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 یندهای دیاژنتیکی سازندهای آسماری و جهرمافرنگاری سکانسی و چینه
 شرق شیراز)تنگ زنجیران(در جنوب
 3، حسین مصدق2، علیرضا شاکری* 1فرسیما شاهین

 22/8/1333تاریخ پذیرش :                                                 22/11/1332تاریخ دریافت مقاله :
 

   چکیده
 رای ترهدا نی کاترررری رنرگ  را ی      مررر نسر ا ن را سرازند نز سرنگ آ ر        129 سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ زنجیررن  دنرنی سررارنی  

ر ی ار  تشکیل شردا نسر ا ن را سرازند برر     نی   کار نتینهدرم با میا  ال ه  ای نازک مای ضخیم ال ه ترم رنگ  ا ی د تفه   آ   زیتفی دنرننر زنه
  د  مررر ضرخام  برهدا   شرامل      نی جهرم   در ز ر سازند رنزک بطهر تدر جی قرنر گرفره نس ا سازند جهرم نیز در ن ا بررش دنرنی سری   ای تهداآ  
 نز نمهنره  211  رد د  در نز ننحالل نس ا ن ا سازند بر ر ی شیل  ای سازند پابدا قرنر مری گیرردا   با رنگ کاتررری دنرنی نشکال  اصلنی  ای تهداآ  

 برار  این لر ی بررن ی کرارج  ترا ی دنکل رمپ نز سیساکر فیم 21 لذنا نس  شدا بردنش ی شناس لیفر  ی شناس نهیچ س،یکر فاسیم مطالعه منظهر به برش ا ن
، شاتیا( ترا میهسرا ز رر ا )آتیررانیا(     –نلیگهسا ز ر ا )ر پلیا  نزی زتف دنرن ر زنهی شناسنهیچ گرررش نساس بری آسمار سازند ساا د گرد ی شناسا

آب نی   تغییررن  آنهرا در ترهنلی دمرهدی   تغییررن  سرط  نررای        ابا تهجه به سره  رکرارانس  شدا اییتع   سا سازند جهرم نئهسا باال ی )پر ابهنیا(
- Seq3 نرد نز ن  را دارار   به سم  قررم  رنسری آ ، ن را سرکانس     برشتهن  به سه سکانس رسهبی تقریم نمهدا نز قاددا رن می در ا، تهنلی مهردمطالعه

Seq1-Seq2 ا دنرنی د  سیررم ترنت تمامی ن ا سکانسا  TST   HST ترم   د ندا آنها، نیز ر نرد ای دمیرو     ای تشکیل ررند ته مجمهده رکرارا
ننردا  منطارو شردا   Seq2 ا بر سرط   ردنت ر قرقرابی سرکانس     تر ا رکرارا ای شناسا ی شدا، دمیود ندا در میا  سکانسدمو شهندا ر به باال نشا  می

د لرهمیری شرد ،    ،لی شناسا ی شدا شرامل میکر رری شرد     ا قرنر دنرندا فرن ند ای د اژنریکی نصا سکانس نیز، تم دمو تر ا رکرارا مچنیا، در ننرهای ن 
 نداباششکررگی   فابر   ژئهپرال می، خلتخل، نئهمهرفیرم، آ ا دنر شد ، فشردگی، سیمانی شد 
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Abstract                                                                                                  
Asmari Formation in Tange-zanjiran section  reaches to 219 m in thick. It consists of gray massive limestones 
containing benthic foraminifera, cream thick limestones including bivalves and echinoid spines with 
intercalation of the thin marl. This formation covered upon Jahrom Formation and is gradually underlain by 
Razak Formation. In this section, The Jahrom Formation is 32m in thick and contains gray massive limestone 
with solution features by crushing. This formation covered Pabdeh Formation. About 126 samples were 
collected for studding microfacies, sequence stratigraphy and paleontology. The 15 microfasies from inner to 
outer ramp are recognised for the first time. The Asmari Formation is dated Early Oligocene (Rupelian – 
chatian)  - Early Miocene (Aqutanian) and Jahrum Formation is dated Late Eocene (Priabonian) on the basis of 
benthic foraminifera. The three sedimentary sequences (seq1-seq2-seq3) are distinguished on the basin of 
facies components, from base to top. They show two system tracts (TST and HST) with shallowing upward. 
The deepest sequence is related to maximum flooding surface (seq2). The diagenetic process consists of 
Micritization, Dolomitization, Compaction, Cementation, Hematitization, Neomorphism, Porosity, Fracturing, 
Bioturbation and Geopetal fabric.  
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 مقدمه 
تربناتره   ای آسماری با تهنلی ضخیمی نز سنگ ازندس

 تر ا سرنگ تر ا   بزرگجهن ، تر انلیگهمیهسا مهم

باشرد تره نز   مخز   هضه رسهبی زنگرس ن ررن  مری  

  شناسا  برهدا نسر ا  تهجه ت یری نز زمیا د رباز مهرد

ر ی  ر  پالتفررم تربناتره در  هضره      ا برر ن ا ال ه

مطالعررا   (ا2 زنگرررس نهشررره شرردا نسرر  )شررکل  

نی ن را سرازند   نره چینی برر ی کهنص سرنگ گررردا

ننجام شدا   به دلیل تشف نف  در آ  )برنی نخرریا 

 اا نسر  بار در کا رمیانه( معر فی  جهانی پیردن تررد  
ن لیا مقاله دربرارا آسرماری رن   ( 2929) بهس    ما ه

ا نررام آسررماری رن برره رد فرری نز  آنهرر امنرشررر تردنررد

برگیرندا ترتاسه تا نئهسا نطالق تردنرد    ای درسنگ

نی در ن ررا رد ررف  رر   ن ررد آ رر  تررهداپس   سرر

 ردند ته رسما آ   آسماریرافه تردنر نض رهلیرهمرن

سرازند     سا آ  نلیگهمیهسا شناکره شردا  نامگذنری

زنگررس   رای  به دنهن   کی نز سنگ مخز نیز جهرم 

 نز د رباز مرهرد    (2331 ،)مطیعی ن می  ز ادی دنرد

   شناسا  دنکلری   کرارجی برهدا نسر     تهجه زمیا

 رای مخرلرف   اقاال    گزنرشا  مرعددی نز د ردگا م

ا بررش  نگاشرره شردا نسر    در مرهرد آ   شناسی زمیا

در ( 2911جیمرز    ن نرد )   نمهنه سازند جهرم تهسط

در  ال شرمالی ترها جهررم  نقرج درجنرهب      ، آبتنگ

  شدا معرفیشهرسرا  جهرم در نسرا  فارس 

نئهسرا   آ ر    ن ا سرازند بره نامهرای آ ر      

، در ن ررا پررژ  ش شررهدانیررز کهننرردا مرریگیشرره  

نگرراری سکانررری   فرن نررد ای د رراژنریکی  چینرره

زنجیررن   زند ای آسماری   جهرم در برش تنگسا

کرهردا در  هضره   چریا ته بخشی نز ز   زنگرس 

 شدا نس ا بررسی ،باشدفارس دنکلی می

 

