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  دهیچک

. انـد گرفتـه  قـرار  مطالعـه  وی بررسـ  مـورد  قیتحق نیا در) ناحیه بهروك( زدی بلوكدر  آن مجاور مناطق و) ناحیه پیشبر( لوت بلوك کربناته پالتفرم
 هستندی لیفسي هاگروه نیترمهم جزء....و وزوآیبر مرجان، ،يادوکفه سبز،ي هاجلبک رینظی لیفس مجموعه گرید وي زکف دارانروزن ها،دینیتولیارب
 زمان سیتت حوضهي نگارنهیچ ستیز مطالعه در مجموعه نیا. هستند سهیمقا قابل ترانهیمد هیحاش سیتتي ایدر نیاورگون پیت موجودات انواع با که

ـ ز کرتاسه یآهک رسوبات از لوت بلوك متعلق) قائنات شرق جنوب(شبر یپ هیناح دری کل بطور. است تیاهم حائز نیریز کرتاسه  پیـ ت هفـت  ن،یری
 نـا یتولیارب ستون،انیگر کیکالستویاب پل وکستون، دارانروزن پکستون،/  وکستون کیکالستویاب پل وکستون، کیکالستویاب مادستون، لیقب از رخساره

 ستون،انیگر کیکالستویاب لیقب از رخساره پیت شش زدی بلوك از بهروك هیناح دراما . اندشدهیی شناسا ستونانیگر/  وکستون نایتولیارب و ستونانیگر
 و پکسـتون  -وکسـتون دار روزن کیکالسـت ویابـ  پکستون، -وکستون –ستونانیگر ستون،انیگر کیکالستویاب تیاال ستون،انیگر کیتیاال کیکالستویاب

 و شده قیعم کربناته پالتفرم حوضه ن،یریز کرتاسه زمان هاانوسیاقي دیاکس ریغ ندیفرای ط در. است شده یمعرف هکربنات یکالست -یسیلیسرخساره 
  .   استي مغذ مواد شیافزا وی رسوب حوضهی شدگقیانگرعمیب هادینیتولیارب از متشکل رخساره حضور. اندفرورفته آب ریز به
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Abstract 
The carbonate platform of Lut block (Pishbar area) and adjacent regions in Yazd block (Bohruk area) 
outcropping were examined in this area. The orbitolinids, benthic foraminifera and other fauna (green algae, 
bivalves, corals, bryozoans …) are most important groups of fossils which are comparable with those of the 
Urgonian-type known from the peri-Mediterranean Tethys. These fauna for Lower Cretaceous biostratigraphic 
studies in Tethyan realm are important. Seven microfacies are determined, e.g. mudstones, bioclastic 
wackestone, pel-bioclastic wackestone / packstone, foraminifera wackestone, pel-bioclast (Orbitolina) 
grainstone, Orbitolina grainstone and Orbitolina wackestone / grainstone. But in Bohruk area from Yazd block, 
six facies are presented and they are as bioclastic grainstone, bioclastic-oolitic grainstone, oolitic-bioclastic 
grainstone, grainstone / wackestone /  
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packstone, bioclastic-foraminifera wackestone/packstone and siliciclastic- carbonate facies. A noticeable 
deepening in the Lower Cretaceous correlates with an extended platform drowning during Oceanic Anoxic 
Events (OAE). The presence of Orbitolinid fauna at this level suggests a deepening facies and a response to 
nutrient enrichment at the continental margin. 

Key words: Urgonian-type, Early Cretaceous, Pishbar, Bohruk, Qaenat.  

  

  مقدمه 
 شـرق  اورگـون،  نام بهیی روستا از نیاورگون رخساره نام
ـ ا. اسـت  شـده  اخـذ  فرانسـه  کشور از تراسکون هیناح  نی

 که است عمق کم مناطق کربناته رسوبات مختص رخساره
ـ  تا نیبارم زمان از سیتت شمال در ـ پا نیآلب  گسـترش ی انی

ی آهکـ ي هاسنگ وجود رخساره، نیا مشخصه وجه. دارد
 مـارن  ،)هادونتیپاک(ي ادوکفه داران،روزني حاو روشن

 حدواسـط  رسـوبات  و) دارانروزن( نیتـول یارب از متشکل
). 1968 ،يفـور ( استی بیتخر وی سیلیسي هاآهک رینظ

 مرجـان،  ،)يادوکفـه ( ستیرود شامل هالیفس نیترعمده
 جلبک و بزرگ و کوچک دارانروزن وزوآ،یبر دروزوآ،یه

 گسـترش  به مربوط نیاورگون رخساره منشا. باشدیم سبز
ـ ا). 1986 رنـارد، ( است نیبارم زمان انوسیاقي هاآب  نی

 سـتان یسی انوسـ یاق حوضـه  شـدن  باز به احتماال موضوع
ــآپ از قبــل زمــان در) سینئــوتت شــاخه(  دارد ارتبــاط نیت
ـ در). 2004 دوور، و بابازاده(  رخسـاره  بـا  عمـق  کـم ي ای

 را) غـرب  تـا  شرق از( قائنات منطقه تمام احتماال کربناته
ـ ز ردیـ گیمـ بردر ـ  رای ـ ناح دری آهکـ  يرخسـاره  نیچن  هی

 بابـازاده، ( است شده گزارش زین) قائنات غرب( قومنجان
 قائنــات منطقــه در تــاکنون کــهی مطالعــات نیاولــ. )2008

 توسـط ی شناسـ نیزم نقشه هیته به مربوط گرفته، صورت
 گزارشـات  سـپس  و بودهی شناسنیزم سازمان کارشناسان

 1990 سال در نژادافتخار و فووله توسطی شناسنیزمی کل
 در پراکنـده  بطور مقاله نیچند نیهمچن. است شده منتشر

