  پرتو  در  آغار  مي رسد. شيل  محيط شول  اُئوييد گرينستون 
افزايش بسيار زياد پيک شيلي شناخته مي شود )شکل8(. سطح MFS يک افق اُئوييد 
تا   1S به عضو  تقسيمات سنگ شناسي  اساس  بر  اول  )سکانس   4S گرينستون عضو 
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8S تقسيم شده است )مطيعي، 1372(( متعلق به محيط شول است. در ژرفاي 2466 

 Tr50 متري پرتو گاما و نمودار صوتي تا حدودي افزايش مي يابد. اين سطح منطبق با
آب  سطح  تراکت  )Sharland et al.,  2001(. سامانه  است   Ladinian اشکوب  و 
رخساره هاي  است.  متر   136 ستبراي  با  متري   2466 تا   2330 ژرفاي  از   )HST( باال 
رمپ مياني به درياي باز، درياي محدود، پهنه کشندي و فراکشندي و رخساره هاي 
دسته  مي شوند.  تبديل   A عضو  انيدريت  و  توده اي  انيدريت  به  آهکي  دولوميتي- 
کاهش  به علت  تبخيري  کربناتي-  حوضه هاي  در   )HST( باال  آب  سطح  رخساره 
تشکيل  باال  به سوي  ستبرشونده  رخساره هاي  دريا،  پسروي  و  حوضه  ژرفاي 
 Emery( مي شوند  کم ستبراتر  کربنات ها  و  ستبر تر  تبخيري ها  بنابراين،  و  مي دهند 
به  را  سيکل هاي کوچک شونده  نيز  نمودار صوتي  و  گاما  پرتو   .)& Myers, 1996

ناپيوستگي  نوع  از  نيز  اول  سکانس  بااليي  مرز   .)8 )شکل  مي دهد  نشان  باال  سوي 
تبخيري  و   A توده اي  انيدريت هاي  ميان  که  است  متري   2330 ژرفاي  در  دو  نوع 
 50 ستبراي  با  متري   2330 تا   2280 ژرفاي  از   TST دوم  سکانس  در  دارد.  قرار   B
انيدريت  از  ميان اليه اي  با  الگوني  وکستون  مادستون-  بيوکالست  رخساره  از  متر 
نشان  گاما  پيک  و  مي شود  کاسته  ستبرايشان  از  باال  به سوي  که  است  تشکيل شده 
گونه هاي  افزايش  با  رخساره الگوني  به  فراکشندي  محيط  از  ژرف شدن حوضه  از 
را   API ارزش گاماي در حدود 40  اين رخساره  TST در  موجود در الگون دارد. 
دارد و افزايش کلي پرتو گاما و نمودار صوتي به سوي باال را نشان مي دهد )شکل 8(.