 
 ن رن  قربجنهب در ترشیری نیچینهسنگ  ن د ای تطابو نمهدنر ا1شکل

 

 روش مطالعه
  تغییررن    شناسری تهنلی چینه، زنجیرن در برش تنگ

    رای جهررم   ا در سرازند دمهدی   جانای رکرارا

، در ن را بررش   ننردا آسماری مهرد بررسی قرنر گرفرره 

میکر سکهپی تهیه شدا نسر ا  مقطج نازک  211تعدند 

(   نمری   2911دننهام )  ای تربناته به ر شسنگ  

جهر  بررسری    نامگذنری شدا نسر ا ( 2931تلهن  )

 ای نرنئره شردا   سهبی نز مدل ا   محیط رر زرکرارا

( 2999) (؛ بهترررره    پرردلی1222) فلهگررلتهسررط 

   نسرفادا شدا نس ا

 
های دسترسیی هیه   موقعیت جغرافیایی و راه

 مطالعه موردهرش 
بنردی  شناسی مهرد مطالعره نز نظرر تقرریم   برش چینه

تیلرهمرری   32جغرنفیا ی در نسررا  فرارس در فاصرله    

ر سررای مرهک    شرمال جنهب شهرسرا  شریرنز   در  
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برا مخرارا  جغرنفیرا ی    )تهنبج شهرسرا  فیر زآبراد(  
دررر   19° 9 / 39 //طررهل شرررقی     °11 39/ 13//

شمالی   در  ال جنهب قربی تها سپیدنر قرنر گرفرره  

 ا(1)شکل  نس 

 

 
  ای دسریابی به منطقه مهرد مطالعهشناسی   رناعی  جغرنفیا ی، چینهمهق .2شکل 

 

 های شناسایی شدهسیر میکروفاسیسشرح و تف
به تعیریا   مطالعا  پرر گرنفی   تهصیف مقاطج نازک منجر

 ای( رسهبی شدا بر ن ا نساس )میکر فاسیس ی ارکرارا

میکر فاسیس در تهنلی مهرد مطالعه شناسا ی شد ته برا   21

 انس  شدا دندا نشا  MF 15تا   MF1دالئم 
 

MF1) )Dolomicrite 

صهر  مادسرره  د لرهمیری   دنرنی   ن ا رکرارا به

 ا ی ماننرد پلر    برکری     فرن  فنرررنل   آلهتم

 (ا 3  ای ر ز نس  )شکلس با هتال

 ررای مهجررهد، مربررهم برره زمررا      د لهمیرر 

یرره(  ررررند ترره بررر ن ررر  جررهد   رسررهبگذنری )ن ل

ننردا سراک    ن جراد شردا   سراز،  ای د لهمی شهرنبه

فنرررنل نز مشخاا  مهم محیط رسهبگذنری بیا   

 .( نس ر مدی )ن نررتا دنل   سهپرتا دنلباالی جز
 

نیز ن ا رکررارا   (1221) فلهگل بر نساس مدل

 به محیط بیا جزر مدی )ن نررتا دنل(، تعلو دنردا

 

 
 

 نیهمیکرن   دنرنی فابر   چشم پرندارکرارا د ل .3شکل 
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MF2)-a )Bioclastic-ooid grainstone to 

packstone 

MF2) –b )Bioclastic grainstone 

ز رررری ن ررا  نجررزنی ز رررری   قیررر  تررر ا مهررم

 دنرن ر زنررهمیکر فاسرریس، شررامل ن  ئیررد، پلهئیررد   

 Textularia و Miliolidaeتهچرر  ماننررد    زیتررف

 رای ننردک     ن  ئید ا دنرنی ترتکسا معمهالً د ررن

میکرن رری   زیتف دنرن ر زنه ا  ا  ا ی نز کردا رره

تهن  (ا ن ا میکر فاسیس رن می1 د )شکلباشنمی، شدا

 دننر ا( 1221) فلهگل RMF30معادل 

 

 

MF3) )Bioclastic-peloid packstone 

 دنرن ر زنرره ررای ر ررز، سرر پلهئیررد، پلرر    با هتال

 ای میلیهلید   گاسرر پهد ا نز آلهتمتهچ ،  زیتف

ن ا (ا 1 )شکل ا ن ا میکر فاسیس  ررندتشکیل د ند

ترهن   ررم نرز رکررارا قنرری نز   میکر فاسریس رن مرری 

سرری نرهن ی   با هتال -گاسرر پهد مجا ر شهل ن  لیری

رمپ دنکلی )رمپ ز ر جرز مدی تم دمرو( دننرر    

 ن ا میکر فاسریس  معرادل   ا(2999،بهترره    پدلی)

RMF16 نس ا (1221) فلهگل   

 
 

 سری قنی به صهر  ن  لیری  ا با هتالمعمهالً   ای ز رآبی، ته ای مربهم به محیط پشرهمیکر فاسیس .1شکل

 ن  ئید( :Oo) شهندانز فهنای الگهنی د دا می

 

 
 

  ای مهجهدن  تلنیاشکل نز پلهئید، گاسرر پهد   کردامحیط الگهنی   مر: میکر فاسیس مربهم به MF3 .5شکل

MF4نیا ای تهمه ای ر به الگه  ر ف ای قرم : میکر فاسیس مربهم به نهشره 

 مرجا ( :cor)  ای ر فی نس ال مخلهطی نز فهنای الگهنی   کردان ا میکر فاسیس، شام
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MF4) )Bryozoa-coral grainstone to packstone 