 رسـوبات  در موجـود ي هانیتولیارب مورد در ریاخي سالها
 ؛2005 ،همکاران و اسکلتون( است شده منتشر منطقه نیا

ــ ــازاده ؛ 2005 ،اســکلتون و الســادات سیرئ  و 2008 ،باب
ـ ا از هـدف ). 2010 ؛همکاران و بابازاده ـ ب مقالـه  نی  و انی

 شـاخص ي هاسیکروفاسیم وی شناسنهیچ مقطع فیتوص
-عرض نیب در هانهشته نیای توال. باشدیم نیاورگون پیت

ي هـا طـول  وی شمال 33° 38' و 33° 35'یی ایجغرافي ها
ــجغراف ــرق 60° و 59° 50'یی ای ــی ش ــدهی بررس ــدش . ان

   ).1شکل( باشدیم متر 510 برابر برش نیا ضخامت

  
  

- نیزم نقشهي رو بر مطالعه موردی شناسنهیچ مقطع تیموقع .1شکل

 ) 1: 250000(  قائناتی شناس
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ی رسـوب ي هـا يسـر  ازی شناسـ نهیچ برش طالعه،در م     
 انتخاب قائنات آبادیحاج توابع از شبریپ هیناح در کربناته

 در و نیقـا  شـرق  نقطـه  نیتـر ییدرانتها که است دهیگرد
ـ ا. دارد قـرار  لـوت  بلـوك ی شرق هیحاش ي دارا بـرش  نی

ـ ز) يهـا ممبـر (ي هابخش ي هـا سـنگ  ازیی بـاال  و نیری
  ). 2 شکل( استی رسوب
 بافت با مطبقی آهکي هاسنگ از عمدتا نیریز بخش     

-پـل  و سـتون انیگر کیکالستویاب وکستون، کیکالستویاب

یی باالبخش  .است شده لیتشک استوننیگرکیکالستویاب
 -پـل  اسـتون، نیگـر کیکالسـت ویاب ـ     پلی توال از متشکل

-یمـ  اسـتون نیگـر کیکالستویاب و وکستون کیکالستویاب
 عمدتا کهی انیم بخش کی توسط بخش دو نیا البته. باشد
 وي اقاعـده  بخـش . انـد شده جدا گریکدی از استی مارن

. اسـت  شده دهیپوش آبرفت توسطی رسوبي سر نیا راس
 ،یشناسـ  نـه یچ مقطـع  نیا در ونیزوناسویاب نییتع اساس
 عـدم  بعلـت . هاستنیتولیارب شتریب وي زکف دارانروزن
ـ رآمونینظ بـاز ي ایدري هاسمیارگان وجود -روزن و هـا تی

-کف دارانروزن مانندی لیفس گروه دو ازی پالنکتون داران

 طیمحـ  نـوع  و سن نییتع در کالدیداس سبز جلبک وي ز
-کـف  دارانروزنی ستیز تنوع. است شده استفادهی رسوب

ـ ا نیریز کرتاسه در کالدیداس جلبک وي ز ي مرکـز  رانی
ـ  لـذا  است داشتهیی بسزا نقش  دریی هـا سـم یارگان نیچن
-شده افتی فراوان رانیا شرق زون در لوت بلوك هیحاش

  .  اند
  

  هاروش و مواد
ـ ز کرتاسـه  سـن  بـه  گسلهریغی رسوبی توال کی  در نیری

 نـوار  در واقـع ) شبریپ هیناح( آبادیحاج شهرستان جنوب
یی شناسـا ي بـرا  که شده انتخاب افغانستان و رانیاي مرز

ـ . گرفـت  قـرار  مطالعه موردي زکف دارانروزن انواع  کی
ـ ترته بیی باال و نیریزي هابخش بای شناسنهیچ مقطع  بی

 شـده ي ریگ اندازه و انتخاب متر 170 و 340 ضخامت به
 انتخـاب ی محلی رسوبي سر کی از بخش دو نیا. است
 بـه ي بردارنمونه قابل ریغی مارن افق کی توسط و اندشده

ـ نظیی هـا فـاکتور . اندشده مجزا هم از متر 30 ضخامت  ری
ـ ال سطوح رنگ، ـ غ و هـوازده  سـطوح  ،يبنـد هی  هـوازده ری
 صـحرا  دری رسـوب  طبقاتی رسوب بافت و ساخت سنگ،
 برداشت نیمع فواصل به هانمونه. گرفت قرار توجه مورد
 و نهیآگلوت پوسته با دارانروزن انواعي دارا اکثراً و اندشده

 اسـاس  بـر  مطالعـه  مـورد ي هاروش. باشندیم پورسالنوز
 زیآنال ،)ییصحرا مشاهدات( نیزمي رو موجود اطالعات

-کف دارانروزنی کروسکوپیم صیتشخ و سیکروفاسیم

ـ رهیپا کروسکوپیم ریز دري ز  اجـزاء . اسـت  شـده ي زی
 متوسـط  اد،یز(ی فراوان نیهمچن وی اسکلت ریغ وی اسکلت

ـ ن آنها) کم و  تفـاوت . اسـت  شـده  گـزارش  وی بررسـ  زی
ـ نیتولیاوربي هاگروه اشکال  و) یمخروطـ  تـا ی سـک ید( دی
 ریتفسـ  در نـه یآگلوت و پورسالنوز پوسته با صدفی فراوان

ـ تغ. ردیـ گیمـ  قرار استفاده موردی طیمح  وی جـانب  راتیی
 دخالـت ی رسـوب  طیمح ریتفس دری رسوب طبقاتي عمود
  .دارند

  

  یبررس و بحث
 وي نگـار نهیچسنگ مطالعات اساس بر منطقهی شناسنهیچ
ـ پاي نگـار نـه یچستیز ـ رهی  اسـاس  بـر . اسـت  شـده ي زی

