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 چكیده
ی کوه بندعبدالحسین انتخاب و مورد مطالعه قرار شناسبرش چینه  ،ی انارکخاورو محیط رسوبی سازند بهرام در جنوب  هارخسارهریزبه منظور بررسی 

 هـا و های نازک تا ضـخی  ییـه، تنـاوب سـنگ آهـک     آن شامل سنگ آهک دارد و سنگ شناسیمتر ضخامت  366گرفت. سازند بهرام در این برش 

 16سـنگ شـناختی    هـای ویژگـی ای و هـای مـارنی اسـت. براسـای تاییـرات رخسـاره      ای و سـنگ آهـک  های ماسههای نازک ییه، سنگ آهکشیل

در یک رمپ کربناته در زمان  هارخسارهریزی این نشینتهی شناسایی شده حاکی از هارخسارهدر این برش تشخیص داده شده است. بررسی  ریزرخساره

با منحنی تاییرات سطح  هاآنو مقایسه  هارخسارهریزهای چینه نگاری سکانسی سازند بهرام بر مبنای تاییرات عمودی ی و پسین است. بررسیدونین میان

 زقسمتی اهفت   ورسوبی اول  سکانس ،با توجه به اطالعات به دست آمده شده است.منجر در برش مورد مطالعه  4سکانس درجه  7آب دریا به شناسایی 

رونـده، بیشـینه   نده، پـس روپیشی هارخسارههای رسوبی کامل و دارای دسته های رسوبی دوم تا شش  سکانسباشند و سکانسهای رسوبی میسکانس

 .های سکانسی هستندسطح غرقابی و مرز

 .وه بندعبدالحسینفامنین باییی؛ کـ  سازند بهرام؛ محیط رسوبی؛ چینه نگاری سکانسی؛ ژیوتین بایییهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

هـایی  )سیلورین و دونین( قسمت میانی در طول پالئوزوییک

سـیرجان بـه    ـ از ایران از جمله ایران مرکزی، البرز و سنندج

همراه صفحات ترکیه و افاانستان به صـفحه عربـی و آفریقـا    

ــیه شــمال   ــوده و حاش ــاخترمتصــل ب ــوب  ب ــدوانا و جن ی گن

؛ Berberian & King, 1981انـد ) پـالئوتتیس قـرار داشـته   

Husseini, 1991 ؛Sharland et al., 2001 ؛Ruban et al., 

در طــول  .(Al-Juboury & AL-Hadidy, 2009؛ 2007

هـای  دوره دونین ایران در نیمکره جنوبی و نزدیـک عـر   

دونــین  هـای نهشـته درجـه قـرار داشـته اسـت.      30جارافیـای  

ان مرکـزی  گسترش قابل توجهی را در بلـوک طـبس و ایـر   

 های رسوبینشریه علمی رخساره

 132-109(:  1) 12،  1398بهار و تابستان 

 

 (Original Researchپژوهشی ) مقاله
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در  بـاییی گسـترش رسـوبات پالئوزوییـک    دهنـد.  نشان مـی 

شـمال  در ه و نطنـز  منطقه سُبه محدود اطراف اصفهان بیشتر 

های نچفت، نقله، ورکمر، شمال برش شاملحوضه اصفهان 

های زفره، برش ،((Bahrami et al., 2015 کشه باخترتار و 

ــه و د ــویچاهریسـ ــمال در  زلـ ــاورشـ ــفهان   خـ ــه اصـ حوضـ

(Königshof et al., 2016 و )رامشـه  و دارچالـه  هـای برش 

 (Bahrami et al., 2014) جنوب حوضه اصفهاندر  شهرضا

تـا فـامنین    نیشیپ نیرسوبی فرازن هایسن این توالی .شودمی

 عمقک  یهاآبپسین است که با چند افق کربناته مربوط به 

ــه ضــخی  آواری یهــانهشــته بــه تــدری  بــه و شــرو   و یی

 خـت   شـیلی  هـای ییـه  میان با عمقک  یهاآب هایبناتکر

توسط توالی کربناته آواری پرمین نیز  هانهشتهشود و این می

این نبـود فرسایشـی کـه بـه     . شودبه طور ناپیوسته پوشیده می

های پالتفـرم  در اغلب بخش "نینناپیوستگی هرسی"عنوان 

 ،(Wendt et al., 2002, 2005ایران گـزارش شـده اسـت )   

 ,Berberian & King)نـین  احتمایً با شرو  حوادث هرسی

نتیجه تاییر شکل و بای آمـدگی در فـاز ابتـدایی    و یا ( 1981

و در  واناگند شمالی قبل از فرورانش فشارشی در طول حاشیه

پالئوتتیس درست قبل از باز شدگی ریفت نئوتتیس در پرمین 

  (Sharland et al., 2001; Ruban et al., 2007میانی باشد )

 در ارتباط بوده است. 

 هـا رخسارهریز شناسایی با تا است آن بر سعی مطالعه این در

هـای رسـوبی   و همچنـین سـکانس   گـااری رسوبو شرایط 

و تاییـرات نسـبی سـطح     قدیمه جارافیای بتوان تشکیل شده

زمان دونین میانی تا پسین را در بخـش شـمالی   در آب دریا 

 .نمود مرکزی بازسازی بلوک یزد در ایران

 
 برش مورد مطالعهشناسی و چینهموقعیت جغرافیایی 

ــایی  ــت جارافیـ ــر موقعیـ ــه در  ،از نظـ ــورد مطالعـ ــرش مـ  بـ

 ی شـــهر انـــارک و شـــمالخـــاورکیلـــومتری جنـــوب  35

و  طـول خـاوری    ″55 ′52 °53اصـفهان بـا مختصـات    خاور

. ایـن  (1)شـکل   واقع شده استعر  شمالی  90″ 10′ 33°

کاملی از رسوبات پالئوزوییـک مـی  نسبتاً توالی  برش دارای

 سازند مدنظر از این توالی رسوبی، سازند بهرام است وباشد 

ایران مرکـزی، بلـوک    پهنهبرش مورد مطالعه در  (.2)شکل 

خـور قـرار گرفتـه اسـت. تنهـا راه      ـ    انـارک  پهنـه یزد و زیر

دسترسی به این برش عبور از مسـیر انـارک بـه سـمت خـور      

کیلومتر به سـمت جنـوب    35با طی مسافتی حدود که  است

 (.1)شکل  شودمیبه برش مورد مطالعه خت   خاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دسترسی به برش مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی و راه: ۱ کلش   
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 موقعیت برش مورد مطالعه بر روی نقشه مشخص گردیده است.؛ (Sharkovski et al., 1984منطقه انارک ) نقشه زمین شناسی بازترسیم شده از :۲شکل 
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انـارک کـه    بـاختر هـای افیـولیتی رنگـی    جدای از مجموعـه 

متشــکل از  اًو عمــدتدارنــد متــر  7000ضــخامتی در حــدود 

 ســـنگ ،هســـتندلـــت بازا و وهارزبوژیـــت، دیابـــاز، گـــابر

در ناحیه انارک های نواری نیز های پالژیک و چرتآهک

های سـن تلف با توجه به یافتهشوند که محققین مخدیده می

را پرکـامبرین، کربنیفـر،    هـا آنفسـیلی سـن    گاهیسنجی و 

 & Leven) انـد گرفتـه پالئوزوئیـک و مزوزوئیـک در نظـر    

Gorgij, 2006 ــارک در منــا بــاختر(. در جنــوب طق پــلان

ــد، دوشــاک و کــوه بندعبدالحســین مجموعــه   ــایی از خاون ه

سنگهای دگرگون شامل شیست، گنیس، مرمـر و انـواعی از   

هـای طیـف دگرگـونی بـه سـن پروتروزوئیـک پسـین        کانی

  .(Sharkovski et al., 1984) وجود دارند

در کــوه شــده هــای دگرگــون در مجــاورت ایــن مجموعــه

پالئوزوئیـک   هـای نهشتهلی از کامنسبتاً توالی  بندعبدالحسین

 Hairapetian et)به سن اردوویسین تا پرمین حضور دارند 

al., 2015) .رســوبی پالئوزوئیــک بــرش کــوه  هــاینهشــته

بر روی مرمرهای منسوب ه به صورت ناپیوست بندعبدالحسین

. بر پایـه حضـور   اندین قرار گرفتهپیشسن کامبرین  هبه یک ب

ــا، ســن کــامبرین   آرکئوســیاتیدهای موجــود در ایــن مرمره

 شـــده اســـتبـــرای ایـــن بخـــش در نظـــر گرفتـــه  ین پیشـــ

(Sharkovski et al., 1984) . 

 (بندعبدالحســین)کـوه   دونـین در ناحیــه انـارک   هـای نهشـته 

. سـازند  هسـتند و بهرام  زارسیبهای پادها، متشکل از سازند

 سنگ شناسیپادها در ناحیه انارک رخنمون زیادی ندارد و 

هـای آلکـالن   کـوارتزی و دیابـاز   هـای سـنگ ماسه آن شامل

هــای بخــش پــایینی تنــاوبی از ســنگ آهــک  در اســت کــه

متر ضخامت دارنـد و   290 هانهشتهاین دولومیتی شده دارد. 