متري   2280 ژرفاي  در   )MFS( دريا  آب  پيشروي  بيشينه  سطح  دوم  سکانس  در   
در  بيوکالست  افزايش  و  تجمع  نشان دهنده  که  است  پکستون  پلت  بيوکالست- 
محيط الگون است. اين سطح قابل برابري با Tr60 و اشکوب Carnian است )شکل 
با ستبراي 107  تا 2280 متري  از ژرفاي 2173   HST  .)Sharland et al., 2001(  )8
متر، شامل توالي هاي کربناتي و دولوميتي قرار دارد که به سوي باال با تبخيري عضو 
به  محيط الگون  از  ژرفاي حوضه  نشان دهنده کم شدن  اليه ها  اين  مي يابد.  پايان   B
فراکشندي هستند. افزايش ستبراي تبخيري ها و کاهش ستبراي کربنات ها به سوي باال 
نيز نشانه HST است. پرتو گاما و نمودار صوتي نيز به سوي باال سيکل هاي کاهشي 
را نشان مي دهند )شکل 8(. در سکانس سوم TST از ژرفاي 2135 تا 2173 متري با 
ستبراي 38 متر متشکل از تناوب طبقات دولوميت، مادستون فسيل دار و انيدريت است 
که در پايان TST از رخساره فراکشندي به پهنه کشندي، الگون و سپس درياي باز 
تبديل مي شود. پرتو گاما و نمودار صوتي نيز روندي افزايشي را به سمت باال نشان 
طبقه  در  متري   2135 ژرفاي  در   MFS سوم سطح  سکانس  در   .)8 )شکل  مي دهند 
ديده  باز  درياي  رخساره  در  کرينوييد  اکينوييد،  فسيلي  تجمع  بيشترين  با  دولوميتي 
Late Carnian است )شکل 8(  به اشکوب  مربوط   Tr70 معادل  اين سطح  مي شود. 
)Sharland et al.,  2001(. در سکانس سوم با افت سطح آب دريا HST از ژرفاي 
تناوب  از مادستون کرينوييددار و  با ستبراي 195 متر متشکل  تا 2135 متري   1940
انيدريت با طبقات نازک دولوميت قرار دارد که به سوي باال از ستبراي دولوميت ها 
کاسته و بر ستبراي تبخيري ها افزوده مي شود. اين وضع نشان دهنده يک HST است 
که از رخساره درياي باز به پهنه کشندي و فراکشندي تبديل مي شود. پرتو گاما و 
نمودار صوتي نيز به سوي باال روندي کاهشي نشان مي دهند. اين رخساره ها انيدريت 
نوع دو  از  بااليي سکانس سوم  مرز  بر مي گيرند )شکل 8(،  را در   C توده اي عضو 
و طبقات   C توده اي  انيدريت  پاياني  بخش  ميان  در  و  است  متري  ژرفاي 1940  در 
دولوميتي قرار دارد. در سکانس چهارم TST از ژرفاي 1899 تا 1940 متري با ستبراي 
41 متر با طبقات انيدريت، دولوميت و آهک قرار دارد که از يک رخساره فراکشندي 
به پهنه کشندي و الگون تبديل مي شود و با افزايش تدريجـي پرتو گـامـا و نمودار 
 Tr80 MFS مربـوط به  صوتي همـراه است )شکل 8(. در سـکانـس چهـارم سطـح 
اشـکوب Norian اسـت )Sharland et al.,  2001(. اين سطح رخساره بيوکالست- 
اکينوييد وکستون در رخساره درياي باز است که در زير بخش دولوميت سفيدار در 

ژرفاي 1899 متري قرار دارد و در آن مقدار پرتو گاما و تا حدودي نمودار صوتي 
به بيشترين مقدار خود مي رسد )شکل 8(. در سکانس چهارم HST از ژرفاي 1865 
تا 1899 متري با ستبراي 34 متر با مادستون کرينوييددار درياي باز شروع مي شود و 
با  سفيدار  دولوميت  چاه نگاري  داده هاي  در  مي رسد.  سفيدار  دولوميت  به  پايان  در 
 .)8 )شکل  مي شود  شناخته  نمودار صوتي  افزايش  و  گاما  پرتو  بسيار شديد  کاهش 
مرز بااليي سکانس چهارم از نوع يک در ژرفاي 1865 متري است که ميان دو سازند 
دشتک و نيريز با نبود چينه شناسي زمان ترياس بااليي مشخص مي شود. بيشترين بخش 
دولوميت سفيدار در اين چاه در اثر فرسايش از ميان رفته است و با 32 متر ستبراي 

به طور ناقص ديده  مي شود )شکل 8(.
     حرکت دياپير نمکي به سوي باال در باختر چاه آغار باختري #1 که در ترياس 
مياني کارنين )223ميليون سال پيش( اتفاق افتاده و آغاز کافت شدگي در اين زمان 
است )Ziegler, 2001( باعث تفاوت در نرخ رسوبگذاري در چاه آغار باختري 1# 
و چاه آغار #1 شده است. دليل آن مربوط به حرکت گنبد نمکي سازند هرمـز در 
رسوبگـذاري  نرخ  باعـث  که  است   1# باختري  آغار  چاه  در  سياخ  تاقديس  هسته 
Mina et al., 1967;( است  شده   1# باختري  آغار  چـاه  در  دشتک  سازنـد  بيشتر 