 ویی شناسای رسوب متفاوت بخش سهی سنگ اتیخصوص
 منطقه بر حاکم عمق کمیی ایدر طیشرا. است شدهی معرف
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ـ مهي زکـف  دارانروزن توسـعه ي برا نیریز کرتاسه در  ای
  . است بوده
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-گونهانواع   شامل نیریز کرتاسه دارانروزن مجموعه     

 و هـا جلبـک  انواع با همراه که بوده بزرگ و کوچکي ها
ـ ؤم هايادوکفه  اکثـر  .اسـت  نیاورگـون  شـبه  رخسـاره  دی
 اسـت  دیولیلیم و دینیتولیاربي هاگروه به متعلق دارانروزن

 نشـان  را) الگـون (ی فـ یر پشت وی فیر طیمح طیشرا که
 محـدوده  هـا نیتولیارب که رسدیم نظره ب نطوریا ،دهندیم

ـ  پالتفرم ستگاهیز ازی عیوس  پالتفـرم  تـا  الگـون  از سیتت
ــعم ــان در را قیـ  زمـ

ــه ــز کرتاسـ  - نیریـ
 کننـد یم اشغالی انیم
ــتیپ(  همکــاران، و ت

ــر  ).2002 ــاسابـ  سـ

ی طـ یمح راتییتغ وی شناسنهیچی زمان فواصل هااربیتولین
-روزن امـا  اسـت  ریتفسـ  قابل بهتری مکان بعد در پالتفرم

-لبکج نیهمچن و نایکونئول و ورکورسال رینظ گرید داران

 زیـرا  کننـد یم شرکت استراتیگرافیبایو در کمتر سبزي ها
ــن محــــــدودهي دارا ــتند یعیوســــــی ســــ  . هســــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مطالعه مورد منطقهی شناسنهیچ ستون .2 شکل
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 رخ نیریز نیتآپ دري زکف دارانروزن تنوع نیشتریب     

 دارانروزن انتشـار ). 2006 ش،یریهـا  و بچمن( است داده

-گویال طیشرا بای رسوب طیمح کی در منطقه نیاي زکف

 سـطح  نوسـانات  بـا  طیشرا نیا که دارد مطابقت کیتروف

 مـواد  بهی دسترس و انوسیاق آب چرخش رییتغ ا،یدر آب

 .داردی بستگي مغذ

 منـاطق ی رسـوب  حوضه شکل نیریز کرتاسهی ط در      

 لـوت  بلـوك  هیحاش عمق کم پالتفرم بصورت رانیا شرق

ـ ا در و اسـت  مشخص ساده رمپ نوع از  چیهـ  منطقـه  نی

 کـه  سـت یرود و مرجـان ي حـاو  بـزرگ ی فیری برجستگ

 گـزارش  است )Rimmed shelf( دارهیحاش پالتفرم معرف

 وغـرب  غرب جنوب مناطق در کهیصورت در. است نشده

ـ ز کرتاسـه ی طـ  در دارسـت یرودي هـا فیر قائنات  نیری

 بیشـ  بـا  دارهیحاش پالتفرم دهندهنشان که اندافتهی توسعه

 شـکل  پـس ). 2010 همکـاران،  و بابـازاده ( باشـد یم تند

ـ  قائنـات  شرق جنوب مناطق از پالتفرمی هندس  طـرف ه ب

 پالتفرم بهی رمپ پالتفرم از قائنات غرب جنوب و جنوب

 در رخسـاره ي اهیناح انتشار. ابدییم رییتغ دارهیحاشی فیر

. است گرفته قرار مطالعه مورد زمانی ط دري عمود جهت

ي هارخساره انواع شامل باال به نیپائ از 1 شماره مقطع در

  . است ریز

 پل ستون،انیگر کیکالستویاب وکستون، کیکالستویاب     

 کیکالسـت ویاب –پل و پکستون/  وکستون کیکالستویاب –

 سـتون  در بـار  چند رخساره چهار نیا. است ستونانیگر

ـ ا. گردندیم تکراری شناسنهیچ  بخـش  توسـط  بخـش  نی

  . شودیم جدایی باال بخش از) ستونماد(ی مارن

-ویاب –پلی توال از متشکل) 2 شماره مقطع(یی باال بخش

-ویاب و وکستون کیکالستویاب –پل ،ستونانیگر کیکالست

ـ ا. باشدیم استوننیگر کیکالست ـ ر نی  در هـا رخسـاره  زی

  . شوندیم تکرار بار چندی شناسنهیچ ستون طول

ـ  در کـه  رسـد یم نظره ب نطوریا      ی رسـوب  طیمحـ  کی

 الگون و) دالیتا ساب(ي ومد جزر پهنه هیناح از کینامید

 لیتشـک  )shoal( ماننـد  شـول  پراکنـده ي هـا یبرجستگ تا

  . اندشده

  
  در ناحیه پیشبر هارخساره زیر

ـ ز کربناتهی رسوب واحد دو ای رخنمون دوی کل بطور  نیری
ـ ال نازك تا میضخي هاآهک ازیی باال و  شـده  لیتشـک  هی

. اسـت  شـده  هیتهی شناسنهیچ ستون کی آنها از که است
 قابـل  ریـ غی مـارن  واحد کی توسط کربناته واحد دو نیا

  . اندشده مجزا گریکدی ازي بردارنمونه

  
  نیریز کربناتهی رسوب واحد) 1 شماره بخش( ممبر

  باال به نییپا از
  1 شماره هیال
ـ یکریم آهـک : وکستون کیکالستویاب  بافـت ي دارا کـه ی ت

 از آلـوکم ي دارا و استی تیکریم زیر ذرات ازی کسیماتر

ـ  و وزوایبر گاستروپودا، ،يادوکفه لیقب  نـوع  از نـدرت ه ب

 تعدادی طرف از. است دیولیلیم گروه ازي زکف دارانروزن

ـ د سـنگ  نهیزم در سبز جلبکی کم ـ  و شـده  دهی  نیهمچن

ي نخود هوازده سطح رنگ. دارد وجود زین مرجان قطعات

  . استي خاکستر آن شکست سطح اما
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  2 شماره هیال
 را سنگ مانیسی تیاسپار آهک: ستونانیگر کیکالستویاب