ری ، بر رهز ئ (scleractin) قطعا  درش  مرجانی

د نرردا ن ررا   نسررفنجی نز نجررزنی ر فرری تشررکیل

ن را   در  نقرج، مشخارا    میکر فاسیس  رررندا 

 رای الگرهنی     میکر فاسیس، مخلهطی نز محریط 

 رای قررم    ر فی نس ، به داار  د گر،  نر زا

 رای الگرهنی   نی برا آلرهتم  تهمره  ای پشری ر ف

ی  ا نندا زمینه ن ا رکرارا در بخشنکرالم  افره

تهنند بیرانگر نفرزن ش   باشد ته میدنرنی سیما  می

ننررژی بررهدا ترره بخشرری نز مرراتر کس رن نز مرررا  

 (ا1 شرره نس  )شکل

 

MF5) )Coralgal boundstone 

 ررا ماننررد مرجررا ، ی نز مهجررهدن  تلنررینمجمهدرره

(scleractin) ای قرمز بره  ، بر هز آ، نسفنج   جلا 

تهچرر ، میلیهلیررد     زیتررف دنرن ر زنرره مرررنا 

گاسرررر پهد ا نز نجررزن مرشررکله ن ررا میکر فاسرریس 

ن  ته(ا میکر فاسیس باندسرهنی رن می1ل ررند )شک

نی تهرآلگال رمرپ  مربهم به تمربند ای ر فی تهمه

ن ررا  .(2999)بهترررره    پرردلی،  دنکلرری دننررر 

 فلهگررل RMF12 معررادلتررهن  میکر فاسرریس رن مرری

 دننر ا  (1221)
 

MF6) )Coral-bryozoa rudstone  

ی نجررزنی ، دنرنMF4ن ررا میکر فاسرریس، نرررا  برره 

  ای مرجانی تمرری نس ا تر   کردابر هز ئری بیش

 ررای ا ر محرررهنی آلررهتمی نیررز شررامل کرررداسرر

 زیتررف دنرن ر زنرره ررای قرمرز    نتینرهدرم، جلارر  

   Miliolidae(   Nummulitesتهچررر    برررزرگ ) 

باشردا فرن ننری تمررر میلیهلیرد    جرهد      پلهئید ا می

نیررز  Nummulitesبررزرگ ماننررد  زیتررف دنرن ر زنرره

بیانگر نرتاام بیشرر ن ا میکر فاسیس برا در رای براز،    

ن ا میکر فاسریس رن   (ا1 )شکل نس  MF4نرا  به 

 دننر ا (1221) فلهگل RMF15تهن  معادل می

 

MF7) )Bioclastic floatstone  
 

 را    س بر هز ئری، مرجانی   ن نررنتال  ایکردا

طعا  جلا  ساز، نتینرهدرم     ا ی نز قایل قآلهتم

ئیرد ا در   رای ر رز   پله  س   با هتال ا نید تفه

(ا محررهنی  3شهند )شکلن ا میکر فاسیس د دا می

 ای در رای  س بیشرر   فرن ننی بیشرر با هتال گلی

باز   ترا ش سرا ز   فرن ننری نجرزنی ر فری ن را       

فاصررله نز میکر فاسرریس، نشررا  د نرردا نفررزن ش   

ترر محریط    رای دمیرو  نی   قرم  ای تهمهر ف

، (ا برر ن را نسراس   3 باشرد )شرکل  رسهبگذنری می

رن  (distal talus)تهن  محیط تالهس د ر نز منشا می

نظر گرف ا ن را   نهش  ن ا میکر فاسیس درمحل 

 فلهگررل RMF9تررهن  معررادل میکر فاسرریس رن مرری

 دننر ا (1221)

 
 

  ای مربهم به محیط ر ف (MF6)   ر دسره  (MF5) باندسره  مرجانی .6شکل

 مطالعها  ای جله ی آنها در برش مهرد ای قرم نی    نر زاتهمه
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 نی گل قالبا ساز در زمینهمنشا، با قطعا  درش  نجزنی ر فز : میکر فاسیس تالهس )فلهترره ( د ر نMF7 .7شکل

MF8ای نتینهدرم، بر هز ئر، ای نبردن ی رمپ میانی، شامل کردا سری قرم : میکر فاسیس با هتال  

 س  (ن نررنتال :Intc ن  ررر، :(oysازیتف دنرن ر زنه ای ر ز   س  ای قرمز   نسررنتد   با هتالجلا 

 
Bioclastic packstone(MF8) 

 رای قرمرز     بر رهز ئر، جلار    ای نتینرهدرم،  کردا

 زیترف  دنرن ر زنه ای ر ز   س نسررنتد   با هتال

تهچ    بزرگ به  مرنا پلهئید ا، نز نجزنی تشرکیل  

 (ا3 )شکل د ندا ن ا میکر فاسیس  ررند

نی، فرن ننری   رای تهمره  با نفزن ش فاصله نز ر ف 

 افرره     ساز به شرد  ترا ش  مهجهدن  ر فنجزنی 

ترر  ترر، فررن ن    ای دمیرو نجزنی در ای باز   قرم 

   (ا1221 )فلهگل، شهندمی

MF9) )Intraclastic- bioclastic packstone 

to grainstone 

 رای مرنره ، برا سرا ز ا       سر  نی نز با هتالمجمهده
سرری  تال ای مخرلف   کاهصا قطعا  ن نررنفرن ننی

ن را  معمرهالً   شرهندا در ن ا میکر فاسریس د ردا مری   

خلررررهطی نز نجررررزنی تمررررامی  میکر فاسرررریس، م

 ای شناسا ی شدا در تهنلی مهرد مطالعه میکر فاسیس
رن ط نس  ته  مرنا با مشخاا  بافری آنها، گه ای ش

 (ا 9 باشد )شکلآشفره محیط نهش  آ  می

 

 
 

   ای مخرلف   ر ز   درش امخلهطی نز ن نررنتلر    با هتلر : میکر فاسیس محیط تانالیا به صهر  MF9 .8شکل

MF10باشدجلا  تهرنلیا می -ر د لیری د ندا رکرارا سنگفرشای جلاکی قرمز   کارپهس  ته نشا  : میکر فاسیس قنی نز کردا. 
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ماننرد بر رهز ئر،    ر ز   درشر   ای آلهتممعمهالً 