آغار  چاه  در   .) Koop, 1977; Koop & Stoneley, 1982; Hurford et al., 1984

باختري #1 در سکانس يک اولين سطح ناپيوستگي در مرز سازند دشتک و کنگان 
با  و  مي شود  شناخته  يک  نوع  مرز  به عنوان  که  دارد  قرار  متري   3512 ژرفاي  در 
اين سطح  در  دارد.  تطابق  است،  داشته  افت شديدي  دريا که  نوسانات آب  منحني 
در برش نازک شيل آغار و نوشکلي گل به همراه سيمان انيدريتي در ميان بلورهاي 
نوشکل شده وجود دارد. وجود ذرات فراوان کوارتز و شکستگي نشان دهنده خروج 
رخساره از آب است )شکل 9(. در ادامه سامانه تراکت TST از ژرفاي 3512 تا 3362 
با ستبراي 150 متر با اليه شيلي آغار شروع شده که به سوي باال مقدار پرتو  متري 
گاما و نمودار صوتي زياد شده است و با رخساره دولوميت الگون شناخته  مي شود 
و در پايان با اُئوييد گرينستون عضو 4S محيط شول به پايان مي رسد )شکل 9(. در 
 Ladinian و اشکوب Tr50 در ژرفاي 3362 متري ومنطبق با MFS سکانس اول سطح
پرتو  مقدار  است.  شده  تشکيل  شول  محيط  گرينستون  اُئوييد  سطح  اين  در  است. 
افزايشي دارد )شکل 9(  گاما و نمـودار صوتي نسبت به کل سامانه تراکت روندي 
با  متري   3362 تا  ژرفاي3150  در   HST تراکت  سامانه   .)Sharland et al., 2001(
 A ستبراي 212 متر و شامل تبديل طبقات دولوميتي- آهکي به انيدريت توده اي عضو
است که با رخساره ستبرشونده به سوي باال نشان از کاهش ژرفاي حوضه و پسروي 
دريايي دارد )Emery & Myers, 1996(. در بخش هاي پاييني رخساره HST مادستون 
دولوميتي شده، دولوميت، انيدريت و در بخش هاي بااليي رخساره اُئوييد گرينستون، 
ديده  مادستون  و  استروماتوليت  دولوميت،  پکستون،  پلت  گرينستون،  اينتراکالست 
مي شوند. مقدار پرتو گاما و مقدار ارزش صوتي نمودار صوتي در اين دسته رخساره 
نوع  از  نيز  بااليي سکانس  مرز   .)9 )شکل  مي دهد  نشان  باال  به سوي  روند کاهشي 
دو است و نمودار صوتي در اين ژرفا نوسانات شديدي را نشان مي دهد )شکل 9(. 
در سکانس دوم TST از ژرفاي 3105 تا 3150 متر با ستبراي 45 متر شامل رخساره 
پهنه  به  فراکشندي  از  حوضه  ژرف شدن  نشان دهنده  که  است  دولوميتي  کربناتي، 
کشندي و الگون است. در اين دسته رخساره آثار فراوان پيريت و مادستون به همراه 
بسيار  افزايش  با  اين سکانس  در  پرتو گاما  و  ديده مي شود  انيدريتي  کمي گرهک 
زياد گاما در حدود API 90 شناخته مي شود )شکل 9(. در سکانس دوم سطح بيشينه 
پيشروي آب دريا )MFS( در ژرفاي 3105 متري با افزايش پرتو گاما و نمودار صوتي 
ايزوپک  شناخته مي شود که شامل پلت گرينستون و آنکوييد گرينستون در سيمان 
اشکوب  و   Tr60 با  تطابق  قابل  سطح  اين  است.  شول  محيط  در  دريايي  فرياتيک 
Carnian است  )Sharland et al.,  2001( )شکل HST .)9 از ژرفاي 3105 تا 2929 