فـرازنین   ی مطالعـه شـده  هـا ها و اسپورکریتارکآسن آن با 

 (.Wendt et al., 2005) پیشـین تشـخیص داده شـده اسـت    

تـا   120در ناحیه انارک شـامل  نیز  زارسیبسازند دولومیتی 

ای و قهـوه  ـ   هـای خاکسـتری تیـره، زرد   متر دولومیـت  200

زند پادهـا در زیـر   خاکستری روشن است که مرز آن بـا سـا  

و تـدریجی  شـیب  ناگهانی ولی همشیب و با سازند بهـرام هم 

های یافت شده سن و براکیوپودها است و با توجه به مرجان

 . (Wendt et al., 2005) دارددونین میانی 

و در بــرش مــورد  ضـخامت ســازند بهــرام در ناحیـه انــارک  

ای و واحد سنگ چینه 14 است و مشتمل بر متر 366 مطالعه

هــای سـنگ آهــک  اسـت و دربردارنــده تعـدادی زیرواحــد  

ا باشد. این سـازند بـ  میهای مارنی بین ییهخاکستری تیره و 

سن دونین  در آن ههای یافت شدسنگواره مجموعهتوجه به 

(. Wendt et al., 2005 ؛1395)شاکری،  داردپسین ـ  میانی

 ،دونین سازند بهرام با ناپیوستگی همشیب هاینهشتهبر روی 

خاکسـتری برشـی    ی نودویر قرمـز رنـگ و  هاآهک سنگ

 دارفسـیل هـای خاکسـتری ضـخی  ییـه     آهک سنگشده و 

د نـ گیریسازند سردر بـه سـن تـورنزین تـا نـامورین قـرار مـ       

(Wendt et al., 2005 ــین  Leven & Gorgij(. همچن

سـازند   دارفسـیل آهکـی  سـنگ  هـای  ( با بررسی افق2006)

موجود دو سازند قلعـه و آبشـنی    دارانروزنسردر و مطالعه 

نیفـر  وین تا موسـکووین را بـرای بخـش کرب   خوبه سن سرپو

 .انداین توالی معرفی نموده

 

 مطالعهروش 

محــیط رســوبی و شناســایی شــرایط     منظــور بررســی   بــه 

در زمان دونین میانی و پسـین در بـرش کـوه     گااریرسوب

ی ایــن بــرش مــورد هــارخســارهریزبندعبدالحســین انــارک 

عـدد   230مطالعه قرار گرفته است. برای ایـن منظـور تعـداد    

متـر ضـخامت    366از  10×10عـدد مقطـع    3مقطع نـازک و  

قاطع نازک و شناسایی شد. بعد از بررسی مسازند بهرام تهیه 

یراسکلتی و بررسی نو  بافت و شناسایی و غاجزای اسکلتی 

بـرای ایـن بـرش     ریزرخساره 16، تعداد هاآنمحیط تشکیل 

گااری مقاطع برحسب ها و ناممعرفی گردید. شناسایی بافت

ــه ــدی طبقـ  Embry & Klovan( و 1962) Dunhamبنـ
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 هـــاید( انجـــام شـــده اســـت و در ادامـــه از کمربنـــ1971)

Wilson (1975 )( و 2010) Flugelای اســـتاندارد رخســاره 

 آلیـزارین  محلـول  توسـط  هانمونه استفاده شده است. تمامی

 دولومیت از کلسیت کانی تشخیص منظور به( Red-S) قرمز

 اصـول  .اسـت  شده آمیزیرنگDickson (1965 ) روش به

 بنـدی  تقسـی   اسـای  بر مطالعه این در سکانسی نگاری چینه

 Catuneanu( و 2011) .Catuneanu et al ســـتانداردا

 چهـار  بنـدی  تقسـی   ایـن  در. اسـت  گرفتـه  صورت( 2019)

 گرفتـه  درنظـر  HST و FSST، LST، TST رخسـاره  دسـته 

دو  تنهـا  بهرام سازند در وجود این با. (1390اند )امینی، شده

 .است گردیده شناسایی HST و TST رخساره دسته

 

 بحث

 رسوبی یهاارهرخسشرح و تفسیر 

ها بر اسای مطالعات پتروگرافی و بررسی بافت، نو  آلوک 

و زمینه در سازند بهرام در برش کوه بندعبدالحسین انـارک  

شده است که در چهـار زیـرمحیط   شناسایی  ریزرخساره 16

انـد  ، یگون، شول و دریای بـاز نهشـته شـده   جزرومدیپهنه 

 اند:ح داده شدهدر زیر شر هارخسارهریزکه هر کدام از 

 

   جزرومدیی مربوط به محدوده هارخسارهریز

 دولومادستون
(MF1. Dolomudstone) 

های بسیار ریزبلـور  دارای دولومیت ریزرخسارهاین  توصیف:

 فرآینـد است. در ابتدا بافت میکرایتی بوده و در ادامه توسط 

ها های ریزدانه جایگزین میکرایتدولومیتی شدن، دولومیت

هـای مقـاطع   به صورتی که حتی در برخی از قسمت دانشده

ــاهده نمـــود. حضـــور   تـــوانمـــیبافـــت میکرایتـــی را  مشـ

ــت ــای ریزدولومی ــه  ه ــه از شاخص ــور در زمین ــن  بل ــای ای ه

 (.  A3است )شکل  ریزرخساره

هـای  مجموعـه  نبـود با توجه بـه انـدازه ریـز بلورهـا و      تفسیر:

 فسیلی قوی که حاکی از چرخش محـدود آب بـوده اسـت   

 پالتفـرم عمـق  های کـ  به قسمت توانمیرا  ریزرخسارهاین 

ــایی  ــا ب ــدیی ــن Garland, 1997نســبت داد ) جزروم (. ای

ــاره ــه   ریزرخس ــایر حوض ــین در س ــوبات دون ــز  در رس ــا نی ه

 ,Preat & Mamet؛ Wilson, 1975شـده اسـت )  گـزارش 

 ,Demicco & Hardie؛ Preat & Carliez, 1994؛ 1989

 (.Flugel, 2010؛ Adabi, 2009؛ 1994

 
 بایندستون استروماتولیتی

(MF2. Stromatolitic bindstone) 

بـه   هـا رخسـاره ریزهـای موجـود در   اسـتروماتولیت  توصیف:

های تیره و روشـن دیـده مـی   ای از یمیناسیونصورت شبکه

هـای ژیـپس   بلـور  توانمیها شوند که در بین این یمیناسیون

هــا در برخــی از ماتولیتهــای اســترورا مشــاهده نمــود. ییــه

 هسـتند هـا بسـیار نـامنظ     ها منظ  و در برخی قسـمت قسمت

 (.  B3)شکل 

هـای اتفـا    سـازوکار برای بررسـی انـرژی و    تفسیر محیطی:

ی هـا رخسـاره ریزاز  تـوان مـی رسـوبی   هـای افتاده در محـیط 

استروماتولیتی استفاده کرد زیـرا ایـن ریزرخسـاره حـاکی از     

ــ ــی هــاناوجــود جری رســوبی اســت  در محــیط دیجزروم

(Demicco & Hardie, 1994  ایـن .) بـه طـور    ریزرخسـاره

امـا در منـاطق    ،شـود مـی  دیـده  جزرومـدی معمول در منطقه 

عمـق نیـز   تـا منـاطق کـ     جزرومـدی و زیر  جزرومدیبایی 

 (.  Flugel, 2010گردد )میمشاهده 
 

 دارفنسترالمادستون 
(MF3. Fenestral mudstone) 

اســت و  یدارای بافــت مادســتون ریزرخســارهایـن   توصیییف:

ــن   . شــودمــیمشــاهده  ریزرخســارهفابریــک فنســترال در ای

بـه حسـاب مـی    ریزرخسارهاجزای فرعی این  وها جزپلویید

 (. C3آیند )شکل 

ــارهایــن  تفسیییر محیطییی:  ــوالی بــا    ریزرخس عمومــاً در ت

 گیـــرد.و یگـــونی قـــرار مـــی جزرومـــدیی هـــارخســـاره
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تـوربی، دورنـپ و ریـف بـرلین نیـز      های ریفـی  در مجموعه

داشـتن   ریزرخسـاره شده است. شاخصه اصلی ایـن   گزارش

خشـک و   فرآینـد ی اسـت کـه عمومـاً از طریـق     هـای فنسترال

؛ Shinn, 1968شـوند ) مرطـوب شـدن رسـوبات ایجـاد مـی     

Demicco & Hardie, 1994).    ریزرخسـاره همچنـین ایـن 

شـکل و  هـای گـازی کـروی    د در اثر تـراک  حبـاب  توانمی

 ,Garlandاز زمینـه مادسـتونی ایجـاد شـود )     هـا آنخـروج  

هـای امـروزی   های قدیمی با محـیط (. از مقایسه محیط1997

نسـبت   جزرومدیرا به منطقه بایی  ریزرخسارهاین  توانمی

 ,Hardie & Ginsburg؛ Ginsburg et al., 1977داد )

 (.Flugel, 2010؛ Shinn, 1983؛ 1977

 
 ردافسیلمادستون 

(MF4. Fossiliferous mudstone) 

های بسـیار کـ  و ریـز    دارای فسیل ریزرخسارهاین  توصیف:

هــای وکســتونی اســت. فســیل یزمینــه مادســتون تــا گــاه در

اســتراکد،  هــایخــرده شــامل ریزرخســارهموجــود در ایــن 

و  هســـتند ، کرینوییـــدUmbellaبراکیوپـــود،  هـــایخـــرده

د به توانمی ریزرخسارهحضور دارند. این ی پلوییدها نیز گاه

هـا  هـای مـوازی کـه حـاوی قطعـاتی از فسـیل      صورت یمینه

ــه ــود    ب ــده ش ــت دی ــنگ اس ــت س ــده در باف ــورت پراکن  ص

 (.  D3)شکل 

در محیطـی   ریزرخسـاره نظر محیطـی ایـن    از تفسیر محیطی:

 دارفنسـترال هـای یمینـه و   مادسـتون  ریزرخسـاره تر از آشفته

هـای پـایینی   را به قسمت هریزرخسارنشین شده است. این ته

 نبود(. Garland, 1997دهند )نسبت می جزرومدیمحدوده 

در  ریزرخسـاره شدن ایـن   نشینتهها نشان دهنده ماکروفسیل

محـدوده   عمـق کـ  هـای  محیط فو  العاده محصور و محیط

ــدی  (.Bingham-Koslowski, 2010اســــت ) جزرومــ

Bowie (2014 )وادر رســـوبات دونـــین دره ســـدار در آیـــ 

 های هنهــختص به پـزارش و آن را مــاره را گـن ریزرخسـای

 دانسته است. جزرومدی

 
 گرینستون اُاُئیدبایوکالست استراکود 

(MF5. Bioclasts ostracod ooid grainstone) 

ها و اسـتراکودها  اُاُئید ریزرخسارهاجزای اصلی این  توصیف:

، Umbella آن شـامل هستند و اجزای فرعـی مشـاهده شـده    

ــد ــت اکینوئیــ ــد، اینتراکالســ ــک و ، پلوییــ ــای کوچــ  هــ

ها اُاُئید. اغلب است های دارای پوشش میکرایتیبایوکالست

کروی و بیضی شکل بوده و عمومـاً تـک ییـه و شـعاعی و     

دودی عـ مداری جورشدگی خوبی هستند. به جـز در مـوارد   

ایـن   ،شـود مـی که بافـت بـه پکسـتون تـا وکسـتون نزدیـک       

 (.E3اً گرینستونی است )شکل غالب ریزرخساره

ــی   تفسیییر محیطییی:  ــر محیط ــارهریزاز نظ ــارخس ــدی ه  اُاُئی

های با انرژی بـای هسـتند   عموماً مربوط به محیط یگرینستون

 ،های دائمی امواج در آن مناطق بسیار مه  اسـت که فعالیت

هـای باهامـا،   ها در شولاُاُئیدهای امروزی اما با بررسی نمونه

هـای نمـک یوتـا و    خلی  فـاری، دریاچـه   جزرومدیمناطق 

 ,Halleyیوکاتـان در شـمال مکزیـک )    جزرومـدی نواحی 

متـر در   5های مشاهده شده در اعما  کمتـر از  ( نمونه1977

(. با توجه بـه ایـن کـه    Tucker, 1991شوند. )نظر گرفته می

تـک ییـه    ریزرخسـاره های موجـود در ایـن   اُاُئیدبسیاری از 

 شـود مـی های سواحل باهاما استدیل اُئیداُهستند و با بررسی 

 نشـین تـه در یک محیط با انرژی متوسط  ریزرخسارهکه این 

(. حضــور Flugel, 2010؛ Bathurst, 1967شــده اســت )

شـدن   نشـین تـه ها خود حاکی از های تک ییه و پلوییداُاُئید

نزدیک بـه سـاحل اسـت. تـا      محیط در یک ریزرخسارهاین 

 جزرومـدی را تا محـدوده   ریزرخسارهمحیط این  1995سال 

در حـالی کـه از    ،(Preat & Kasimi, 1995) انـد دانسـته می

منتسـب   جزرومـدی را به محـیط زیر  هاآنبه بعد  1997سال 

 (.Garland, 1997) انددانسته
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 ی مربوط به الگونهارخسارهریز

 تا پكستونبایوکالست استراکود پلوییدال وکستون 
(MF6. Bioclasts ostracod peloid wackestone to packstone) 

ــن  توصیییف: ــا اجــزای اصــلی اســتراکود و   ریزرخســارهای ب

و اجزای فرعی مشـاهده شـده در    شودمیها شناسایی پلویید

و بـه مقـدار    آ، ائوتابرتینا، پاراتورامیناسهUmbella آن شامل

های مربوط به های ریزبلور مربوط به ریزرخساره شماره یک؛ ب( استروماتولیتشناسایی شده؛ الف( دولومیتهای : تصویرهای میکروسکپی ریزرخساره3شکل 

دار مربوط به ریزرخساره شماره چهار؛ ( مربوط به ریزرخساره شماره سه؛ ت( مادستون فسیلFenریزرخساره شماره دو؛ پ( مادستون دارای فابریک فنسترال )

اُاُئید گرینستون مربوط به ریزرخساره شماره پنج؛ ج( بایوکالست استراکود پلوییدال پکستون مربوط به ریزرخساره شماره شش؛ بلور ث( بایوکالست استراکود 

 .P.thآ = ؛ پاراتورامیناسهCor؛ کورتوئید= Oo؛ اائید= Pel؛ پلوئید= CR؛ کرینوئید= BR؛ براکیوپود= Osc؛ استراکود= Fen؛ فابریک فنسترال= Zhyژیپس= 
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. بافـت  هسـتند  تروپودبراکیوپود و گاسـ  هایخردهبسیار ک  

وکسـتون تـا پکسـتون اسـت کـه در برخـی        ریزرخسارهاین 

 دولـومیتی شــدن قـرار گرفتــه اســت   تــیثیرهــا تحـت  قسـمت 

 (. F3)شکل 

هـای  پخش شدن قطعات شکسته بایوکالست تفسیر محیطی:

 ریزرخسـاره ایـن   شودمیسبب  ریزرخسارهمیکرایتی در این 

دش محـدود آب  عمق و گـر ی ک هاآبهای با را به محیط

ها و (. تسلط پلوییدTucker & Wright, 1992نسبت دهند )

هـا نشـان  هـا از جملـه اسـتراکود   به مقدار کمتر بایوکالسـت 

یگـونی و در   عمقک در یک محیط  گااریرسوبدهنده 

 ,Scoffinباشد )میعین حال گردش محدود تا متوسط آب 

 (.Tucker & Wright, 1992؛ 1987

 
 فیپورا فلوتستون تا رودستونبایوکالست آم

(MF7. Bioclasts Amphipora floatstone to rudstone) 
هــای بــا داشــتن اســتروماتوپورید ریزرخســارهایــن  توصیییف:

بافـت فلوتسـتون    در Amphipora. شـود میدندریتی معرفی 

. محـدوده  اسـت  ریزرخسـاره اصـلی ایـن    هرودستون سـازند 

بـا   گـاهی  امـا  ،اسـت  متـر میلی 4تا  3از  Amphiporaاندازه 

ــاعد بــودن شــرایط بــه     رســد. متــر هــ  مــی  میلــی 40مس

Amphipora    ــ ــه خـــوبی حفـ ــودمـــیاغلـــب بـ ــا  شـ و بـ

Girvanella     که به صورت یک لبه تیـره رنـگ در اطـراف

Amphipora  اجزای شودمیپوشش داده ، شودمیمشاهده .

میکروبیـال  کلسیذرات پلویید،  شامل ریزرخسارهفرعی این 

. به جـز  است ید و گاستروپودوئبراکیوپود، اکین ایهخردهو 

پکسـتون  /های بسیار کمـی کـه بافـت بـه وکستون    در قسمت

غالباً دارای بافـت فلوتسـتون    ریزرخسارهاین  ،شودمیتبدیل 

 (. A4تا رودستون است )شکل 

هـای دونـین   پالتفـرم هـا در  اسـتروماتوپورید  تفسیر محیطیی: 

دنیــا دارای گســترش  بســیار حــائز اهمیــت هســتند و در کــل

هـای  جهانی در رسـوبات دونـین بـوده و مربـوط بـه یگـون      

محـــدود و بـــا چـــرخش محـــدود آب و اکســـیژن هســـتند 

(Kershaw & Brunton, 1999; Andreeva, 2018.) 

 کننــده ایــن امــر اســت   تیییدفقیــر بــودن از نظــر فســیلی    

(Krebs, 1974؛Scrutton, 1977  .)Amphipora  به شدت

هـای گـرم، نـور شـدید و     های بـای، محـیط  با درجه حرارت

 & ,Heckel) ســتا نوســانات شــوری ســازگاری داشــته 

Witzke, 1979 ای بـودن  (. علت شـبکهAmphipora   را بـه

درون گـل و   Amphiporaهـای سـرگردان   دام افتادن شاخه

بـه طـور بسـیار عمـده در      فرآینـد داننـد کـه ایـن    مـی  هـا یی

 ,Jamieson؛Krebs, 1968افتـد ) ی آرام اتفـا  مـی  هـا آب

گرینسـتونی یـا    ریزرخسـاره یی که بافت ایـن  (. در جا1971

رودستون است انرژی آب بیشتر بوده که باعث شسته شـدن  

(. Racki, 1992؛ Kasig, 1980گــل و یی شــده اســت ) 

 متــر درنظــر 10را کمتــر از  Amphiporaعمــق بهینــه بــرای 

 بـاختر (. در حوضـه کانینـگ در   Dineley, 1984گیرند )می

هـالیکرای در لهسـتان عمـق آب بـرای      هـای کـوه استرالیا و 

متـر در نظـر    یـک را  Amphipora حـاوی  یهـا رخسارهریز

 ریزرخسـاره (. ایـن  Read, 1973; Racki, 1992انـد ) گرفته

ــایی آن از     ــت ب ــانی و اهمی ــل داشــتن گســترش جه ــه دلی ب

ــه  ــیاری از حوض ــت   بس ــده اس ــا گــزارش ش ــل دنی ــا در ک  ه

(Wilson, 1975؛ Kershaw, 1998 ؛Pohler, 1998 ؛

Potma et al., 2001 ؛DaSilva & Boulvain, 2004 ؛

Bingham-Koslowski, 2010 ؛Bowie, 2014.) 