نی،  ررای قرمررز   سرراز، د تفرره  نتینررهدرم، جلارر  

 زیتررف دنرن ر زنررهگاسرررر پهد، نسررررنتد، مرجررا ، 

Textularidae ،Miliolidae   Nummulites   

ال دننره  پلهئید ا در ماتر کری میکرن ری تا آرن شی تام

 رای   ای تانرالی در محریط  قالب قرنر دنرندا رکرارا

 رای ننرهرا ی آ ،    ای نبردن ی تا بخشنز بخش رمپی،

در آ ، مخلررهم  ترره (1222 )فلهگررل،ترردن م دنرنررد 

 ای دنکلی پالتفررم ترا    ای قرم نی نز آلهتمآشفره

ن ررا  شررهدامرری ررای کررارجی آ  د رردا   قرررم 

 RMF9تهن  ترا  ردی معرادل    میکر فاسیس رن نیز می

 دننر ا( 1221) فلهگل

 

MF10) )Bioclastic-red algae packstone 

 ای قرمز به صهر  چرایدا بره سرطهم مخرلرف    جلا 

(rhodoid or encrusting) ای نتینهدرمی    ا آزند، کردا 

تهچرررر   زیتررررف دنرن ر زنررررهبر ررررهز ئری   

(   بررزرگ نز نجررزنی مهررم ن ررا    Neorotalia)ماننررد

(ا فرن ننری جلار  قرمرز      9میکر فاسیس  ررند )شکل

دمرو    انگر محیط در ا ی براز ترم  بی زیتف دنرن ر زنه

مجا ر  با دمو نسرهالک نمهنج در نهن ی رمرپ میرانی   

نرهن  رکررارا   ترهن  بره د   ا میکر فاسیس رن مین انس 

 رای تربناتره ترشریاری نا یره     سنگفرش ر د لیری رمپ

 رای ترهرنلیا،   یس در نظر گرف  ته دال ا بر جلار  تر

 ررای در ررا ی،   ررای تهد اسرره، دلررف  دنرنی جلارر 

 د نردا  رررند  د   بر هز آ ای پهششمیلیهلی دنرن ر زنه

 (ا2999 )بهترره    پدلی،

 

MF11) )Bioclastic-echinoderm packstone 

 ای نتینرهدرم، جلار  قرمرز، بر  رهز ئر       کردا

ئید ا در تهچ    بزرگ   پله زیتف دنرن ر زنه

(ا 9 شررهند )شررکلن ررا میکر فاسرریس د رردا مرری 

فرن ننی قطعا  نتینهدرمی بیانگر نهش  در محیط 

ن رررا (ا 1221 )فلهگرررل، رمرررپ میرررانی برررهدا

 فلهگرل  RMF7ترهن  معرادل   میکر فاسیس رن مری 

 دننر ا (1221)

 

 
 

، دنرن ر زنه -سریا هتال: میکر فاسیس بMF12 ای نتینهدرمی مربهم به محیط رمپ میانیا میکر فاسیس قنی نز کردا :MF11 3شکل

 بزرگ نز قایل نهمهلی    لپید سیکلیناا زیتف دنرن ر زنه ای نتینهدرمی   شامل کردا
 

MF12) ) Large foram-bioclastic packstone 
 وNummulites بررزرگ ماننررد   زیتررف دنرن ر زنرره

Lepidocyclina  نز نجزنی مهم ن ا میکر فاسیس  رررند ،

  میلیهلیردن  تهچر    زیتف دنرن ر زنهته  مرنا با آنها، 

ارر  قرمررز    ررای جل ررای ر ررز   کرررداسرر   با هتال

 (ا  9 هد )شکلشنتینهدرمی نیز د دا می

 فلهگرل  RMF13 تهن  معادلن ا میکر فاسیس رن می

در نظر گرف ا در  قیقر ، ن را میکر فاسریس    ( 1221)

 دنرن ر زنرره   رکرررارا  MF11ز    د نسررط برریا  

نررد دنررهن  تمربنسرر  ترره برره (MF13)بررزرگ  زیتررف

 ای ترشریاری نا یره ترریس در    پنی شاکص رمرکراا

 (ا2999 )بهترره    پدلی، شهندگرفره می نظر
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MF13) )Bioclastic-large foram packstone 

to grainstone 

، بررزرگ زیتررف دنرن ر زنرره، MF12در مقا ررره بررا 

، Nummulitesفرن ننررری   تنررره  بیشررررری )نقلرررب 

Lepidocyclina وHeterostegina)    دنشرررره   سرررا ر

 ررای ر ررز    ررا ماننررد میلیهلیرردن، با هتلررر  آلررهتم

 ای بر هز ئری   نتینهدرمی، نز نجزنی مرشرکله  کردا

(ا  ضررهر 22  فاسرریس  ررررند )شررکل  ن ررا میکر

بزرگ ماننرد   زیتف دنرن ر زنه ای تهرنلیا   جلا 

Lepidocyclina ،Nummulites   Heterostegina 

 ررای   مهقعیرر  ای میررانی رمررپ رربیررانگر قرررم 

   اتر فی   ررندنلیگه
 

 ای نسکلری فهنای در ای براز ماننرد    ضهر کردا

 LepidocyclinaوNummulites بر هز ئر   نتینهدرم   

مرهسط ننرژی بیا سط  بیانگر محیط در ای باز تم تا 

 طهفانی   دمرو نسررهالک نمرهنج نسر     نساس نمهنج 

   (ا1221، ؛ فلهگل2931  )  لره ،

 

 
 

  ای ترشیاری نا یه تریسابزرگ رمپ زیتف دنرن ر زنه ای مربهم به رکرارا میکر فاسیس ا12شکل

 

MF14) )Fine bioclastic-echinoderm packstone 
 

د نردا ن را میکر فاسریس شرامل     تر ا نجرزنی تشرکیل  مهم

 (ا 22 )شکل ر ز نس ا س  ای نتینهدرمی   با هتالکردا

برزرگ     زیتف دنرن ر زنه ضهر قطعاتی نز 

 ای ر ز نز نشکال پالنکره     جهد با هتلر  ناهد

پارنمرر ای مهرم در تفکیر  ن را میکر فاسریس نز     

MF13   MF15 طی تررم ننرررژی   بررهد ترره شرررن 

 ای ننرهرا ی رمرپ میرانی ترا     محیطی مانند قرم 

رن نشرا     ای کارجی    پالتفررم تربناتره  قرم 
  د دامی

 

 
 

  ای ر ز، س فرنم  ای پالنکرهنی    با هتال  ای دمیو پالتفرم آسماریا  ضهر ای مربهم به قرم میکر فاسیس .11شکل

 دمو نسرهالک نمهنج نس اننرژی   دمیو ز ر ای تمد ندا محیطنشا 
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MF15) ) Fine bioclastic packstone 