با ستبراي 176 متر شامل توالي هاي آهکي دولوميتي و تبخيري است که به سوي باال 
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به تبخيري B منتهي مي شود. اين اليه ها نشان دهنده کم شدن ژرفاي حوضه از محيط 
شول به فروکشندي و فراکشندي است. پرتو گاما در اين دسته رخساره سيکل هاي 
کاهشي به سوي باال نشان مي دهد و در کل پرتو گاما يک روند کاهش تدريجي از 
نظر مقدار API را به سوي باال نشان مي دهد )شکل 9(. در مرز بااليي سکانس دوم در 
ژرفاي 2929 متري هيچ نوساني در نمودار صوتي ديده نمي شود که نشان دهنده مرز 
سکانسي نوع يک باشد. اين مرز در ميان تبخيري عضو B و رخساره دولوميت قرار 
دارد، در مقاطع نازک هيچ نوع شواهدي از خروج رخساره از آب و مرز سکانس 
نوع يک ديده نمي شود. اما رخساره گل آهکي نوشکل شده با رگچه هايي از انيدريت 
تيغه اي ديده مي شود. در سکانس سوم TST از ژرفاي 2858 تا 2929 متري با ستبراي 
رخساره هاي  است.  ريز  بسيار  دولوميت  و  آهک  طبقات  تناوب  از  متشکل  متر   71
کشندي  پهنه  به  فراکشندي  رخساره  از  اليه ها  اين  شده اند.  نوشکلي  دچار  آهکي 
از حرکت گنبد  ناشي  فروافتادگي محلي حوضه  به دليل  پرتو گاما  تبديل مي شوند. 
TST نشان مي دهد و در کل  API( در مرحله  نمکي مقادير گاما بااليي )حدود 90 
روندي افزايشي به سوي باال دارد. نمودار صوتي روندي حدوداً ثابت دارد )شکل 9(. 
در سکانس سوم در ژرفاي 2858 متري يک رخساره مادستون الگون مشاهده شده 
بيشينه  با  دريا  نوسانات  منحني  با  که  مي شود  شناخته   MFS به عنوان سطح  که  است 
پيشروي و نيز با پرتو گاما قابل تأييد است اما اثري از فسيل در اين ژرفا وجود ندارد 
و تنها مادستون نوشکلي شده در برش نازک مشاهده شده است. حرکت دياپير نمکي 
افزايش فضاي رسوبگذاري  با  نرخ فرونشست زياد در حاشيه دياپير نمکي  ايجاد  و 
زيست  براي  مساعدي  شرايط  به احتمال  و  بوده  همراه  فراوان  رسوبگذاري  نرخ  و 
و   Tr70 معادل   MFS است. سطح  نداشته  طغياني وجود  بيشينه  در سطح  موجودات 
مربوط به آشکوب Late Carnian است )Sharland et al.,  2001(. رسوبات HST از  
ژرفاي 2610 تا 2858 متري و ستبراي 248 متر را در بر مي گيرد. اين رخساره ها شامل 
پلت  آثار  به همراه  دولوميتي- آهک  تناوب  با  که  هستند   C توده اي عضو  انيدريت 
دسته  اين  در  است.  انيدريتي  طبقات  افزايش  و  اينتراکالست گرينستون  گرينستون، 
رخساره نيز کاهش پرتو گاما به سوي باال ديده مي شود )شکل 9(. مرز بااليي سکانس 
سوم از نوع دو در ژرفاي 2610 متري است. در سکانس چهارم TST از ژرفاي 2560 
تا 2610 متري با ستبراي 50 متر شامل طبقات انيدريت و آهک آرژيليتي است که از 
يک رخساره فراکشندي به پهنه کشندي تبديل مي شود که در اين سکانس با توجه به 
افزايش پرتو گاما به سوي باال سيکل هاي افزايشي را نشان مي دهد )شکل 9(. سکانس 
چهارم سطح MFS مربوط به Tr80 و اشکوب Sharland et al.,  2001( Norian( و در 
اليه پلت گرينستون و اينتراکالست پکستون در محيط شول است که در زير بخش 
دولوميت سفيدار قرار دارد و در آن مقدار پرتو گاما و نمودار صوتي به بيشترين مقدار 
خود مي رسد )شکل 9(. دسته رخساره پسرونده HST از ژرفاي 2395 تا 2560 متري 
اينتراکالست گرينستون شروع شده  و  پکستون  پلت  با رخساره  متر  ستبراي 165  با 
به صورت  پرتو گاما  مقدار  D مي رسد.  تبخيري  و  دولوميت هاي سفيدار  به  و سپس 
روندي ريزشونده به سوي باال به تدريج کاهش مي يابد. در تبخيري هاي D آثار پيريت 
در مادستون، انيدريت و دولوميت هاي خرد شده به همراه ذرات کوارتز فراوان ديده 

 مي شود. پرتو گاما و نمودار صوتي روندي کاهشي به سوي باال نشان مي دهند 
ميان دو  متري  نوع يک در ژرفاي 2560  از  بااليي سکانس چهارم  مرز  )شکل 9(. 
سازند دشتک و نيريز مشخص مي شود که با تغيير ويژگي هاي سازند و همچنين برشي 

شدن و حضور کوارتز همخواني دارد )شکل 9(.