 

 بایوکالست اینتراکالست آنكویید پكستون تا گرینستون
(MF8. Bioclasts intraclast oncoid packstone to grainstone) 

ــن   توصیییف: ــزای اصــلی ای ــارهاج ــد ریزرخس ــا و آنکوئی ه

ها هستند که در بافـت پکسـتون تـا گرینسـتون     اینتراکالست

 ریزرخسارهرا مشاهده نمود. اجزای فرعی این  هاآن توانمی

ــامل ــد،   شـ ــد، پلوئیـ ــیذرات کورتوئیـ ــال و میکروبکلسـ یـ

 دازه ـ. انهستند روپودـ، براکیوپود و گاستاکینوئید هایخرده
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 (. B 4کلها بسیار متفاوت است )شاین آنکویید

ی هـا آبهـا را از نظـر محیطـی بـه     آنکوییـد  تفسیر محیطی:

دهند و یا مناطقی که دائ  زیر آب هستند نسبت می عمقک 

(Védrine et al., 2007ــد ــزرگ (. آنکویی ــای ب  در را ه

پشت ریف که دارای چـرخش محـدود    عمقک های محیط

هـا  هـا و یـا کانـال   هـای حوضـه  در لبـه  ه ویـژه آب هستند و ب

(. با توجه به حضـور  Wilson, 1975مشاهده نمود ) توانیم

میزان بسیار ک  گـل موجـود    ها وها و آنکوییداینتراکالست

نمــود کــه ایــن  هتوجیــ چنــین تــوانمــیدر ایـن ریزرخســاره  

هـای محـدود   هـا یـا لبـه حوضـه    در حاشیه کانال ریزرخساره

هـا از  اینتراکالسـت  ،اثـر حرکـت امـواج    بر است. واقع شده

هـا در  اره حوضه یا کانال کنده شده و همراه بـا آنکوییـد  کن

محیطی که از نظر انرژی کمی آرامتر است و با فاصله کمی 

هـا  شـوند. حضـور اینتراکالسـت   می نشینته ،از دیواره کانال

هـای کنـار   از دیـواره  هـا آندر این بافت حاکی از جداشدن 

 Potma et؛ Wilson, 1975) ها در اثر جریانات استکانال

al., 2001 ؛Whalen et al., 2002 ؛Bingham-

Koslowski, 2010 ؛Bowie, 2014.) 

 
 بایوکالست اینتراکالست پلوییدال پكستون تا گرینستون

(MF9. Bioclasts intraclast peloid packstone to grainstone) 

قبلـی   ریزرخسـاره بسیار شباهت به  ریزرخسارهاین  توصیف:

ها در این ریزرخسـاره غایـب   که آنکوییددارد با این تفاوت 

ــن     ــلی ای ــزای اص ــتند. اج ــارههس ــت و  ریزرخس اینتراکالس

براکیوپـود،   هـای خـرده ها هستند و اجزای فرعـی آن  پلویید

 دارانروزن، Amphipora، گاسـتروپود، اسـتراکد،   اکینوئید

ــد   ــیار کــ  کورتوئی ــزان بس ــه می ــن   و ب ــت ای ــتند. باف ــا هس ه

ن تا گرینستون است که در برخـی  عموماً پکستو ریزرخساره

 (.C4)شکل  شودمیها وکستونی نیز قسمت

 دگی ـش ردـاز خ ارهـریزرخسهای این پلویید تفسیر محیطی:

 ط امواج ـها توسواره کانالـشده از دی های جدااینتراکالست

. دارا بودن بافت پکستون تا گرینستون ایـن  اندبه وجود آمده

هـای بـا انـرژی    یـری در محـیط  حـاکی از قرارگ  ریزرخساره

ــیط    ــاد در مح ــبتاً زی ــا نس ــط ت ــای متوس ــ ه ــقک ــت  عم اس

(Bingham-Koslowski, 2010.) 

 

 ی مربوط به شولهارخسارهریز

 بایوکالست کورتویید پكستون تا گرینستون
(MF10. Bioclasts cortoid packstone to grainstone) 

هـا در  وئیدبا تجمع بسیار زیاد کورت ریزرخسارهاین  توصیف:

. اجـزای فرعـی   شودمیبافت پکستون تا گرینستونی شناخته 

ها هسـتند کـه بـه میـزان بسـیار      اینتراکالست ریزرخسارهاین 

 (. D 4شوند )شکلکمی در این بافت دیده می

ای از ها و مجموعهدرصد باییی از کورتویید تفسیر محیطی:

شـوند  های میکرایتی شده در مناطقی تشکیل میبایوکالست

که فعالیت آب بسیار زیاد بوده و بایی سطح اسـای امـواج   

ای در های ماسـه در ساحل توانمیاین شرایط را  .قرار دارند

هـا در رمـپ درونـی بـه خـوبی      های کربناته و شـول پالتفرم

(. رســـوبات غنـــی از Andreeva, 2018مشـــاهده نمـــود )

دا هـای پراکنـده تجمـع پیـ    ها اغلب همراه با ریـف کورتویید

 هــایکننـد. بـه صـورت کمربنــدی در پشـت ایـن ریـف      مـی 

متـر اسـت    10گیرنـد و عمـق آب کمتـر از    ای قرار مـی هتکّ

(Bathurst, 1967;  Flugel, 2010 .) 

 
 پكستون تا گرینستون اُاُئیدبایوکالست 

(MF11. Bioclasts ooid packstone to grainstone) 

ماســـی و هــای م اُاُئیـــددارای  ریزرخســاره ایـــن  توصیییف: 

در برخـی   گـاهی متحدالمرکز در بافت گرینستون است کـه  

. اجـزای اصـلی ایـن    شـود مـی ها بافـت پکسـتون نیـز    قسمت

ــاره ــد ریزرخســ ــتند و  اُاُئیــ ــب هســ ــی و مرکــ های مماســ

ــا، اینتراکالســـت ــیار ریـــز هـــایخـــردهو  Umbellaهـ  بسـ

 ستندـه ارهـریزرخسزای فرعی این ـنیز به عنوان اج اکینوئید
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 (.  E4)شکل 

ها در مناطقی از جمله باهاما، اُاُئیدامروزه این  تفسیر محیطی:

یوکاتــان، خلــی  فــاری و ابــوابی در حــال تشــکیل هســتند 

(Flugel, 2010 ایــن .)هــا از نظــر محیطــی مربــوط بــه اُاُئیــد

اسـت   ی گـرم و دریـایی  هـا آبو  عمقک های بسیار محیط

های با انـرژی  رافیایی پایین و در محیطهای جاکه در عر 

 های شناسایی شده؛ الفف( بایوکالسفت آمپیپفورا فلوتسفتون رودسفتون مربفوط بفه ریزرخسفاره شفماره هپفت؛          : تصویرهای میکروسکپی ریزرخساره4شکل 

ون مربوط به نستب( بایوکالست اینتراکالست آنکوییدال پکستون گرینستون مربوط به ریزرخساره شماره هشت؛ پ( بایوکالست اینتراکالست پلوییدال پکستون گری

زرخساره شماره ریزرخساره شماره نه؛ ت( کورتویید پکستون گرینستون مربوط به ریزرخساره شماره ده؛ ث( بایوکالست اُاُئید پکستون گرینستون مربوط به ری

 .I.C؛ اینتراکلست= Onc؛ آنکوئید= Ampیازده؛ ج( بایوکالست اکینید براکیوپود گرینستون مربوط به ریزرخساره شماره دوازده؛ آمپیپورا= 
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هـای مماسـی بـرای    اُاُئیـد بای بسیار عمومی و فراوان هسـتند.  

هایی نیاز دارند که مواد یزم بـرای تشـکیل   تشکیل به محیط

به فراوانی در محیط وجود داشـته و محـیط    های آنهایمینه

های فراه  باشد تا پوشش اُاُئیدهای برای چرخش مکرر دانه

ها شکل بگیرد. بهترین محیط برای اُاُئیدمتحدالمرکز اطراف 

 & Scholleباشـد ) هـا مـی  هـای مماسـی شـول   اُاُئیـد تشکیل 

Ulmer-Scholle, 2006 ؛Flugel, 2010.) 

 
 براکیوپود گرینستون اکینوئیدبایوکالست 

(MF12. Bioclasts crinoid brachiopod grainstone) 

ــن  توصیییف: ــدتاً  ریزرخســارهای هــا و اکینوئیــددارای عم

ــود ــا و براکیوپــ ــاهیهــ ــاتی از مرجــــ  گــ ــاناقطعــ و  هــ

ــا جورشــدگی   اســتروماتوپورید ــا بافــت گرینســتون و ب هــا ب

 (. F4متوسط تا خوب است )شکل 

نشــان دهنــده  ریزرخســارههـای ایــن  فســیل تفسیییر محیطییی:

جایی که انرژی امـواج بسـیار    ؛ای از دریای باز هستندپنجره

ی بـدون گـل   هاآبات در دریای آزاد و بوده و موجود بای

شدن ایـن   نشینتهاند که این شرایط سبب و یی ساکن بوده

 ,Protheroبـا بافـت گرینسـتونی شـده اسـت )      ریزرخسـاره 

(. پمپاژ آب دریا در این رسوبات سـبب خـارج شـدن    2013

 (.Shinn, 1969یی قطعات شده است )گل و یی از یبه

 

 بخی  مییانی تیا بیرونیی    ی مربیوط بیه   هارخسارهریز

 پالتفرم

براکیوپییود وکسییتون تییا  اکینوئیییدبایوکالسییت بریییوزوئر 

 پكستون
(MF13. Bioclasts bryozoan crinoid brachiopod 

wackestone to packstone) 