پالنکررره   دنرن ر زنرره ررای ر ررز،  سرر با هتال

(Globigerinaکردا   ) نی،  ای نتینهدرم، د تفره

ننرردک، میلیهلیرردن نز  نسررررنتد   برره مقرردنر کیلرری

د نردا ن را میکر فاسریس  رررند     نجزنی تشرکیل 

 (ا  22 )شکل

ماتر کس ر ز دننه به  مرنا نشکال پالنکرهنیر     

تهچر ، بیرانگر رژ رم  یردر د نامیکی ترم       زیتف

ری در ز رر سرط  نرمرال نمرهنج       ننرژی   رسهبگذن

)بهتررره    پردلی،     ای دمیو پالتفررم نسر   بخش

 (ا1221  مکارن ، ؛ تهز ئی   2999
 

 

 

 

 

 های شناسایی شده محیط رسوهی و توزیع میکروفاسیس

 رای   ای شناسا ی شدا   مدلبر مانای میکر فاسیس
 ای ته در منابج مخرلف، برنی پالتفرمرسهبی مخرلفی 

 )فلهگرل، دهد  اضر    ا ننهن  د ر نه نرنئه شدا نس  

نیرز در  ه تهنلی مهرد مطالعره  شهد تتاهر می (ا 1221

شریب   ای دنکلی تا کرارجی  ر  رمرپ ترم    قرم 

 ای ر فی مجرزن نز  رم نهشرره    ( با مجمهده21 )شکل

شدا نسر ا برنسراس مشرا دن  صرحرن ی   مطالعره      

مقرراطج نررازک میکر سررکهپی، تغییرررن  ترردر جی    

ترر،  جرهد   طرف مناطو دمیرو هنز سا ل ب ا رکرارا

 ای ترم نرتفرا  پرنتنردا   نارهد ر رف  نقعری       ر ف
(RealReef) ،ی معرفی رمپ تربناته برا  دال ل تافی برن

 باشدانی در ن ا برش میر ف تهمه

 

 
 

  ای شناسا ی شدا در برش مهرد مطالعها   ای مخرلف آ    تهز ج میکر فاسیسیکی نز پالتفرم آسماری   ز رمحیطنیمرخ شمات .12شکل

 

های شناسایی شده در شرح و تفسیر سکانس
 مطالعه مورد هرش

نی  ای نهشره شدا طی چرکره نی نز رکرارامجمهده

نز تغییرن  سرط  نررای آب در را تره دنرنی نرتارام      

ژنریکی بهدا   در بیا د  مرز سکانری قررنر دنرنرد رن   

 نامگذنری تردا ننداتح  دنهن  سکانس 

در دمرو  ، برا تهجره بره ن نکره  رر میکر فاسریس      

سرط    تغییررن   برا شهد، کاصی نز آب در ا نهشره می

 را در ترهنلی دمرهدی    نرای آب در ا، آرن ش رکرارا

    ابدانیز تغییر می

 ا( در  ا )رکرارابنابرن ا، با مطالعه میکر فاسیس

سرط  آب  تهن ، تغییرن  نررای  ، می ای سنگیتهنلی

 رای مرهرد مطالعره رن    رسرهبگذنری ترهنلی  در ا، طری  

 بررسرری نمررهدا بررر ن ررا نسرراس، در برررش مطالعرراتی،

براال د ردا   بهشهندا ر دمو   دمیور ند ای مرعدد تم

ند آسرماری در  تلری، سراز  طهر(ا به23شهد )شکل می
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تهن  به صهر     تهنلی ضخیم برش مطالعاتی رن می

ر گرفر  تره کرهد نیرز     باال در نظدمو شهندا ر بهتم

مرعدد تم دمو   دمیو شرهندا    ایمرشکل نز چرکه

 باال نس ا به ر 

 

 
 

 ای رسهبگذنری شناسا ی شدا در تهنلی مهرد  ا   ز رمحیطدر ا بر نساس تغییرن  میکر فاسیسنمهدنر تغییرن  سط  نرای آب  .13لشک

دمو شهندا ر به آنها ر ندی تمشهد ته  مگی و شهندا در تهنلی آسماری د دا میمطالعها بر ن ا نساس، ر ند ای مخرلف تم دمو   دمی

 د نداسم  قرم  رنسی سازند رن نشا  می باال نز قاددا به
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نی   تغییررن  آنهرا در   با تهجه به سره  رکررارا 