 وي ادوکفـه  لیفسـ  نـوع  از آلـوکم ي دارا. دهدیم لیتشک

ـ ولیلیم و دینیتولیارب گروه ازي زکف دارانروزن . اسـت  دی

ـ  بایتقر پورسالنوز و نهیآگلوت پوسته با دارانروزن  طـور ه ب

 هـوازده  تازه، سطح رنگ. دارند قرار یکدیگر کنار یکسان

   . است خاکستري شکست، سطح و

  
  3ه شمار هیال
 کـه ی تیکریم آهک: پکستون / وکستون کیکالستویاب –پل

ـ ر ذرات ازی کسـ یماتر بافتي دارا ـ یکریم زی  و اسـت ی ت
 گـروه  ازي زکـف  دارانروزن و پلـت  نوع از آلوکمي دارا

 سـطح  امـا  تـازه،  سـطح  رنگ. است دیولیلیم و اربیتولینید
  . استي خاکستر شکست،

  
  7 و 6 و 5و  4 شمارهي ها هیال
 سنگ مانیسی تیاسپار آهک: ستونانیگر کیکالستویاب پل
 دارانروزن و پلـت  نوع از آلوکمي دارا. دهدیم لیتشک را

 باداران روزن. است دیولیلیم و دینیتولیارب گروه ازي زکف
 کنـار  کسـان ی طـور ه ب بایتقر پورسالنوز و نهیآگلوت پوسته

 شکست سطح و کرم تازه، سطح رنگ. دارند قرار گریکدی
  . استي خاکستر تازه،

  
  9 و 8 شمارهي هاهیال
 سنگ مانیسی تیاسپار آهک: ستونانیگر کیکالستویاب پل
ي هـا لیفس و پلت نوع از آلوکمي دارا. دهدیم لیتشک را

ـ نیتولیارب گـروه  ازي زکـف  دارانروزن و گاستروپودا  و دی
ــازه، شکســت و هــوازده ســطح رنــگ. اســت دیــولیلیم  ت

  . استي خاکستر

  
  11، 10 شمارهي ها هیال
 را سنگ مانیسی تیاسپار آهک: ستونانیگر کیکالستویاب

 وي ادوکفـه  لیفسـ  نـوع  از آلـوکم ي دارا. دهدیم لیتشک
ـ ولیلیم و دینیتولیارب گروه ازي زکف دارانروزن . اسـت  دی
ـ  بایتقر پورسالنوز و نهیآگلوت پوسته با دارانروزن  طـور ه ب

 و هـوازده  سـطح  رنـگ . دارنـد  قرار گریکدی کنار کسانی
  .استي خاکستر تازه، شکست

  
  14 تا 12 شمارهي هاهیال

ي دارا وکسـتون  کیکالستویاب همانند: وکستون دارانروزن
 پورسـالنوز  پوسته با دارانزنرو لیقب از کالستویاب انواع

ـ ر ذرات از سـنگ ی کسـ یماتر بافـت . است نهیآگلوت و  زی
 سـطح  وي نخـود  هـوازده،  سـطح  رنـگ . اسـت ی تیکریم

  . استي خاکستر تازه شکست

  
   23 تا 15ي هاهیال

 مانیسـ ی تیاسـپار  آهـک : سـتون انیگر کیکالستویاب -پل
 و پلـت  نـوع  از آلـوکم ي دارا. دهـد یمـ  لیتشک را سنگ
ـ ولیلیم و دینیتولیارب گروه ازي زکف دارانروزن . اسـت  دی
ــازه شکســت ســطح وي نخــود هــوازده، ســطح رنــگ  ت

  .استي خاکستر
  

  )ییباال کربناتهی رسوب واحد( )2 شماره بخش( ممبر

  2 و 1 شمارهي هاهیال - باال به نییپا
ـ ال با متراکم آهک سنگ ستون،انیگر کالستویاب –پل -هی
ـ نظ آلـوکم ي اجـزا ي دارا نازك، تا متوسطي بند  پلـت  ری

 نـا یتولیارب و) کالستویاب(ي ادوکفه لیفس سپس و فراوان
 سنگ ازیی هابخش. استی تیاسپار سنگ مانیس. باشدیم

ــه ــویل قطعــاتي دارا کــم مقــدار ب ــ کالســتت . باشــدیم
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 شکست سطح رنگ اماي خاکستر هوازده سطح رنگ     
  . استي نخود

  
  4 و 3 شمارههاي الیه
 متوسطي بندهیال با آهک سنگ وکستون، کالستویاب –پل
 لیفسـ  و فـراوان  پلـت  رینظ آلوکمي اجزاي دارا نازك، تا
 سـنگ  داخل. باشدیم) گاستروپودا وي ادوکفه نا،یتولیارب(

ـ ثانو طـور ه ب که است تیکلس ازی نازکي هارگهي دارا  هی
 رنـگ . استی تیکریم سنگ بافت. است کرده پر را سنگ
ي خاکستر شکست سطح رنگ اماي خاکستر هوازده سطح

  . است رهیت

  
  6 و 5 شمارهي هاهیال
ـ ال بـا  آهـک  سنگ ستون،انیگر کالستویاب –پل ي بنـد هی

 بـه  و پلت از فراوان آلوکمي اجزاي دارا متوسط، تا نازك
ـ  کالستنترایا و) کالستویاب( لیفس شامل کم مقدار -یم
 شـده پـر  تیاسپار تا تیاسپارکرویم از سنگ مانیس. باشد
 سـطح  رنـگ  امـا  يخاکسـتر  هـوازده  سـطح  رنگ. است