4-تفسيرچينهشناسيسكانسي
 Khoshnoodkia et al., 2008a;( است  هموکالين  رمپ  يک  دشتک  سازند 
Mohseni et al., 2008a( و بنابراين در يک چنين محيط هايي به علت گسترش زياد و 

ژرفاي کم چرخش شديد آب وجـود نداشتـه است و پهنه گسترده اي از تبخيري هاي 

 Evans et al.,  1969;( مي يابـد  گستـرش  کم ژرفا  شورابه  رسوبات  و  فراکشنـدي 
Purser  & Evans, 1973(. در رمپ هموکالين گرم و خشک، انواع تبخيري هاي در 

HST تشکيل مي شوند )Sarg, 2001(. از ديدگاه چينه شناسي  TST و   ،LST مراحل 
ابتدا رخساره هاي کم ژرفا   )TST( سکانسي سازند دشتک در طي پيشروي دريايي
انيدريت  پاييني  بخش هاي  کربناتي،  و  دولوميتي  اليه هاي  آغار،  شيل  مانند  رمپ 
سفيدار  دولوميت  بخش  زير  سنگ آهک هاي  و   C انيدريت  پاييني  B، بخش هاي 
محيط هايي  چنين  يک  در   .)Mohseni et al., 2008b( است  شده  گذاشتـه  برجای 
خاص  شرايط  در  تنها  و  مي شوند  تشکيل  تبخيري  کمتر   TST تراکت  سامانه  در 
  MFSبا ژرف تر شدن رمپ در سطح .)Sarg, 2001( حوضه هاي محدود ديده مي شوند
رخساره هاي پرفسيل تر، با ماده آلي بيشتر، شيلي و يا رخساره هاي اُئوييد گرينستون، 
مناسب  شرايط  در  که  مي شوند  ته نشين  گرينستون  اينتراکالست  و  گرينستون  پلت 
موجب  آب  توده  در  اليه بندي  ايجاد  با  باال(  شوري  با  خشک  و  گرم  )آب وهواي 
حفظ ماده آلي مي شود. پس از بيشترين پيشروي خط ساحلي به سوي خشکي، سطح 
رسوبات  انباشت  فضاي  کاهش  با  شرايط  اين  در  مي آيد،  پايين  به تدريج  دريا  آب 
رخساره هاي بخش هاي بااليي، انيدريت هاي C ،B ،A و D شروع به پيشروي به سوي 
دريا کرده و سکانس هاي HST را به وجود آورده اند. در دسته رخساره HST بر ستبراي 
رسوبات تبخيري افزوده و از ستبراي رسوبات کربناتي به سوي باال کاسته مي شود تا 
اينکه در مرز سکانسي نوع يک با افت شديد منحني نوسانات آب دريا پايان مي يابد 
انتهاي HST پايان مي پذيرد  و مرز سکانسي نوع دو بدون افت منحني آب دريا در 
)Khoshnoodkia et al., 2008b( )شکل هاي 8 ، 9 و10(. در دوره ترياس سطح آب 
دريا نسبت به پرمين و ژوراسيک افت شديدي داشته و همراه با باز شدگي اقيانوس 
نوتتيس و گسترش رخساره هاي محيط فراکشندي، الگون و سبخا در حوضه زاگرس 
بوده است )Alavi, 2004(. فرونشست هاي زمين ساختي که به علت وقوع کافت شدگي 
در درياي مديترانه اتفاق افتاده، بر منحني ائوستازي و سپس بر منحني تغييرات جهاني 
سطح آب دريا در صفحه عربي در طول ترياس مياني و پاياني تأثير گذاشته است و 
بنابراين منحني ائوستازي )Hag et al., 1988( نشان دهنده فضاي رسوبگذاري مثبت 
در ترياس در هنگام رسوبگذاري سازند دشتک است که با فرايند هاي توليد رسوب و 
فرونشست در صفحه عربي بر اثر کافت شدگي همراه بوده است. منحني تراز آب دريا 
و ائوستازي در صفحه عربي )Hag et al., 1988; Hag et al., 2005( با مرز سکانس ها 
 Loutit et al.,( و سطوح بيشينه پيشروي آب دريا در سازند دشتک همخواني دارد
در  دشتک  سازند  در  دريا  تغييرات جهاني سطح آب  منحني  افت  بيشترين   .)1988