ن  سط  نرای آب در را ترهنلی   دمهدی   تغییرتهنلی 

تهن  به سه سکانس رسهبی تقرریم  رن می مطالعه مهرد

نز  (Sb2) نمررهد ترره بررا مرز ررای سکانررری نرره  د  

(ا نز قادردا سرازند   21 شرهند )شرکل   کد گر جدن می

 را  سرکانس آسماری به سم  قرم  رنسی آ ، ن را  

 تمررامی ن ررا . Seq.3و  Seq.1 ،Seq.2 نررد نزنداررار 

 TST   HST  ررا دنرنی د  سیررررم ترنترر  سررکانس

ت ، با نلگهی میکر فاسیرری   ررند ته  ر سیررم ترن

 نرررد ای نررررای در تغییرررر  صرررهر  رکرررهد بررره

 گرددا مشخص می  امیکر فاسیس

 رای شناسرا ی شردا، در    تلری در سرکانس  طهربه

 ای مربهم به میکر فاسیس، TST  ایسیررم ترنت 

در قاددا قررنر   ،(MF10 تا MF1) تردموتم ای بخش

   ردنت ر قرقرابی   دنشره ته به تدر ج به سرم  سرط  

 ررای  ررای مربررهم برره قرررم تهسررط میکر فاسرریس

ر ترهنلی مرهرد مطالعره    دشرهندا  تر جا گز ا میدمیو

 (TST) شناسی ن ا سیرررم ترنتر   مشخاا  رسهب

 ای رمپ میانی   به صهر  تهنلی با فرن ننی رکرارا

شرهندا ر بره براال    ا ر نردی دمیرو  کارجی بر پالتفرم 

 باشدامی

ترر ا  نت ر قرقابی  ر سکانس، تهسط دمیوسط   د

مشررخص  MF11 تررا MF15  ررا ماننررد میکر فاسرریس

سرط  برا دهنرضری    در تهنلی مهرد مطالعه ن را  شهندا می

  ای گل قالب   ترم ننررژی ن نکرر   مانند گرررش تهنلی

 اشهدرمپ میانی  ا رمپ کارجی مشخص می

د ردا   HSTبر دکس ن را  الر  نیرز در بخرش     

شهد، به ن ا صهر  ته نز سط   دنت ر قرقابی  را  می

، HSTسهی مرز سکانرری  را ننرهرای    به ،HST نبردنی

ر ی بر (MF10 تا MF1) تردمو  ای تممیکر فاسیس

 (MF11 ترا  MF15 ترر )ماننرد   ای دمیومیکر فاسیس

ترهنلی مرهرد مطالعره، مشخارا       درگیرنردا  قرنر می

صرهر   بره  ((HST شناسی ن ا سیررم ترنت رسهب

  ای رمپ دنکلی   میرانی در تهنلی با فرن ننی رکرارا

معمرهالً   باشردا براال مری   بره  ر  اشهند دمور ندی تم

 را  ترر ا میکر فاسریس  دمرو مرز ای سکانری، با تم

شهند  ای سکانس، مشخص مینرا  به سا ر قرم 

تررر ا سررط   رردنت ر قرقررابی نیررز بررا دمیررو       

به سا ر قرم   ای سکانس(  ا )نرا  میکر فاسیس

 رای شناسرا ی   شرهندا در میرا  سرکانس   مشخص می

بر  (MF14   MF15)  اتر ا میکر فاسیسشدا، دمیو

ننردا  منطاو شردا  Seq.2سط   دنت ر قرقابی سکانس 

ترر ا  در ننرهای ن ا سکانس نیرز، ترم دمرو    مچنیا، 

 (اMF1)  ا قرنر دنرندیکر فاسیسم

سره سرکانس شناسرا ی شردا،      تلی،  رر رطره بره 

د نرد نز  براال نشرا  مری   شهندا ر بره دمو ر ندی تم

 رای   رای رنسری، رکررارا   دا به سم  قررم  قاد

ترر، جرا گز ا    رای ترم دمرو   برا رکررارا  ترر  دمیو

                                                                                            (ا21ل شهند )شکمی
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نی در تهنلی دمهدی، سه سکانس قابل شناسا ی ا بر نساس تغییرن  رکرارابرش مهردمطالعهسهبی شناسا ی شدا در  ای رسکانس .11شکل 

به صهر     تهنلی تم دمرو   تهن ا تمامی تهنلی مهرد مطالعه رن میشهندا ر به باال  ررنددمو ر   ، دنرنی ر ند ای دمیو   تم  ررند ته

 شهندا ر به باال در نظر گرف ا
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  فرایندهای دیاژنتیکی
 ،د اژنز در رسهبا  شرامل تلیره فرن نرد ای فیز کری    

نشینی تا قارل  زما  ته باشد ته نزشیمیا ی   ز رری می

 )فلهگرل،  شرهد رسهبا  ندمال میشد  بر نز دگرگه 

 (ا 1221

 رای دقیرو میکر سرکهپی ننجرام شردا      مطابو بررسی

در برش مرهرد  فرن ند ای د اژنریکی ، برر ی مقاطج مهجهد

سیمانی  ،شد  رینمیکر، شد د لهمیری :ند نزنداار  مطالعه

، شکررررگی ،تخلخررل ،دنر شررد آ ررا ،فشررردگی، شررد 

 .فابر   ژئهپرال آشفرگی ز رری، نئهمهرفیرم،

 

   (Dolomitizasion) دولومیتی شدن
،  رای آ کری  مطالعه قررمری نز سرنگ   در برش مهرد

 رای مشرا دا   نز جمله د لهمی ا د لهمیری شدا نس 

 ،تهن  به د لهمیر  نره  ن ل )د لهمیکرن ر (   شدا می

د لهمی  نه  د م )د لهمیکر نسرپار  (   د لهمیر    

نندنزا بلهر را در   تردانه  سهم )د لهنسپار  ( نشارا 

دلیل نندنزا همیکر   بهدا   ب 21د لهمیکرن   تمرر نز 

در ،  فظ باف  ن لیه   نارهد فرریل  ، بریار ر ز بلهر ا

اال ی ن نررتا دنل  ای ب ای سهپرتا دنل تا قرم محیط

 را نز  ن ا د لهمی  ا(2393 ،)آدنبی تشکیل شدا نس 

 ا در مرن ل   رسهبگذنری  نه  ن ل بهدا    مزما  با

 شرهند ن لیه د اژنز در محد دا فرنتشندی تشرکیل مری  

 نسپار   نندنزا بلهر ا در د لهمیکر انلف( -21)شکل

 را  باشد ن ا نره  د لهمیر   میکر   می 11تا  21بیا 

 را  اصرل    ر  ن ی بر ن رر تالرهر مجردد د لهمیکر   گا

 شهند   نز نظر بافری دنرنی ننردنزا  کررا   رررند   می

 ا دنرنی بلهر را ی بره   د لهنسپارن   اب( -21شکل )

یکر    ررند   بارهر  بلهر رای   م 112تا  11نبعاد 

گراا بارهر  بلهر رای    با مرز ای مرط     دنرشکل

 اپ( -21 )شکل (2393 ،)آدنبی شهندمنفرد د دا می
 

 

 

   (Hematitization) دار شدنآهن
 

 ،نسررریلهال   دنر بیشرررر در نمررردند ترتیاررا  آ ررا 

در   را  دنکرل  جررن  فرریلی      ، ای ننحاللیرگچه

اتیرر  در طرری  م اشررهدفضررای مرخلخررل د رردا مرری

پیر رر   ررا سررا ر تانیهررای   ررهنزدگی   نتریدنسرریه 

 )شرهل   ن لمرر شرهل،    شرهد آ ا تشکیل مری سهلفید

دمدتا مربهم به د اژنز تردفینی   آ ا دنر شد  (ا1221

 ا ( -21)شکل (1222 )تاتر،نس  

 

   ((Fracturingشکستگی 

ی شکررگی در  د میلیمرر بیشرر سنگهای تربناته دنرن

 سیله بلهر رای تلرری  پرر    هته ب مرر  ررندتا سانری

در طری   رای تربناتره    را در سرنگ  شکررگی انندشدا

 رای تکررهنیکی ن جراد    مرن ل د اژنز   در ن رر ترنش  

 اث( -21)شکل  شهندمی

 