براکیوپیود وکسیتون تیا     اکینوئیید  یید بایوکالست تنتاکولیت

 پكستون
(MF14. Bioclasts tentaculit crinoid brachiopod 

wackestone to packstone) 

بـا توجـه بـه عمـق      هـا رخسارهریزاجزای اصلی این  توصیف:

 ریزرخسـاره کند به صورتی که در میتاییر  هاآنقرارگیری 

، براکیوپود، اکینوئیدبریوزوئر،  هایخردهاجزای اصلی  اول 

، براکیوپـــود و اکینوئیـــد هـــایخـــرده دوم ریزرخســـارهدر 

لی هســتند. اجــزای فرعــی شــامل  ها اجــزای اصــیــدتنتاکولیت

. هســتندیــال و اســتراکود ذرات کلســی میکروبگاســتروپود، 

نیز مشاهده شده اسـت. بافـت    هازیست آشفتگی و لوله کرم

غالباً وکستون پکسـتون اسـت و در    هارخسارهریزتمامی این 

ها تاییر بافت به رودستون قابل مشـاهده اسـت   برخی قسمت

 (. A-B 5)شکل 

هـای موجـودات حمـل شـده هسـتند و      پوسته تفسیر محیطی:

 ریزرخسـاره ایـن   .ند از هر قسمت حوضه آمده باشندتوانمی

ــاز اســت )  ــای ب  (.Bowie, 2014متشــکل از جــانواران دری

بایوکالسـت بریـوزوئر اکینوئیـد    در این توالی، ریزرخسـاره  

ترین قسمت میانی عمقک به  براکیوپود وکستون تا پکستون

ــرم ــا پالتف ــد  ره و ریزرخس ــد اکینوئی ــت تنتاکولیتی بایوکالس

میـانی   بخـش تـرین  بـه عمیـق   براکیوپود وکستون تا پکستون

(. ریزرخساره Plocher, 1990شوند )نسبت داده می پالتفرم

ــا      ــتون ت ــود وکس ــد براکیوپ ــوزوئر اکینوئی ــت بری بایوکالس

کـ  و زیـاد    گـاهی و  هاا توجه به حضور بریوزوئرب پکستون

 امـا  ،تاییر کمی در عمـق آب اسـت   نشان دهنده هاآنشدن 

ــق آب    ــزایش عم ــا اف ــه ب ــاره در ادام ــت ریزرخس بایوکالس

با حـاف   تنتاکولیتید اکینوئید براکیوپود وکستون تا پکستون

ــدن    ــاهده ش ــا و مش ــدبریوزوئره ــدها تنتاکولیتی  هاو آمونوئی

 Flugel (2010)حــاکی از افــزایش بیشــتر عمــق آب اســت. 

پـایینی رمـپ میـانی نسـبت      هـای را به بخش ریزرخسارهاین 

 داده است.

 
نشست مادستون ریز دانه به همراه بایوکلست گرینستون با ته

 مجدد
(MF15. Fine-grained mudstone and re-sedimented 

bioclastic grainstone) 

 گـااری رسـوب هـای  دارای نشـانه  ریزرخسـاره این  توصیف:

 ستون ــدد است به طوری که بخشی از بافت مقطع گرینـمج
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است که با سطح فرسایشـی بـر روی بافـت مادسـتونی قـرار      

گیرد. قطعات موجود در بخش با بافت گرینستونی شامل می

 (.C-F 5ای است )شکل براکیوپود و دوکفه هایخرده

 ین ـود بـوجـایشی مـطح فرسـوجه به سـبا ت حیطی:ییر میتفس

و همچنین توالی قرار گـرفتن ایـن    سارهریزرخهای این بافت

 تـوان مـی ی مربـوط بـه دریـای بـاز     هارخسارهبا  ریزرخساره

هـای میـانی تـا    را بـه بخـش   ریزرخسـاره محیط تشـکیل ایـن   

وفان و یـا وجـود   ط تیثیرنسبت داد که تحت  پالتفرمبیرونی 

رخسفاره شفماره   وپود وکستون پکستون مربوط به ریزبایوکالست بریوزوئر اکینید براکی (الف ؛های معرفی شدهرخسارههای میکروسکپی ریزتصویر: 5شکل 

رخساره ریزشی مربوط به ریزرخساره یز( رجف  پ ؛رخساره شماره چهاردهوپود وکستون پکستون مربوط به ریزاکینید براکی یدبایوکالست تنتاکولیت (ب ؛سیزده

 .Ten=  ید؛ تنتاکولیتBry= ؛ برویزواشماره پانزده
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بـــه تشـــکیل  پالتفـــرمی در بخـــش خـــارجی یـــشـــیب جز

منجـر  مجـدد   گـااری وبرسدانه محدود با های ریزرخساره

 (.Allahkarampour Dill et al., 2018اند )گردیده

 
 مادستون رخساره شیل/

(MF16. Shale/Mudstone) 

هــای مختلــف رخســاره شیل/مادســتون در بخــش توصیییف:

توالی سـازند بهـرام بـه صـورت بـین ییـه بـا سـنگ آهـک          

بـا   همـراه حضور دارد. این رخسـاره دارای بافـت مادسـتون    

ریـزی  بسیار  هایخردهداری  هااست. این مادستون هاریزش

یـــد، ، تنتاکولیتاکینوئیـــدهـــای براکیوپـــود، از بایوکالســـت

 ای به صورت اجزای فرعی است. کفهآمونویید و دو

بــا توجــه بــه اجــزای اســکلتی موجــود در   تفسیییر محیطییی:

دریـای   یهـا رخسارهگرفتن با  رو در تناوب قرا ریزرخساره

 نیز به محدوده دریای باز تعلق دارد. باز، این رخساره 

 

 محیط رسوبی

هـای شناسـایی شـده و    رخسـاره بررسی جانبی و عمودی زیر

هــای مختلــف حــاکی از تــهدر زیــرمحیط هــاآنگیــری قرار

نشســت رســوبات کربناتــه ایــن ســازند بــر روی یــک رمــپ 

دولومیــت بسـیار ریزبلــور،  ی هـا رخســارهریزکربناتـه اسـت.   

 تـوان مـی را تون بـا فابریـک فنسـترال    استروماتولیت و مادسـ 

و  جزرومـــدی، جزرومـــدیبـــایی هـــای محیطدر زیـــر

ــته جزرومـــدیزیر ــه  دسـ ــدی نمـــود کـ ــکیل بنـ ــل تشـ محـ

)به دلیل سـال   ها و استروماتولیت وستونی دولهارخسارهریز

زیسـت آشـفتگی(    نبـود هـا و  های استروماتولیتبودن یمینه

 Preat) اسـت ده بـو  جزرومدیبایی های محیط احتمایً در

& Mamet, 1989 ؛Preat & Carliez, 1994 ؛Demicco 

& Hardie, 1994 ؛Garland, 1997 .)مادستون  رخسارهریز

 جزرومـدی  هـای به محـیط  دارفنسترالو  دارفسیلدار، هنمیی

 Hardie؛ Ginsburg  et al., 1977) نسبت داده شده است

& Ginsburg, 1977 ؛Shinn, 1983 ؛Garland, 1997 ؛

Bingham-Koslowski, 2010 ؛Bowie, 2014 .) ــیط مح

یگون شناسایی شده در برش مـورد مطالعـه از نـو  یگـون     

محصور تا نیمـه محصـور بـوده اسـت. حضـور ریزرخسـاره       

دلیل قـاطعی بـرای    ونفلوتستون رودست پورابایوکالست آمفی

؛ Playford, 1969) هاســت گونــه یگــون   حضــور ایــن  

Garland, 1997 ؛Kershaw & Brunton, 1999).  با توجه

ــایی   ــه شناس ــارهریزب ــارخس ــه  ه  ی مشــاهده شــده منتســب ب

کـه یگـون    کـرد اسـتنباط   چنـین  توانمیهای کانالی محیط

بـا   یگـاه  پالتفـرم محصور تا نیمـه محصـور حاضـر در ایـن     

هـا سـبب ارتبـاط    هایی قطع شده است کـه ایـن کانـال   کانال

به صورتی کـه   اندشدهمی دریای بازمحیط یگون با قسمت 

کــه  لی کانــاهــارخســارهریزعــالوه بــر اجــزای اصــلی    

در این  گاهی ،ها هستندو پلوییدها اینتراکالست، آنکوییدها

ــارهریز ــارخس ــ ه ــاز  افون ــای ب ــری دری ــود نظی ــا و براکیوپ ه

حضـور سـدهای   مشـاهده کـرد.    تـوان مـی نیز را ها کرینوئید

و عـدم   هارخسارهریزی مشاهده شده در مطالعات تبایوکالس

و حضـور بـه صـورت     دارمرجـان  یهـا گسترش جانبی ییـه 

سـاز  هـای چـارچوب  بیـانگر نبـود ریـف    ای،تکـه هـای  ریف

های مماسـی  اُاُئید (.6کربناته است )شکل  پالتفرمبزرگ در 

خوب نشـان دهنـده   ی بسـیار رشـدگ با بافت گرینسـتون و جو 

 .در بخش داخلـی رمـپ کربناتـه اسـت     های پر انرژیبخش

ــاره ــدبایوکالســت  ریزرخس ــا بافــت  براکیوپــود اکینوئی ا ب

هـای  نیز حاکی از پشتهخوب  ی نسبتاًشدگجور با گرینستون

ــش از   ــن بخــ ــتی در ایــ ــرمبایوکلســ ــی پالتفــ ــدمــ  .باشــ

 ،اکینوئیــد براکیوپــود، فســیلی محتــوای ی بــاهــارخســارهریز

 هسـتند  باز دریای به متعلق همگی که یدتنتاکولیت و بریوزوئر

 در ،شـوند مـی  مشـاهده  پکستونـ   وکستون بافت قالب در و

ی بایوکلسـت ریـز دانـه    هـا رخسارهنهشته شده و  میانی رمپ

ــین      ــتون و همچن ــه مادس ــه در زمین ــرار گرفت ــارهق  ریزرخس

در  هـا رخسـاره ریزشیل/مادستون حاکی از نهشته شـدن ایـن   
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به طـور کلـی تاییـرات     د.نباشبخش خارجی رمپ میانی می