طول دوره زماني Anisian و Norian اتفاق افتاده که منطبق با ناپيوستگي ميان سازند 
D يا دولوميت سفيدار است که به ترتيب در  کنگان- دشتک و مرز بااليي تبخيري 
تغييرات  در شکل10  دارند.  قرار  باالي سکانس چهارم  باالي  و  اول  پايين سکانس 
سنگ شناسي، داده هاي چاه نگاري، دسته رخساره هاي موجود و سطوح MFS مرتبه 
سوم سازند دشتک در چاه آغار #1 و آغار باختري #1 به طور جانبي با هم مقايسه 
شدند. افق هاي پوش سنگي سازند دشتک در سکانس هاي اول، دوم، سوم و در برشي 
که در سکانس چهارم بخش انيدريت D دارد نيز قابل توجه است. در سکانس اول 
انيدريت  A، در سکانس دوم  انيدريت بخش   1# #1 و آغار باختري  چاه هاي آغار 
دارند  مناسب  سنگ پوششي  خواص   C بخش  انيدريت  سوم  سکانس  در   ،B بخش 
#1 خواص  D فقط در آغار باختري  انيدريت بخش  و در پايان در سکانس چهارم 
 D سنگ پوششي مناسب دارد، زيرا ستبراي قابل توجهي از رسوبات تبخيري انيدريت
در آنها ديده مي شود. در حالي که در چاه آغار #1 بخش D به دليل فرسايش از ميان 
رفته است. مقايسه نتايج حاصل از پرتو گاما در اين دو چاه نشان مي دهد که پرتو گاما 
در آغار باختري #1 نسبت به آغار #1 بيانگر وجود اينتروال هاي شيلي فراوان تري در 
بخش زيرين سکانس رسوبي دوم همزمان با حرکت رو به باالي دياپير نمکي است. 
علت اين وضعيت را مي توان به تشکيل يک فروافتادگي محلي در اين منطقه نسبت 
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داد که با نرخ رسوبگذاري فراوان، حجم شيل باال و اليه بندي در توده آب همراه بوده 
 است )شکل هاي 8، 9 و10(. 

5-چينهشناسيسكانسيوزيستچينهنگاری
سوي  از  و  است  ضعيف  بسيار  زيست چينه نگاری  شواهد  نظر  از  دشتک  سازند 
شواهد  بيشتر  شدن  دولوميتي  فرايند  و  تبخيري  فراوان  سنگي  ترکيب  به دليل  ديگر 
فسيل شناسي آن از ميان رفته است اما با وجود اين مي توان بيان کرد که همواره شواهد 
زيست چينه نگاری به همراه داده هاي چينه شناسـي سکانسـي چهارچوب محکم  تري را 
بنابراين،  به وجود مي  آورد.   MFS نظر و شناخت سطوح  تفسير رسوبات مورد  براي 
اجزاي بيوکالستي سازند دشتک در چاه آغار #1 و آغار باختري #1 در مقابل دسته 
رخساره هاي تشکيل دهنده اين سازند رسم شده است )شـکل 11(. در چاه آغار 1# 
آثار فسيلي شـامل افتالمديم، آگاتامميا، پراگسکونولوس، فرونديکوالريا، تروکولينا، 
با   MFS است. سطح  ديده شده  اول  TST سکانس  در  اسفنج  و  جلبک، کنودونت 
مي شود  معرفي  اول  در سکانس   S4 محيط شول عضو  اُئوييدي  رخساره گرينستون 
و در ادامه رخساره HST از نظر فسيل شناسي کم رنگ است. در سکانس دوم برخي 
فسيل شناسي  فراوان تر  شواهد  سوم  سکانس  در  است.  شده  ديده  فسيلي  گونه هاي 
 James & Wynd )1965( توسط   C زون  فسيلي  مجموعه  دسته  با   MFS سطح  در 
معرفي شده است که شامل آثار فسيلي فرونديکوالريا، تروکولينا، جلبک، استراکد، 
اکينودرم و اسفنج در TST سکانس اول است. در صورتي که در رسوبات HST تنها 
قطعات اکينودرم و استراکد ديده شده است. در چاه آغار باختري #1 در رسوبات 
TST سکانس اول تمام آثار فسيلي به دليل دولوميتي شدن گسترده از ميان رفته و تنها 

آگاتامميا در نزديکي سطح MFS قابل مشاهده است. رسوبات HST سکانس اول با 
شواهد فسيلي مانند آگاتامميا، اسفنج و فاوريننا spp شناخته مي شوند. همچنين فسيل 
فاوريننا در رسوبات سکانس دوم نيز ديده شده است. در سکانس سوم همان گونه هايي 
که در آغار #1 به عنوان دسته مجموعه C معرفي شد در اينجا هم ديده مي شود. در 
است.  1# باختري  آغار  چاه  در  فسيل شناسي  شواهد  بدون  سکانس  آخرين  پايان 