  . استي نخود شکست

  
  17ی ال 7 شمارههاي الیه
 نازك،ي بندهیال با آهک سنگ وکستون، کالستویاب –پل

ـ ( لیفسـ  و پلـت  شامل آلوکمي اجزاي دارا ) کالسـت ویاب
 شـده  پـر  دانه زیر تیکریم از عمدتا سنگ بافت. باشدیم

 رهیتي خاکستر شکست سطح و  هوازده سطح رنگ. است
  . استي نخود تا

  
  25 تا 18 شمارههاي الیه
ـ ال بـا  آهـک  سـنگ  استون،نیگر کیکالستویابپل ي بنـد هی

 پلـت،  از متشـکل  آلـوکم ي اجـزا ي دارا متوسط، تا نازك

. باشدیم کالستنترایای کم و) يادوکفه و نایتولیارب( لیفس
 سـطح  رنگ. است شده پر تیازاسپار عمدتا سنگ مانیس

 وي خاکسـتر  تـا ي نخـود  زرد شکسـت  سـطح  و هوازده
  . است رهیتي خاکستر

  
  27 و 26 شمارهي هاهیال
ـ ال با آهک سنگ استون،نیگر / وکستون کیکالستویاب -هی

 از متشـکل  آلـوکم ي اجـزا ي دارا متوسـط،  تا نازكي بند
 بافـت . باشدیم کالستنترایا ندرته ب و) نایتولیارب( لیفس

ـ متغ تیاسـپار  مانیسـ  تـا ی تیکریم کسیماتر از سنگ  ریی
ي خاکسـتر  شکسـت  سـطح  و هـوازده  سـطح  رنگ. است

  . است روشن

  
  29 و 28 شمارهي هاهیال

ـ ال بـا  آهـک  سـنگ  استون،نیگر کیکالستویابپل ي بنـد هی
 پلت، نوع از متشکل آلوکمي اجزاي دارا متوسط، تا نازك

ـ ( گاسـتروپود  وي ادوکفـه  بـا  همراه نایتولیارب لیفس -ویاب
 مانیسـ . باشـد یمـ  کالستنترایا ازی کم تعداد و) کالست

 سـطح  رنگ. است شده پر تیاسپارکرویم از عمدتا سنگ
  .است رهیتي خاکستر شکست سطح و هوازده

  
  در ناحیه بهروك هارخساره زیر
بین  در طی فرسایش از زیرینبرش مورد مطالعه مرز  در

کرمان پوشیده توسط کنگلومراي  االییمرز ب اما اند،رفته
اي است لومراي کرمان یک کنگلومراي قاعدهکنگ. اندشده

ی نییپا کربناته عضو .است زمان پالئوسن نهشته شده که در
 دیاائ کالستویاب، ستونانیگر کالستویاب تناوب شامل

 عضو. باشدیم ستونانیگر کالستویاب دیاائ و ستونانیگر

 عضو نیا .استی سیلیس و کربناته عضو ریز دو شاملی انیم
 .باشدیم نیزبر و نیریز عضو دو نیبی انتقال واحد کی
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 وی انیم عضو در کاتهیلیسي هايورود شیافزا     
 ریسا از ،آنياماسه وي کوارتزقطعات  وجود نیهمچن
- گرینی توال ازیی باال کربناته عضو. کندیم زیمتما اعضاء

 دارروزن کالستویابپکستون و  - وکستون-ستونا
   .است شده لیتشک پکستون -وکستون

  
  ینییپا کربناته بخش

 به ستونانیگري هاآهک سنگشامل  بخش نیا رسوبات
ي اقهوه هوازده رنگ با و متخلخل ره،یتي خاکستر رنگ

 فراواني هایشکستگی آهکی توال نیا داخل در .باشندیم
. است شده پری تیکلس مانیس توسط که شودیم دهید

 ستون قاعده در و بوده متر 37 رسوبات نیا ضخامت
  .اندقرارگرفتهی شناسنهیچ

  
  یانیم بخش

یی باال بخش وی نییپا بخش دو حدواسط ،بخش نیا 
 آهک ستون،انیگر آهک سنگ شامل و است قرارگرفته

. باشدیمی بیتخر آهک و) پکستون / وکستون( یتیکریم
 هوازده رنگ با روشني خاکستر رنگ به زین هاآهک نیا

 از جدا قسمت دو دری بیتخر آهک .شوندیم دهید زرد
ي هابلور آن در و قرارگرفته بخش نیا نییپا و باال در هم
 دهیپد اثر در نیچن هم. شودیم دهید کوارتز متوسط تا زیر

 شده لیتشک تیدولوم هابلور نیبي فضا دری نیجانش
 يهیالی ول دارد مترضخامت12 هیال نیترنییپا .است

  . دارد ضخامت متر 3 حدود و است ترنازكی لیخیی باال

  
   ییباال کربناتهبخش 
 رهیتي خاکستری تیکریمبا بافت  ،ياتودهي هاآهک سنگ

یی هالیماکروفس که باشندیمي خاکستر هوازده رنگ باو 

- آهکدر  .شودیم دهید آن در انیبازوپا و هادینوئیاک مانند

 اثر در رایز شود؛ینم دهیدی خاص بافت نظر موردي ها

  .اندرفته نیب از موجودي هابافت دیشد ونیتورباسویاب

  
  میکروفاسیس

در ناحیه ی کروسکوپیم مشاهدات وی صحرائي هایبررس
 منجـر یی بـاال  و نیریز کربناته واحد دو کیتفک بهپیشبر 

بـه سـه بخـش    توالی رسوبی اما در ناحیه بهروك . دیگرد
اند که شامل بخش کربناته زیرین، بخش میانی تقسیم شده