ــدریجی  ــاریزت ــارهرخس ــدم گســترش   ه ــارهو ع ــارخس ی ه

کربناتـه نـو  رمـپ اسـت      پالتفرمکننده تیییدساز چارچوب

 (.7)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چینه نگاری سكانسی

عمـودی   تاییـرات  اسـای  مطالعات چینه نگاری سکانسی بر

 و کلیـدی  سکانسـی  سطوح و در امتداد توالی هارخسارهریز

هفت سـکانس   ها به شناساییچینه انباشتگی الگوی همچنین

نـده  روپـیش هـای تـراز   رده چهارم به همراه سیسـت  تراکـت  

(TST( و تراز بای )HSTدر ) اسـت   شـده منجر بهرام  سازند

 :شودمیپرداخته  هاآنکه در زیر به شرح 

ایـن سـکانس رسـوبی تنهـا از بخـش       سكانس رسوبی اول:

HST  باشد کـه متر می 34تشکیل شده است و ضخامت آن 

(. بخش زیرین این سکانس در سازند دولـومیتی  A 8)شکل 

ــیب ــرام     زارسـ ــازند بهـ ــدایی سـ ــدوده ابتـ ــرار دارد. محـ قـ

این سکانس است. این سـکانس   HSTدربرگیرنده رسوبات 

ی دولـومیتی  هـا رخسـاره هـای دولـومیتی و   آهـک سـنگ  با 

ی و روپـس آغـاز و در ادامـه بـا     جزرومـدی مربوط به پهنـه  

قاعده سکانس رسوبی  مرز سکانسی به شونده عمقک روند 

 رسد. می MF1ی دولومیتی هارخسارهریزدوم در 

متـر   79ضخامت کلی ایـن سـکانس    سكانس رسوبی دوم:

  متر و 59کانس ـدر این س TSTخامت بخش ـض ود ـباشمی

 ؛97هفای مشفاهده شفده در متفراژ     مرجفان ب(  ؛73های مشفاهده شفده در متفراژ    بایوسترومالف ف ث(  ؛های مشاهده شده در برش مورد مطالعهمرجان: 6ل شک

 برش مورد مطالعه. 44های مشاهده شده در متراژ مرجان ج( ؛94های مشاهده شده در متراژ جانمر ت( ؛45های مشاهده شده در متراژ مرجان پ(
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 تپرم رمپ کربناته سازند بهرام در برش کوه بندعبدالحسین ناحیه انارکها در پالرخساره: مدل ارائه شده از پراکندگی ریز7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. بخـش  A 8متر است )شـکل   20 آن HSTضخامت بخش 

TST ی دولـومیتی  هـا رخسارهریزوسط این سکانس تMF1 

ی آب روپـیش آغاز و در ادامه با  جزرومدیمربوط به پهنه 

ی هـا رخسارهدریا و روند عمیق شوندگی به سمت یگون و 

ــا   .یابــدمــیرمــپ میــانی ادامــه  بیشــینه ســطح غرقــابی آب ب

و آمونوییـد   یـد کـه دارای تنتاکولیت  MF14ی هـا رخسارهریز

ترین قسمت رمـپ میـانی را   قعمی و شودمی مشخصهستند 

ی آب، روپـس (. در ادامـه بـا   B-C 8 دهـد )شـکل  نشان مـی 

 گــون بــر روی تــوالی دریــای بــاز قــرار ی یهــارخســارهریز

دار های فنسـترال گیرند و در نهایت با رسیدن به مادستونمی

MF3  مـرز سکانسـی  ( این سکانس به یک جزرومدی)پهنه 

 (. D 8 )شکل شودمیخت  
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ش کوه بند عبدالحسین ناحیه انارکام برتصویر صحرایی سکانس رسوبی اول تا سوم سازند بهر :8شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متـر   70ضخامت کلی ایـن سـکانس    سكانس رسوبی سوم:

متـر و ضـخامت    42در ایـن سـکانس    TSTاست. ضخامت 

(. ایـن  E 8 متر است )شکل 28در این سکانس  HSTبخش 

هـای  دار و مادسـتون هـای یمینـه  سکانس رسوبی با مادستون

 شـود میآغاز  جزرومدی و پهنه MF3 دار مربوط بهفنسترال

ــا   ــه ب ــیشو در ادام ــپس  روپ ــوبات یگــونی و س ی آب رس

ــوط بــه رمــپ میــانی مشــاهده   . ایــن شــودمــیرســوبات مرب

ی آب تا جایی ادامه دارد که بیشـینه سـطح غرقـابی    روپیش

 های نازک ییه مرز ژیوتینآب در این سکانس بعد از شیل

 هـا رخسـاره ریزشاخصـه اصـلی ایـن     .گیردفرازنین قرار میـ 

هـای عمیـق رمـپ میـانی     فونای مربوط بـه قسـمت  دارا بودن 

اســت  MF16ایــن ســطح بیشــینه آب  ریزرخســارهاســت و 
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ی سـطح آب  روپـس ی، روپـیش (. پـس از ایـن   F 8)شـکل  

هـای رمـپ میـانی بـه     از قسمت هارخسارهریزدریا آغاز و و 

رسـد و  مـی  جزرومدیی پهنه هارخسارهریزسمت یگون و 

ای ضــخی  ییــه هــآهــکســنگ در نهایــت بــا رســیدن بــه 

 مرز سکانسـی به یک  MF5 ریزرخسارهخاکستری روشن با 

 رسد.  می

متر اسـت   46ستبرای این سکانس  سكانس رسوبی چهارم:

متـر   26در این سکانس  TSTبه طوری که ضخامت قسمت 

 A-B متـر اسـت )شـکل    20 آندر  HSTو ضخامت بخـش  

 MF5 ریزرخسـاره (. این سکانس رسوبی در قاعده دارای 9

دهـد و  ترین سطح نسبی آب دریا را نشان میکه پایین است

 .اسـت  جزرومـدی های قرار گرفته در پهنـه  مربوط به محیط

ــا   ــه ب ــیشدر ادام ــونده  روپ ــق ش ــد عمی ــا و رون  ،ی آب دری

یگـونی و رمـپ    به محـیط  جزرومدیاز پهنه  هارخسارهریز

رسـند تـا جـایی کـه بیشـینه سـطح غرقـابی آب بـا         میانی می

ــاره ــیمشـــخص  MF14 ریزرخسـ ــود. مـ ــن شـ ــاه ایـ جایگـ

 تر رمپ میانی است )شـکل های عمیقدر قسمت ریزرخساره

B 9 .)ــا روپــس آغــاز  HSTدر سیســت  تراکــت ی آب دری

ی نشـــینتـــهشــدن حوضـــه ســبب    عمـــقکــ  و  شـــودمــی 

ایـن سـکانس بـه     شـود. مـی  مدیی پهنه جزروهارخسارهریز

 )شـکل  شودمیخت   MF5با ریزرخساره  مرز سکانسییک 

C 9 .) 

 60ضخامت ایـن سـکانس رسـوبی     سكانس رسوبی پنجم:

در ایـن سـکانس    TSTبـه طـوری کـه ضـخامت      ،متر است

ــر و ضــخامت بخــش  54رســوبی  ــر اســت  6 آن HSTمت مت

 MF5ی هـا رخسارهریز(. این سکانس رسوبی با D 9)شکل 

ی سـطح  روپـیش . شودمیاست آغاز  مرز سکانسیکه یک 

رمـپ میـانی    یهـا رخسارهیزرنشینی نسبی آب دریا سبب ته

گیرنـد و ایـن   میقرار  جزرومدیی پهنه هارخسارهریزروی 

یابد که بیشینه سطح غرقابی آب ی تا جایی ادامه میروپیش

(. بعد از ایـن  E 9 رسد )شکلمی MF14ی هارخسارهریزبه 

ی آب ســبب روپـس شـدن حوضـه و    عمـق کـ  ی، روپـیش 

 MF2سـتروماتولیتی  های ای مادستونهارخسارهریزی نشینته

 ومدی قرار گرفته است. شود که در پهنه جزرمی

ستبرای کلـی ایـن سـکانس رسـوبی      سكانس رسوبی ششم:

در ایـن سـکانس    TSTمتر است به طوری که ضـخامت   26

متـر اسـت    10 آن HSTمتـر و ضـخامت بخـش     16رسـوبی  

ی آب روپــیش(. بعــد از ایــن ســکانس رســوبی F 9)شــکل 

ــا . ایـــن ســـکشـــودمـــیآغـــاز  انس رســـوبی در قاعـــده بـ

ی نشـین تهی آب سبب روپیشآغاز و  MF2ی هارخسارهریز

 جزرومـدی ی پهنـه  هـا رخسـاره ی یگون بر روی هارخساره

ی هــارخسـاره ریزی نشـین تـه ی آب سـبب  روپـیش . شـود مـی 

MF14  که نشـان دهنـده    شودمیبا بیشینه سطح غرقابی آب

در ادامـه   بایترین میزان آب در این سکانس رسـوبی اسـت.  