6-ارزيابيتاريخچهتدفينوچينهشناسيسكانسي
چينه اي زمان-  داده هاي   ،Lopatin  )1971( روش  از  تدفين  تاريخچه  رسم  براي 

Koop )1977( و فرض نرخ ثابت رسوبگذاري سازند دشتک در اين دو چاه استفاده 

شد. به دليل در اختيار نداشتن نبود هاي رسوبگذاري و فرسايش، فقط نرخ رسوبگذاري 
حوضه در اين نمودار ها رسم شده است. از داده هاي چاه آغار #6 به جاي چاه آغار 
#1 )چون هر دو در يک تاقديس قرار داشتند( استفاده شد. چاه آغار #6 در تاقديس 
آغار و چاه آغار باختري #1 در تاقديس سياخ قرار دارد. اين دو تاقديس به وسيله يک 
فروافتادگي از يکديگر جدا مي شوند )شکل 12(. آن گونه که در منحني تاريخچه 
تدفين مشخص است، روند رسوبگذاري سازند دشتک در هر دو چاه از 223 ميليون 
سياخ  تاقديس  در  رسوبگذاري  و  تدفين  نرخ  است.  داشته  متفاوتي  روند  پيش  سال 

متر   400 حدود  در  ژوراسيک  اوايل  در  است.  بوده  بيشتر   )1# باختري  آغار  )چاه 
حرکت  مياني  ترياس  در   .)13 )شکل  مي شود  ديده  رسوبگذاري  ميزان  در  تفاوت 
دياپير نمکي هرمز يک فروافتادگي محلي در نزديکي چاه آغار باختري #1 به وجود 
در  يادشـده  تاقديس  درون  به  نمک  نفوذ  و  شـدن  گنبدي  به احتمال،  است.  آورده 
حرکت  دارد  احتمال  اما   ،)Mina et al., 1967( است  داده  روي  ژوراسيک  اواخر 
آغازين نمک ها از پالئوزوييک بااليي آغاز شده باشد )Hurford et al., 1984(. در 
سکانس اول محيط رسوبي هر دو چاه تقريباً شبيه يکديگر است اما از سکانس دوم 
به علت  بوده  است و در سکانس سوم  #1 ژرف تر  باختري  محيط رسوبي چاه آغار 
حرکت رو به باالي دياپير نمک چاه آغار #1 رخساره هاي درياي باز و آغار باختري 
به دليل تشکيل فرو افتادگي محلي و  #1 رخساره الگوني بوده  است که اين احتماالً 
رسوبگذاري بسيار زياد اليه هاي مادستون و ايجاد اليه بندي در توده آب است. مقدار 
در   .)9 و   8 )شکل هاي  مي يابد  زيادي  بسيار  افزايش  اين سکانس  در  نيز  گاما  پرتو 
#1 قرار دارد و آغار باختري  سکانس چهارم نيز ژرف ترين بخش حوضه در آغار 
با  دشتک  سازند  بااليي  مرز  ترياس  دوره  پايان  در  نشان مي دهد.  را  شول  رخساره 
ناپيوستگي فرسايشي شناخته مي شود و از سوي باختر زاگرس به سوي خاور ستبرا هاي 
از  بخشي   1# آغار  در چاه  به طوري که  مي يابد  فرسايش  سازند دشتک  از  بيشتري 

دولوميت سفيدار و تبخيري D حذف شده اند.

7-نتيجهگيري 
- دو نوع مرز سکانس يک و دو در سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه تشخيص 

داده شده است.
- چهار سکانس رسوبي در سازند دشتک شناسايي شد که با 4 مرحله پيشروي آب 
دريا )TST(، چهار مرحله پسروي آب دريا )HST( و چهار سطح MFS همراه است.

- تبخيري هاي A که در HST سکانس اول تشکيل شدند به عنوان بهترين سنگ پوش 
در منطقه مورد مطالعه شناخته مي شوند.

يک  باعث  باختري1#  آغار  چاه  درمحدوده  باال  به سوي  نمکي  دياپير  حرکت   -
و  باال  شيل  حجم  فراوان،  رسوبگذاري  نرخ  با  که  شده  محل  اين  در  فروفتادگي 

اليه بندي در توده آب همراه بوده است.
- سکانس هاي بااليي از سوی باختر به سوی خاور زاگرس بيشتر تحت تأثير فرسايش 

ترياس پاياني قرار گرفته اند.