  . و بخش کربناته باالیی است

  
  رخساره در ناحیه پیشبرریز

ي هـا طیمحـ  دریی بـاال  و نیریـ زی آهکـ ي هـا واحد نیا
ي نامگـذار ي بـرا . انـد شده نهشتهي سد و الگون ،یساحل

 شده استفاده )1962( دانهامي بند طبقه از کربناتهي سنگها
  .است
یی شناساشبر در ناحیه پی رخساره پیت هفتی کل بطور
  ): 3 شکل( اندشده

  )1 شکل ،1 تیپل( مادستون .1
 هـا آلـوکم  که است هموژنی تیکریم آهک از عمدتا نهیزم
 کمتر( پراکنده و زیناچ مقدار به لیفس و نتراکالستیا رینظ
 هیناح در رخساره نیا. شوندیم مشاهده سنگ در%) 10 از

 گونـه  چیه. است شده لیتشک الگوني ابتدا در وی ساحل
. اسـت  نشـده  دهید رخساره نیا در آب از خروج شواهد
 ازي زینـاچ  مقـدار  وجود و کوارتزی بیتخر عناصر فقدان

 )protected lagoon( محـدود  الگـون  دهنـده  نشـان  لیفس
ــت ــاکر(  اســــــ ــل ،1985 تــــــ ). 2004 فلوگــــــ
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  )2 شکل ،1 تیپل( وکستون کیکالستویاب .2
 همی کالستویاب وکستون عنوان تحت را سیکروفاسیم نیا
ـ  بـوده  کم آن در دارانروزنی لیفس آثار د،ینام توانیم ی ول
ـ بر و گاستروپودا ،يادوکفه مثلیی هاکالستویاب  در وزوای

 ذرات. انـد پراکنده فراوان بطوری تیکریم آهک ازي انهیزم
 حضور علته ب. شوندیم مشاهده کم زانیم به هم کوارتز

ـ  همراه دیولیلیم نوع از دارانروزن زمان هم -کالسـت ویاب

ـ بر و گاستروپودا ،يادوکفه رینظیی ها  دهنـده نشـان  وزوای
 هالوك(  استی داخل رمپ در محصور مهین الگوني ابتدا

ي هـا دانـه  وجـود ی طرف از). 2000 ،لیگ و 1986 ،گلن و
ـ یتخر مواد ورود دهندهنشان کوارتزی بیتخر ی ازخشـک ی ب

  . ست ساحل به آنی کینزد لذا وی رسوب حوضه داخل به

 پکستون تا وکستون) دیولیلیم( کالستویاب –پل .3

  )3شکل ،1 تیپل(
 آلوکم انواعي دارا پکستون تا وکستون بافت با آهک سنگ

. باشدیم پورسالنوز پوسته با دارانروزن و پلت نوع از
 اجزاء بودن تماس در ای بودن شناور بعلت سنگ بافت
ي اجزا. است رییتغ قابل پکستون تا وکستون از آلوکم
 در. است کم رخساره نیا در کالستنترایا نوع از آلوکم

 قابل تیاسپار کرویم تا تیکریم از سنگ بافت اژنزید اثر
 ازی کم مقداري دارا به سنگ ازیی هابخش. راستییتغ

 و دیولیلیم فراوان حضور .باشدیم توکالستیل قطعات
 دهندهنشان) نرمال( بازي ایدر به مربوط فونا وجود عدم

  .  است )(Restricted lagoon محصور الگون
  
 ،1 تیپل( وکستون) نیتولیارب -دیولیلیم( دارانروزن .4

  )4شکل
  

 در اما. است مطالعه مورد برش در رخساره نیترفراوان از
 از سیکروفاسیم پیتی کروسکوپیم مقاطع ازي تعداد

 وکستون کیکالستویاب به وکستون نیتولیارب - دیولیلیم
 در دهندهلیتشکي اجزا سیکروفاسیم نیا در. است ریمتغ

 آنی ژگیو نیترمهم و اندپراکندهی تیکرایم نهیزم کی
 نهیآگلوت و پورسالنوز پوسته با دارانروزن انواع وجود
 یاصل جزء دو عنوان به نایتولیاورب و دیولیلیم مانند

ی فراوان درصد کهي طور به است، سنگدهنده تشکیل
 برعالوه . شتراستیب نایتولیاوربی فراوان درصد از دیولیلیم
- روزن شامل رخساره نیا دهندهلیتشکی فرعي اجزا نهایا

 یفیرد تک و یفیرد دو انواع شامل گرید زيکف داران
. است سالرورکو و وکونوسیکتیپالئود ا،یتکستوالر چون
 مقاطع ازی برخ در کمتر زانیم به هم سبز جلبک نیهمچن

 هادانه ازی برخ در شدنی تیکریم آثار. شوندیم مشاهده
ي رسوبگذار آرام طیمح دهندهنشان که شودیم مشاهده

 هم پلتی گاه باال، در شده ذکر عناصر بر عالوه. است
 عناصر نیب فواصل در تیکریم وجود. شودیم مشاهده

  . است الگون رینظ آرام طیمح دري رسوبگذار دهندهنشان

 ،1 تیپل( ستونانیگر) نایتولیارب( کالستویاب – پل .5
  )6 و 5 اشکال

. اندپراکندهی تیاسپارا آهک ازي انهیزم در هالیکروفسیم
 و نایتولیاورب رینظي زکف دارانروزن انواع شامل آنها

 تیرو سنگ در پلت با همراه که هستند وکونوسیکتید
 به نسبتي ترآرام طیمح دهندهنشان پلت وجود. شوندیم
. است) ستونانیگر نایتولیارب(ي بعد سیکروفاسیم

 در هم وزوایبر وي ادوکفه رینظیی هاکالستویاب نیهمچن
 به هانیتولیارب. شودیم مشاهده کم مقدار به رخساره نیا

.شوندیم دهیدی مخروط تا پهن اشکال
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 ،1 تیپل( ستونانیگر) نایتولیارب( کالستویاب .6
  )7شکل