   ((Geopetalفاهریک ژئوپتال 

اسای بررنی تعیریا جهر     ژئهپرال شاکص من فابر  

 اس  مشرر م بره ن نکره صردف پرس نز      فهقانی ال ه

 ضعی  نشردا   تشکیل ساک  دچار جابجا ی   تغییر

انی رن در زمررا  ن ررا سرراکرار ا سررط  فهقرر   باشرردا

مرهنرد شریب   در برکری   تننرد   رسهبگذنری  ا  می

ن را  (ا 2992 )تراتر   رن ر ،   د نرد ن لیه رن نشا  مری 

صررهر  محررد د در برررش مهردمطالعرره  هفابر رر  برر

 اج( -21)شکل  مشا دا شدا نس 
 

   ((Prosityتخلخل 

ننرهن    (2932) ینهت    پرر شر بنردی  بر نساس طاقره 

تخلخل بر نساس  نبرررگی    را دردم  نبرررگی بره      

 نبررره بره   تخلخرل  ا 2 بره سره دسرره   ، فابر   سنگ

 ا3خرررل قیر نبررررره بررره فابر ررر  تخل ا1فابر ررر  

 ا قیر نبررره بره فابر ر  تقرریم      ای  نبرره تخلخل

 اشهندمی
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برررش   ررای رتررر شرردا در  نز ننررهن  تخلخررل  

تخلخل  ، ای  نبرره به فابر  نز تخلخل ،مهردمطالعه

 نبررره بره    رای قیر تخلخرل  نز ننهن  نی  پرنداچشم

مشرا دا   نیتخلخرل  فررا   تخلخل تانالی   ،فابر  

 د(ا، خ، م -21)شکلدگرد 

 

  ((Micritization یتی شدنامیکر
فرن ندی نس  ته به مهجب آ   اشیه  ا ترل دننره تهسرط    

 رالیا  ررا میکر تر ررررالیاتربناترره تر پرهتر ررربلهر ررای 

 ا(د -21)شکل  (1222 )فلهگل، شهدمی جا گز ا
 

  (Bioturbation) آشفتگی زیستی
ه در نرهن ی در را ی   در دنکرل    جانهرن  مخرلفی تر 

تنند مهجرب بهرم ر خررا     ای آ کی زندگی میلجا
در نررهن ی آرنم برررر در ررا  نشرریا شردا  رسرهبا  تره  

آشفرگی ز رری ) فاری برزرگ مقیراس در   ا شهندمی
رسهب نرم( مهجب گرد ردا ترا برا  کنهنکر  شرد       

مادسره  در تنار  ترره     ا پکرره  در تنار ، زمینه

 ا(پ -21)شکل  گر نرره  د دا شهد
 

   ((Neomorphism نئومورفیسم

  نرد ای جانشرینی   تالرهر   فرن ند نئهمهرفیررم بیرانگر فرن  

 فرن ند نئهمهرفیرم مهجرب (ا 2931 )فهل ، باشدمی د بارا

 انلف( -21)شکل گرددنفزن ش  ا تا ش نبعاد بلهر ا می
 

   (Compaction) فشردگی یا تراکم
 

ترنتم در ن ا برش به د  صهر  شیمیا ی   مکرانیکی  

 د دا می شهد:                                       

ی تره  تر ا فرن ندترنتم فیز کی  ا مکانیکی:مهم

ررره شرد    شک،  را منجر به آرن رش نزد کررر دننره   

 را شردا   شدگی آلهتمبا هتالس    فشردگی   کم

 اب( -21)شکل  نس 

: فرن ند ترنتم شریمیا ی بره نشرکال    شیمیا ی ترنتم
 دشرهن مشرخص مری   ای ننحاللری    درزا نسریلهال  

مطالعره تنهرا     ای مرهرد در رکرارا (ا2991 )النگما،

 ا ( -21)شکل تشخیص دندا شد  ژگی نسریلهال   
 

  (Cement) سیمانی شدن

 رای    ته نشر  مهند شیمیا ی نز محلهلسیما  در  قیق

 باشرد شراا  مهجرهد در دنکرل  فررن  سرنگ مری      فهق ن
 (ا1221)فلهگل 

 
  (Blocky Cement) ( سیمان هلوکیالف

ی مرهسط ترا درشر  بلرهر   برد       سیما  تلریر

د اژنریکی فرنتی     ای  افرگی ته در محیطجه 

تهنننرد بره   در ضرما مری   شهنداتدفینی تشکیل می

 ا ی با  انه ه فضای  اصل نز ننحالل دننهصهر  

 )فلهگرل،  تننرد شناسی ناپا ردنر رن پرر  ترتیب تانی

 ای نا یه مهرد سیما  بلهتی در رکرارا ا(1221

 را مشرا دا   طالعه به فرن ننی در دنکل شکررگیم

 ث(-21)شکل شهندمی
 

 سییییییییمان پیییییییوئی کیلوتوپییییییییک ب(

(PoikilotopicCement)  

رگی دنرد ته چنرد دننره رن   ن ا نه  سیما  بلهر ای بز

زا بلهر را ترا چنرد میلری مررر  رم       نندن گیردادر برمی

ترم  زن ری برا نررخ برریار    ن نها  اصرل  ررره   رسدامی

)ر ریم   ننرد بلهر ای تلرری    رشرد برریار آ ررره    

 ا در ن ا نه  سیما  دننهدر  نقج در  ا(2391 ،پهربناب

 ام( -21)شکل زمینه سیما  شنا رند

 

 ضخامتای همسیمان تیغه ج(

 (Isopachous Bladed Cement) 
 

 

نی بر ر ی ررن  نسکلری، دنکل  فرن    سیما  تیغه

 شناسری آ  شهد   ترتیب تانی ا تشکیل میشکررگی

 باشداتلری  پرمنیز م   آرنگهنی  میمعمهالً 

 رای د راژنریکی در را ی    سیما  در محیط ن ا نه 

 اج( -21)شکل ( 1221 )فلهگل،  ابدتهسعه می
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 (Syntaxial Cement) محور سیمان هم د(

شد نضافی سیما  در نطررنف  ن ا نه  سیما   اصل ر

 ررای کارپهسرر ( )نقلررب کررردا تلررریری بلهر ررای

شردا، دنشررا    باشردا   ژگری کراص سریما   راد     می

 پیهسرگی نهری  کرا  آ  با بلهر میزبرا  کرهد نسر    

 خ(ا -21 )شکل

 

 
 

 ،نطرنف جلا  قرمز دنر شد آ ا  ( ،د لهنسپارن   پ( ،د لهمیکر نسپارن   ب( ،د لهمیکرن   نلف( .15شکل 