سپاسگزاري
از مديريت محترم اداره کل اکتشاف و توليد شرکت ملي نفت به خاطر حمايت مالي 
سپاسگزاري  شده  حفاري  چاه هاي  داده هاي  گذاردن  اختيار  در  و  پروژه  اين  انجام 
نيز  سينا  بوعلي  دانشگاه  فناوري  و  پژوهش  معاونت  مالي حوزه  از حمايت  مي شود. 
تشکر فراوان مي شود. از داوران محترم که با بررسي موشکافانه و بيان نکات ارزشمند 

در بهبود کيفيت علمي اين نوشتار کمک کردند نيز سپاسگزاري مي شود.
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شکل 1- موقعيت جغرافيايي 2 چاه آغار باختري#1 و آغار#1 واقع در ميدان گازي آغار و 
شکل 2- سنگ- چينه نگاری و چينه شناسي سکانسي سازند دشتک و موقعيت سازند هاي مخزني آغار باختري در جنوب شيراز در حوضه زاگرس.

.)Szabo, 1977; Kashfi, 2000; Alavi, 2004( گروه دهرم و هم ارز هاي جانبي آنها

 )Szabo, 1977( شکل 3- پراکندگي رخساره اي ترياس در حوضه زاگرس، ايران

شکل 4- تصاوير ميکروسکوپي رخساره پهنه ساحلي A، فراکشندی B و پهنه کشندی C سازند 
مرغي،  النه  انيدريت  آواري، ب(  کوارتز  با  ساحلي  پهنه  الف(  مطالعه.  مورد  منطقه  در  دشتک 

ج( انيدريت سوزني )Mesh like(، د( مادستون استروماتوليتي و ه( گل آهکي دولوميتي شده.

دجب

هـ

الف
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شکل 5- تصاوير ميکروسکوپي رخساره الگون D سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه. الف( مادستون حاوي آگاتاميا، ب( مادستون حاوي افتالمديوم، ج( مادستون حاوي تروکولينا، د( وکستون بيوکالست دار 
به همراه آثار مواد آلي )بيتومينه(، ه( مادستون حاوي جلبک آرکئوليتوتامينيوم. و( گل آهکي آرژيليتي به همراه آثار زيست آشفتگي، ز( وکستون بيوميکريتي حاوي جلبک و ح( پکستون آنکوييدي.

شکل 6- تصاوير ميکروسکوپي رخساره شول E سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه. الف( باندستون ليتوکديومي، ب( گرينستون اينترکالست دار با سيمان انيدريت پوييکيلوتوپيک، ج( گرينستون  
اُئوييددار شعاعي با سيمان کلسيتي، د( گرينستون  اُئوييد و اينترکالست دار با سيمان اوليه تيغه اي، ه( گرينستون پلت دار، و( وکستون حاوي فسيل استراکد، ز( مادستون با سوزن اسفنج و ح( وکستون 

با خار اکينودرم. 

شکل 7- تصاوير ميکروسکوپي رخساره رمپ مياني H سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه. الف( گرينستون اينتراکالستي، ب( گرينستون اينتراکالستي و ج( گرينستون اينتراکالستي، پلتي. 
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شکل 8- تغييرات سنگ شناسي، داده هاي چاه نگاري، فسيل شناسي، سکانس ها، ريزرخساره و محيط رسوبي سازند دشتک در چاه آغار 1#. 

شکل 9- تغييرات سنگ شناسي، داده هاي چاه نگاري، فسيل شناسي، سکانس ها، ريزرخساره و محيط رسوبي سازند دشتک در چاه آغار باختري 1#.
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شکل 10- تغييرات سنگ شناسي، داده هاي چاه نگاري و سکانس هاي سازند دشتک در چاه آغار #1 و آغار باختري 1#.
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.)Szabo, 1977( شکل 12- ساختار آغار و آغار باختري با تأثير گسل خوردگي بر روي آن در منطقه مورد مطالعه

شکل 11- تطابق زيست چينه نگاری و چينه شناسي سکانسي در چاه آغار #1و چاه آغار باختري1#.



181

مهدي خشنودکيا و همکاران

شکل 13- منحني تاريخچه تدفين چاه آغار #6 و چاه آغار باختري #1. از ترياس مياني )کارنين( نرخ رسوبگذاري در چاه آغار باختري بيشتر 
بوده است.
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