 انواع از پراکندهي هالیکروفسیمي دارای تیاسپار مانیس
. است وکونوسیکتید و نایتولیاورب رینظي زکف دارانروزن

ي انرژ. شوندیم دهیدی مخروط اشکال به هانیتولیارب
 نهیزم رایز باشدیم ادیز رخساره نیا لیتشک در طیمح

 مانیس را آني جا و رفته نیب از و شده شستهی تیکریم
 کی در احتماال رخساره نیا. است گرفتهی تیکلس

  . اندشده لیتشک شول نوع ازی برجستگ
  )8شکل ،1 تیپل( استوننیگر / وکستون نایتولیارب .7

 نوع از نهیآگلوت دارانروزن لیفس انواع شامل هاآلوکم
 در پراکنده بطور زیني ادوکفه قطعات. است نایتولیارب

 بافت در و نبوده متصل همه ب هاآلوکم. دارد وجود سنگ
 از سنگ مانیس. اندپراکندهی تیاسپارکرویم تای تیکریم
 رخساره. است ریمتغ متبلور تیاسپار تا تیاسپارکرویم

 نیچن نیا. است محصور الگون دهندهنشان دیولیلیمي دارا
 پالتفرم تا محصور الگون ،یساحل طیمح از پالتفرم حالت

  .است شده گزارش ایدن نقاط اکثر در باز
ی مخروط نایتولیارب شکل ،یانیم رمپی داخل بخش در     
 پهن نایتولیارب شکلی انیم رمپی خارج بخش در اما است

(Flattened) .و عمـق کـم  منـاطق  قیـ طر نیهمـ  به. است 
ـ تینومول پهـن  و متـورم  اشـکال  مورد در را قیعم  در هـا دی
 و سیرئ( کردندیی شناسا) عقبه جیخل( حاضر عهدي ایدر

ی جیتـدر  شـکل  رییتغ روند نیا احتماال). 1984 نگر،یهوت
ی ستیهمز مناسب طیشرا جادیا و نور جذب لیتسهي برا

 اسـاس  بر که گفت توانیم. باشدیم ستیهمز موجودات
ی رسوب حوضه عمق راتییتغ توانیمی کیمورفولوژ روند

ـ  در. بـرد ی پـ ی سکانسـ ی شناسـ نـه یچ به نیهمچن و  کی
 اشکال حضور با آن شروع )(Tst شروندهیپ تراکت ستمیس

ـ  و است مصادفی مخروط  عمـق  شیافـزا  بـا  جیتـدر ه ب
 سـطح  مرحلـه  در. شـوند یمـ  ظـاهر  مسطح و پهن اشکال

 تراکـت  سـتم یس در. فراوانند پهن اشکال ممیماکزی البیس
 وجود پهن اشکال اول مرحله در ، (High stand)تراز باال 

  .ابندییم گسترشی مخروط اشکال سپس و داشته

  
  در ناحیه بهروكرخساره ریز
. باشدیم ناهمگنی سنگ تناوب از متشکل رسوباتی توال

 ه،یـ ال میضـخ  سـتون انیگـر ي هـا آهـک  شاملی توال نیا
. اسـت ي اماسـه  آهـک  هـم ی کمـ  و پکسـتون  -وکستون
 راي متریلیم حدر د زیر اریبسي اپنجره تخلخل هاوکستون

 وی شناسـ رسـوب  اتیخصوصـ  براساس. دهندیم شینما
 رخسـاره  چهـار  بـه  تـوان یم را تفت سازندی شناسنهیرید

 عبارتند هارخساره این .کرد میتقس رأس تا قاعده ازی اصل
 کربناتـه،  - یسـ یلیس رخسـاره  سـتون، انیگر رخساره:  از

 رخسـاره  و پکسـتون  - وکسـتون  – ستونانیگررخساره 
  .)4شکل ( پکستون - وکستون دارروزن کالستویاب

 
  ستونانیگر رخساره

 بهروك کوه از مطالعه مورد برش قاعده در رخساره نیا
 رخساره نیا. رسدمی متر 37به  آن ضخامت که دارد قرار

ی تیاسپارا مانیس در هاآلوکم و بوده بانیپشت دانه نوع از
 وي زکف دارانروزن شامل موجودي وتایاب. اندقرارگرفته

 بر عالوه. باشدیم) هاکالدالیداس(ی آهک سبزي هاجلبک
 ها،یادوکفه، هاگاستروپود مانندي گریدی ستیز اجزاء آن
 نیا. شوندیم دهید زین دینوئیاکي هاخار و هاوزوآیبر

 عیتوزی نییپا کربناته عضو دری عیوس طور به رخساره
- یم میتقس رخساره زیر سه به رخساره نیا. است شده
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 رخسارهزیر ستون،انیگر کالستویاب رخسارهزیر :شود
 کالستویاب
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- نیگر کالستویاب دیاائ رخسارهزیر و ستونانیگر دیاائ
  .ستونا

  
   کربناته ـ یسیلیس رخساره

 و شودیمي بندطبقه مختلطرخساره  عنوانهب رخساره نیا
 عضو( است مطالعه مورد برشی انیم قسمت از یجزئ

 محدود سطح دو در برش نیا در رخساره نیا ).یانیم
 مذکوري هاهیال .است شده مشخص شده جدا و شده
- ویاب قطعات با ماسه اندازه در کوارتزي هابلوري دارا

 یتیکریم نهیزم در) هايادوکفه و هادینوئیخاراک(ی کالست
 عمدهی بیتخري هادانه شامل رخساره .شوندیم مشخص

 کربناتهی اسکلتي هاآلوکم ریسا با ...)فلدسپار کوارتز،(
ی تیکریم کسیماتر درون ...)دارانروزن سبز،ي هاجلبک(