  ،دنکل فریل نسررنتدفابر   ژئهپرال  ج( ،تهسط بلهر ای تلری شکررگی پرشدا  ث( 

  ری شد نفرن ند میکر د( ،د(تخلخل تانالی ،تخلخل  فرا نی خ( ،نیتخلخل چشم پرندا م(
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  ،سیما  بلهتی ث( ،لهال  رنسری  ( ،آشفرگی ز رری پ( ،م فیز کیرب( ترنت ،هرفیرمرنئهم نلف( .16ل یشک

 سیما   م محهر )سیا تاتریال( خ( ،سیما  پهئی تیلهتهپی  م( ،نی  م ضخام سیما  تیغه ج(
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های منطقیه  تیک نهشتهتوالی فرایندهای دیاژن
 مورد مطالعه

 یر أد نرردا زمررا  نرررای ترر تررهنلی پررارنژنریکی نشررا 

ا باشرد  اژنریکی در نا یه مهردمطالعره مری  فرن ند ای د

فشرردگی  ، مر له ن لیه فرن نرد ای ن لیره د راژنژی   در 

نشرینی در ترف   انیکی نس  ته بالفاصله پس نز تره کم

در طی د اژنز میانی  مررنا برا     هضه آقاز شدا نس ا

د لرهمیری  ، شریمیا ی فرن ند ای فشرردگی فیز کری     

 شهداشد  ن جاد می

 ای تربناتی ته تاتنه  در مر له مز ژنری  تهنلی 

آمرردگی فرسررا ش   برراال ، د رراژنز نهررا ی بهدنررد در 

 را در  د بارا بادر  قرنرگیرری ن را ترهنلی     تکرهنیکی

معر  فرن ند ای د اژنریکی سطحی )جهی( شدا تره  

 در نها ر  برا سریما     منجر به شکررگی  ای مرعدد 

 (2932 )شررهت    پرررنی، ننررد تلررری  پررر شرردا  

   (ا23)شکل

ر به ترا ش تیفیر    فرن ند ای د اژنزی ته منج

، شرد  ند نز سریمانی ننند داار مخز  آسماری شدا

ترنتم   آشفرگی ز رریا فرن ند ای بهارهد تیفیر    

، شد  تا  رد د لهنسرپار  شامل د لهمیری، مخز  نیز

 رای تانرالی     شکررگی    مچنیا ننهن  تخلخرل 

  باشندانی می فرا

 

 
 

 تهنلی پارنژنریکی ننهن  فرن ند ای د اژنریکی مشا دا شدا در منطقه مهردمطالعه .17شکل 

 گیری نتیجههحث و 
 مررر  129 سازند آسماری در نا یه مهردمطالعره برا   ا2

   انس  ضخام 

نی کاترررری  ترهدا  رای  آ  سنگ نز ن ا سازند

 ررای   آ رر  زیتررف دنرن ر زنرره ررا ی رنررگ 

نی   کار نتینهدرم با رنگ  ا ی د تفهترم ال هضخیم

    ای نازک مار  تشکیل شدا نس امیا  ال ه

در  جهررم   نی ترهدا  ای برر ی آ   ن ا سازند

بطرهر تردر جی قررنر گرفرره نسر ا      سازند رنزک  ز ر

شرامل  بهدا   مرر ضخام   31دنرنی  سازند جهرم نیز
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نشرکال  رنرگ کاترررری دنرنی    نی برا  ای تهداآ  

 رای  بررر ی شریل   نس ا ن ا سازندننحالل   اصل نز

 گیردامینرقهننی پابدا قرنر 

فهنرای  پرر گرنفی   ،  ای رسهبیبرنساس باف  ا1

میکر فاسریس تشرخیص دندا    21، نا یه مهردمطالعره 

 MF1-MF2-MF3-MF4-MF5 رای  ر ز رکرارا شدا

-MF6-MF7) ررای در رمررپ دنکلرری   ر زرکرررارا 

MF8-MF9-MF10-MF11-MF12-MF13)  در رمررپ

دررمررپ  (MF14-MF15) ررای میررانی   ر زرکرررارا

 ننداکارجی نهشره شدا

تغییرن  آنهرا در  نی   با تهجه به سره  رکرارا ا3

تهنلی دمهدی   تغییرن  سط  نرای آب در ا، ترهنلی  

قرریم  تهن  به سه سکانس رسهبی تمطالعه رن می مهرد

سری آ ، ن را   أبه سم  قرم  ر برشنمهدا نز قاددا 

تمرامی   Seq3 -Seq1-Seq2نرد نز  ندارار   ا سکانس

 TST   HST ا دنرنی د  سیررم ترنتر   ن ا سکانس

 ای تشکیل د نردا آنهرا،    ررند ته مجمهده رکرارا

تم دمو شهندا ر به براال   دمیو  مرعدد نیز ر ند ای 

 رای شناسرا ی شردا،    د ندا در میا  سکانسنشا  می

 ررا بررر سرط   رردنت ر قرقررابی  تررر ا رکررارا دمیرو 

در ننرهای ن ا نندا  مچنیا، منطاو شدا Seq2سکانس 

  ا قرنر دنرندارکراراتر ا سکانس نیز، تم دمو
 

فرن ند ای د اژنریکی نصلی شناسا ی شردا شرامل    ا1

، شرد  سریمانی ، فشرردگی  ،شد د لهمیری، شد  رینکرمی

، آشرفرگی ز ررری  ، تخلخرل ، نئهمهرفیررم ، دنر شد آ ا

 باشندامی شکررگی   فابر   ژئهپرال
 

  سپاسگزاری
 دننیم ترا نز دن رن  محرررم تره  قر     مین نجا الزم  در

مقاله رن بره مرهلفیا    گذنشرند   با  هصله ن رندن  ن ا

نز جنراب آقرای دتررر    تشکر نمرائیما   ،نندمرذتر نمهدا

  رای سر دبیر محررم مجله پرژ  ش  سیدن مد بابازندا

ری ن را  اشرناکری جهر    رنسرر   نگاری   فریلچینه

مقاله تشکر   ژا دنر ما  مچنیا نز جناب آقا ا  دتررر  

مهنرردس دلیرضررا رسرررمی محمررد دلرری تا  سرری   

ه جهرر   مکرراری تارشناسررا  مررد ر   نترشرراف برر

 نما یمانرزشمندشا  تشکر می
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