ی هـا رخسـاره ریزشـدن   نشـین تـه ی سریع آب باعث روپس

رمـپ   هـای ی قسـمت هارخسارهریزبر روی  جزرومدیپهنه 

 MF4با ریزرخساره  مرز سکانسیمیانی شده است و به یک 

 . شودمیخت  

متـر   35ضخامت کلی این سـکانس   سكانس رسوبی هفتم:

اسـت   TSTباشد که تمامی این ضخامت مختص بخـش  می

ســازند  (. بخشـی از ایــن سـکانس کــه در انتهـای   13شـکل  )

است. ایـن   TSTگیرنده رسوبات بهرام واقع شده است دربر

 جزرومـدی مربوط به پهنه  MF4ی هارخسارهریزسکانس با 

 MFSی سـریع در سـطح   روپیشدر ادامه با  و شودمیآغاز 

 . شودمیخت   MF13 ریزرخسارهبه 

 مـورد  بـرش  بهـرام در  سـازند  سکانسـی  نگـاری  چینـه  آنالیز

 رویپــیش و یروپــس یــازده مرحلــه دهنــده نشــان مطالعــه

سطحی نسبی آب دریا در قالب پن  سکانس رسوبی کامـل  

 شدن نهشته زمان و دو سکانس رسوبی ناقص رده چهارم در

مقایسـه   .(10است )شکل  شده مرکزی ایران در بهرام سازند

از  ایـت حکهای ایران مرکـزی  این برش نسبت به سایر برش

 ین ـیانی تا پسـن مـه انارک طی زمان دونیدعمق بیشتر محدو
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ش کوه بند عبدالحسین ناحیه انارکتصویر صحرایی سکانس رسوبی چهارم تا هپتم سازند بهرام بر :9کل ش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـای  ( و به همـین دلیـل مـرز   Hashmie et al., 2016دارد )

( هستند کـه  SB2سکانسی در این برش همگی از نو  دوم )

هـا اسـت بـه    نشان دهنده پیوستگی قابل انطبا  با ناپیوستگی

شدن حوضـه سـبب خـروج رسـوبات از      عمق ککه  طوری

  هاآنو تاییر محیط  هارخسارهآب نشده و فقط سبب تاییر 

 شده است. 

 

 گیرینتیجه

های کربناته سازند بهرام در برش کوه بندعبدالحسـین  سنگ

 است که در  سارهـــــریزرخ 16تر شامل ـم 366خامت ـبا ض
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، یگـون، شـول و   جزرومـدی ای پهنـه  ای رخسـاره هکمربند

اند. بررسی تاییرات عمـودی و جـانبی   دریای باز نهشته شده

وبی ــهای رسحیطــبا م هاآنه ـقایسـو م هارخـسارهریزن ـای

در  هارخسارهریزی این نشینتهقدیمی و عهدحاضر حاکی از 

با اثـر طوفـان و یـا شـیب      گاهییک رمپ کربناته است که 

ی هـا رخسـاره ریز تـوان مـی  ،ی در منطقـه رمـپ بیرونـی   یجز

مجـدد را بـا گسـترش     گـااری رسـوب دانه با بایوکلستی ریز

ــیار محــدودی   ــود. در آن بس ــاهده نم ــرات   مش ــی تایی بررس

سبب شناسایی پن  سـکانس رسـوبی    هارخسارهریزعمودی 

 شــده اســت. 4کامــل و دو ســکانس رســوبی نــاقص درجــه 

شده توالی مورد مطالعـه نسـبت    های انجامبا توجه به بررسی

های ایران مرکزی عمق بیشتری داشته است بـه  به سایر برش

شدن حوضـه سـبب خـروج رسـوبات از      عمقک که  طوری

 هـا آنو تاییر محیط  هارخسارهآب نشده و فقط سبب تاییر 

 شده است.

 

 

 

 منابع

 . ص 346، رانانتشارات دانشگاه ته .، مبانی چینه نگاری سکانسی1390امینی،  .، 

انارک( براسـای فونـای    خاوری دونین باییی برش کوه بندعبدالحسین )جنوب هانهشته، زیست چینه نگاری 1395 ب.، ،شاکری

 .ص 244، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان .کنودونتی

Adabi, M.H., 2009. Multistage dolomitization of Upper Jurassic Mozduran Formation, Kopet-Dagh 

Basin, N.E. Iran. Carbonates and Evaporites, 24: 16–32. 

Al-Juboury, A.I., & AL-Hadidy, A.H., 2009, Petrology and depositional evolution of the Paleozoic 

rocks of Iraq. Marine and Petroleum Geology, 26: 208-231. 

Allahkarampour Dilla, M., Vaziri-Moghaddama, H., Seyrafiana, A., & Behdad (Ghabeishavi), A., 2018. 

Oligo-Miocene carbonate platform evolution in the northern margin of the Asmari intra-shelf basin, 

SW Iran. Marine and Petroleum Geology, 92: 437–461. 

Andreeva, P.V., 2018. Givetian–Frasnian arid palaeoenvironments from the northern Gondwana: a case 

study from the Moesian platform (Bulgaria). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 98: 549–

569. 

Bahrami, A., Boncheva, I., Königshof, P., Yazdi, M., & Ebrahimi Khan-Abadi, A., 2014. Conodonts of 

the Mississippian/Pennsylvanian boundary interval in Central Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 

92: 187-200. 

Bahrami, A., Königshof, P., Boncheva, I., Sadat Tabatabae, M., Yazdi, M., & Safari, Z., 2015. Middle 

Devonian (Givetian) conodonts from the northern margin of Gondwana (Soh and Natanz regions, 

North West Isfahan, Central Iran): biostratigraphy and palaeoenvironmental implications. 

Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 95: 554–577. 

Bathurst, R.G.C., 1967. Oolitic films on low-energy carbonate sand grains, Bimini Lagoon, Bahamas. 

Marine Geology, 5 (2): 89-109. 

Berberian, M., & King, G.C.P., 1981. Toward a palaeogeography and tectonic evolution of Iran. 

Canadian Journal of Earth Sciences, 18: 210-265. 

Bingham-Koslowski, N.E., 2010. End Frasnian calcimicrobial-stromatoporoid carbonate reefs, western 

Canada sedimentary basin. Master thesis, Queen’s University, Kingston, Canada, 190 p. 



 129    ش کوه بند عبدالحسین در جنوب شرقی انارکگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند بهرام )دونین میانی و باالیی( در بر، شرایط رسوبهارخسارهریز

 

Bowie, C.H., 2014. Characterization of discontinuity surfaces and microfacies in a storm dominated 

shallow epeiric sea, Devonian Cedar Valley Group, Iowa. Master thesis, California State University, 

Fresno, 101 p. 

Catuneanu, O., Galloway, W.E., Kendall, C.G.S.C., Miall, A.D., Posamentier, H.W., Strasser, A., & 

Tucker M.E., 2011. Sequence stratigraphy: methodology and nomenclature. Newsletters on 

Stratigraphy, 44: 173–245. 

Catuneanu, O., 2019. Model-independent sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews, 188: 312-388. 

DaSilva, A.C., & Boulvain, F., 2004. From palaeosols to carbonate mounds: facies and environments of 

the Middle Frasnian platform in Belgium. Geologic Quarterly, 48: 253-266. 

Demicco, R.V., & Hardie, L.A., 1994. Sedimentary structures and early diagenetic features of shallow 

marine carbonate deposits. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Atlas Series, 265 

p. 

Dickson, J.A.D., 1965. A modified staining technique for carbonate in thin section. Nature, 205: 587. 

Dineley, D.L., 1984. Aspects of a Stratigraphic System: The Devonian. Macmillan, 223 p. 

Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to their depositional texture, In: Ham 

W.E., (ed.), Classification of Carbonate Rocks. American Association of Petroleum Geologists 

Memoir, 1: 108-121. 

Embry, A.F., & Klovan, J.E., 1971. Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, Northwest 

territories. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19: 730-781. 

Flugel, E., 2010. Microfacies of Carbaonate Rocks, 2nd edition. Springer Verlag, Berlin, 976 p. 

Garland, J., 1997. Middle to Upper Devonian (Givetian and Frasnian) shallow-water carbonates of 

Western Europe, facies analysis and cyclicity. Ph.D. thesis, University of Durham, 438 p. 

Ginsburg, R.N., Hardie, L.A., Bricker, O.P., Garrett, P., & Wanless, H.R., 1977. Exposure index: A 

quantitative approach to defining position within the tidal zone. In: Hardie, L.A., (ed.), 

Sedimentation of the Modern Carbonate Tidal Flats of Northwest Andros Island, Bahamas. Johns 

Hopkins University Press, p. 7-11. 

Hairapetian V., Ghobadi Pour, M., Popov, L.E., Hejazi, S.H., Holmer, L.E., Evans, D., & Sharifi, A., 

2015. Ordovician of the Anarak Region: implications in understanding Early Palaeozoic history of 

Central Iran. Stratigraphy, 12: 22-30. 

Halley, R.B., 1977. Ooid fabric and fracture in the Great Salt Lake and the geologic record. Journal of 

Sedimentary Petrology, 47 (3):1099-1120. 

Hardie, L.A., & Ginsburg, R.N., 1977. Layering: The origin and environmental significance of 

lamination and thin bedding. In: Hardie, L.A., (ed.) Sedimentation of the Modern Carbonate Tidal 

Flats of Northwest Andros Island, Bahamas. Johns Hopkins University Press, p. 50-123. 

Hashmie, A., Rostamnejad, A., Nikbakht, F., Ghorbanie, M., Rezaie, P., & Gholamalian, H., 2016. 