  . است
 دری بیتخري هادانه. نداردي اگسترده عیتوز رخساره نی

 نیا دیمؤی تیکریم کسیماتر و کربناته قطعات با ماسه حد
 ،ياقاره منابع توسط مکرر طور بهی رسوب حوضه که است

 کیدر رسوبات نیا. است کرده افتیدری بیتخر رسوبات
. اندشده نهشته مختلط طور به کربناتهی سیلیس طیمح

 باعث و بوده باال زین طیمحی کینامیدرودیهي انرژ
  . است شده هاکالستویاب صدفی شکستگ

 که دهدیم نشانی بیتخري هایکان دارهیزاو شکل     
- جور. است بوده محدود کربناته شلف به رسوبات منبع

 است موضوع نیا بری خوب مشخصه هادانه خوبی شدگ
 لیتشک امواج اثر سطحي باال در بالغ رسوبات نیا که

  .اندشده

  پکستون ـ وکستون ـ  ستونانیگر رخساره

  

  

  

ی انیم رخساره کی با کربناته ـ یسیلیس رخساره سطح دو

 وکستون –ستونانیگر رخساره نامه ب متر 33 ضخامت به

  .شوندیم جدا گریهمد از پکستون -

ي هاهیال شروع با و است یجیتدر زون کی رخساره نیا 

 خاتمه پکستون ـ وکستون ـ دارروزن کالستویابی آهک

 نیا نییپا و باال مرز دری بیتخري هايورود زانیم .ابدییم

- کالستویاب ازمتشکل  اهآلوکم .ابدییم شیافزا رخساره

ي هاجلبک، هادینوئیاک ها،ياکفهدو ها،وزوآیبر چونیی ها

ناچیز است  که مقدار آنها باشندیم پلت ندرت به و سبز

ی تیکریم کسیماتر .گذاري سنگ دخالت نداردکه در نام

یی ایدري هاانیجر توسطي ااندازه تا پکستون رخساره در

  .است شده شسته

  
                                                        پکستون ـ وکستون دارروزن کالستویبا رخساره

 دارانروزن ازي ادیز مقدار شدهیی شناسای ستیز عناصر

 با کالدالیداس جلبک قطعاتو کمی  يزکف

 ها،يادوکفه ها،دینوئیاک قطعات رینظیی هاوکالستیاب

 بوده متوسط هاکالستویاب اندازه .است رهیغ و هاوزوآیبر

  . باشدیم بانیپشتگل نوع از و

 کربناتهي هالمپ ها،دیپلوئ مانندی ستیز ریغ عناصر     

 دهید رخساره نیا در ندرت به یتیکریم قطعات و نامنظم

 هم به یتیکریمي هاپل لهیوسه ب اغلب هادانه. شوندیم

 نیتربرجسته ،شاخص دارانروزن براساس .هستند مرتبط

 نایکلیسيد کالستویاب رخسارهزیر شامل رخسارهزیر

  .تاس پکستون ـ وکستون
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/  وکسـتون  کالستیک¬بایو –پل -3 وکستون، کالستیک¬بایو -2 مادستون، -1 فاسیس،¬میکرو انواع دهنده¬نشان پیشبر، ناحیه رسوبی مدل. 3شکل

  استون¬گرین/  وکستون اربیتولینا -7 استون¬گرین اربیتولینا -6 استون،¬گرین کالستیک¬بایو –پل -5 وکستون، داران-روزن -4 پکستون،
  

  

  
  

  مختلف هاي¬کمربند در فاسیس¬میکرو انواع دهنده¬نشان بهروك، ناحیه رسوبی مدل. 4 شکل

  
  گیريو نتیجهبحث 

 روشـن  آهکی هايسنگ وجود اورگونین شبه رخساره. 1
 اربیتـولین  از متشـکل  مـارن  اي،دوکفه داران،روزن حاوي

 .  است شده گزارش بلوك دو هر در که است) دارانروزن(

 عمـق  کم مناطق کربناته رسوبات مختص رخساره این. 2
 .است دریا

 تشـکیل  جایگاه به توانمی هااربیتولین شکل اساس بر. 3
 .برد پی میانی رمپ در بردارندهدر رخساره
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 دریـاي  به مربوط نسبتاً هااربیتولین بردارندهدر رخساره. 4
 و) Open platform( بـاز  پالتفـرم  نـوع  از عمـق  کـم 

ــرعمیــــق ــاره از تــ ــد داراي رخســ ــت میلیولیــ   .اســ
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 رخسـاره  تیـپ  هفت میکروسکوپی مطالعات اساس بر. 5
 قبیـل  از آن انـواع  کـه  است شده گزارش پیشبر ناحیه در

 کالســتیکبــایو پــل وکســتون، کالســتیکبــایو مادســتون،
 کالستیکبایو پل وکستون، دارانروزن پکستون،/  وکستون

/  وکسـتون  اربیتولینا و استون گرین اربیتولینا استون،گرین
  .است شده شناسایی استونگرین

 شناسـایی  نیـز  بهروك ناحیه در رخساره شش همچنین. 6
 رخسـاره  اسـتون، گـرین  رخساره شامل آنها انواع که شده

 - وکسـتون  –  اسـتون گـرین  رخساره کربناته، -  سیلیسی
 ـ  وکســتون دارروزن کالســتبــایو رخســاره و پکســتون
 . است پکستون

 برجستگی تا ساحلی محیط از ترتیب به هارخساره این. 7
 ساحل از رخساره جانبی تغییرات. اندشده گذاشته) شول(
.اسـت   حوضـه  شـدگی عمیـق  دهنـده نشان باز پالتفرم تا

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Mudstone, 2. Bioclastic wackestone, 3. Pel bioclast wackestone, 4. Foraminifera wackestone, 5. Pel 
bioclast grainstone, 6. Pel bioclast grainstone, 7. Orbitolina grainstone, 8. Orbitolina wackestone / 
grainstone 

.
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