Depositional environments and sequence stratigraphy of the Bahram Formation (Middle–Late 

Devonian) in north of Kerman, south-central Iran. Geoscience Frontiers, 7 (5): 821-834. 

Heckel, P.H., & Witzke, B.J., 1979. Devonian World Palaeogeography. In: House, M.R., Scrutton C.T., 

& Basset, M.G. (eds.), The Devonian System. Special Papers in Palaeontology, p. 99-123. 

Husseini, M.I., 1991. Tectonic and depositional model of the Arabian and adjoining plates during the 

Silurian-Devonian. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 75: 108-120. 

Illing, L.V., 1954. Bahaman Calcareous Sands. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 

38: 1-95. 

Jamieson, E.R., 1971. Paleoecology of Devonian reefs of western Canada. North American 

Paleontological Convention Proceedings Journal, p. 1300-1340. 



 علی صالحی محمد، علی بهرامی، پیتر کونیگشوف مقدم،حسین وزیری بهاره شاکری،     130

 

Kasig, W., 1980. Cyclic sedimentation in a Middle-Upper Devonian shelf environment in the Aachen 

region. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, p. 26-29. 

Kershaw, S., 1998. The application of stromatoporoid palaeobiology in palaeoenvironmental analysis. 

Palaeontology, 41: 509-544. 

Kershaw, S., & Brunton, F.R., 1999. Palaeozoic stromatoporoid taphonomy: ecologicand environmental 

significance. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 149: 313-328. 

Krebs, W., 1968. Facies types in the Devonian back-reef limestones in the Eastern Rhenish 

Schiefergebirge. In: Müller G., & Friedman, G.M. (eds.), Recent Developments in Carbonate 

Sedimentology in Central Europe. Springer-Verlag, p. 186-195. 

Krebs, W., 1974. Devonian carbonate complexes of Central Europe. In: Laporte, L.F. (ed.) Reefs in 

Time and Space. Society of Economic Paleontologists and Mineralogist Special Publication , p. 155-

208. 

Königshof, P., Carmichael, S.K., Waters, J., Jansen, U., Bahrami, A., Boncheva, I., & Yazdi, M., 2016. 

Palaeoenvironmental study of the Palaeotethys Ocean: The Givetian-Frasnian boundary of a 

shallow-marine environment using combined facies analysis and geochemistry (Zefreh 

Section/Central Iran). In: Mottequin, B., Slavik, L., & Königshof, P., (eds.), Climate Change and 

Biodiversity Patterns in the Mid-Paleozoic. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 97: 517–

540. 

Lench, G., & Davoudzadeh, M., 1982. Ophiolites in Iran. Neues Jahrbuch fur Geologie und 

Palaontologie, x: 306-320. 

Leven E.J., & Gorgij, M.N., 2006. Upper Carboniferous⎯Permian Stratigraphy and Fusulinids from the 

Anarak Region, Central Iran. Russian Journal of Earth Sciences, 8: 1-25. 

Playford, P.E., 1969. Devonian carbonate complexes of Alberta and Western Australia: a comparative 

study. Geological Survey of Western Australia, 43 p. 

Plocher, O.W., 1990. Biotic, petrographic and diagenetic analysis of strata that bound the contact 

between the Little Cedar and Coralville formations (Middle Devonian) east-central Iowa, Master 

Thesis, University of Iowa.  

Pohler, S.M.L., 1998. Devonian carbonate buildup facies in an intra-oceanic island arc (Tamworth Belt, 

New South-Wales, Australia). Facies, 39; 1-34. 

Potma, K., Weissenberger, J., Wong, P.K., & Gilhooly, M.G., 2001. Toward a sequence stratigraphic 

framework for the Frasnian of the Western Canada Basin. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 

49: 37-85. 

Preat, A., & Mamet, B., 1989. Sedimentation of the Franco-Belgian Givetian carbonate platform. 

Bulletin des Centres de Recherché Exploration - production Elf Aquitaine, 13: 47-86. 

Preat, A., & Carliez, D., 1994. Microfacies et cyclité dans le Givetien Superieur de Fromelennes 

(Synclinorium de Dinant, France). Bulletin de la Société Geologique de Belgique, 117: 227-243. 

Preat, A., & Kasimi, R., 1995. Eifelian-Givetian siliciclastic carbonate ramp systems, Belgium and 

France. First Part: Microfacies and sedimentary model. Bulletin des Centres de Recherché 

Exploration - production Elf Aquitaine, 19: 329-375. 

Prothero, D.R., 2013. Bringing Fossils to Life: An Introduction to Paleobiology. Columbia University 

Press, 512 p. 

Racki, G., 1992. Evolution of the bank to reef complex in the Devonian of the Holy Cross Mountains. 

Acta Palaeontologica Polonica, 37: 87-182. 

Read, J.F., 1973. Carbonate cycles, Pillara Formation (Devonian), Canning Basin, Western Australia. 

Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 21: 38-57. 



 131    ش کوه بند عبدالحسین در جنوب شرقی انارکگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند بهرام )دونین میانی و باالیی( در بر، شرایط رسوبهارخسارهریز

 

Ruban, D.A., Al-Husseini, M., & Iwasaki, Y., 2007. Review of Middle East Paleozoic plate tectonics. 

GeoArabia, 12: 35-56. 

Ruttner, A.W., Nabavi, M.H., & Hajian, J., 1968. Geology of the Shirgesht Area (TabasArea, East Iran). 

Geological Survey of Iran, 133 p. 

Scholle, P.A., & Ulmer-Scholle, D.S., 2006. A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: 

Grains, Textures, Porosity, Diagenesis. American Association of Petroleum Geologists Memoir, 77: 

1-461. 

Scoffin, T.P., 1987. An Introduction to Carbonate Sediments and Rocks. Chapman and Hall, 274 p. 

Scrutton, C.T., 1977. Facies variations in the Devonian limestones of eastern South Devon. Geological 

Magazine, 114: 165-195. 

Sharkovski, M., Susov, M., & Krivyakin, M., 1984. Geology of the Anarak area (Central Iran), 

Explanatory text of the Anarak quadrangle map, Scale, 1:250,000. Geological Survey of Iran, V/O 

Technoexport, Report, 19: 1-143. 

Sharland, P.R., Archer, R., Casey, D.M., Davies, R.B., Hall, S.H., Hevard, A.P., Horbury, A.D., & 

Simmons, M.D., 2001. Arabian Plate Sequence Stratigraphy. GeoArabia, Special Publication, 2: 1-

270. 

Shinn, E.A., 1968, Practical significance of Birdseye structures in carbonate rocks. Journal of 

Sedimentary Petrology, 38: 215-223. 

Shinn, E.A., 1969. Submarine lithification of Holocene carbonate sediments in the Persian Gulf. 

Sedimentology, 12 (1‐2): 109-144. 

Shinn, E.A., 1983. Birdseyes, fenestrae, shrinkage pores and loferites: A reevaluation. Journal of 

Sedimentary Petrology, 53: 619-628. 

Tucker, M.E., 1991. Sedimentary Petrology. Blackwell Scientific Publications, 260 p. 

Tucker, M.E., & Wright, V.P., 1992. Carbonate Sedimentology, 2nd Reprint. Blackwell, 482 p. 

Védrine, S., Strasser, A., & Hug, W., 2007. Oncoid growth and distribution controlled by sea-level 

fluctuations and climate (Late Oxfordian, Swiss Jura Mountains). Facies, 53 (4): 535-552. 

Wendt, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N., & Karimu-Bavandpur, A., 2002. Devonian/lower 

Carboniferous stratigraphy, facies patterns and paleogeography of Iran, Part I. Southeastern Iran. 

Acta Geologica Polonica, 52: 129-168. 

Wendt, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N., & Karimu-Bavandpur, A., 2005. Devonian/lower 

Carboniferous stratigraphy, facies patterns and paleogeography of Iran Part II. Northern and central 

Iran. Acta Geologica Polonica, 55: 31-97. 

Wendt, J., Hayer, J., & Karimi-Bavandpour, A., 1997. Stratigraphy and depositional environment of 

Devonian sediments in northeast and east-centralIran. Neues Jahrbuch fur Geologie und 

Palaontologie Abhandlungen, 206: 277-322. 

Whalen, M.T., Day, J., Eberli, G.P., & Homewood, P.W., 2002. Microbial carbonates as indicators of 

environmental change and biotic crises in carbonate systems: example from the Late Devonian, 

Alberta Basin, Canada. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 181: 127-151. 

Wilson, J. L., 1975. Carbonate Facies in Geologic History. Springer, New York, 471 p.  

Witzke, B.J., 1987. Models for circulation patterns in epicontinental seas applied to Paleozoic facies of 

North America craton. Paleoceanography, 2 (2): 229-248. 

Witzke, B.J., & Bunker, B.J., 1997. Sedimentation and stratigraphic architecture of a Middle Devonian 

(Late Givetian) transgressive-regressive carbonate-evaporite cycle, Coralville Formation, Iowa area. 

Geological Society of America Special Papers, 321: 67-88. 



 علی صالحی محمد، علی بهرامی، پیتر کونیگشوف مقدم،حسین وزیری بهاره شاکری،     132

 

Witzke, B., Bunker, B., & Rogers, F., 1988. Eifelian through lower Frasnian stratigraphy and deposition 

in the Iowa area, central Midcontinent, USA. In Devonian of the World. Proceedings of the 2nd 

International Symposium on the Devonian System Memoir, 14: 221-250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133    ش کوه بند عبدالحسین در جنوب شرقی انارکگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند بهرام )دونین میانی و باالیی( در بر، شرایط رسوبهارخسارهریز

 

Microfacies, depositional condition and sequence stratigraphy 

of the Bahram Formation (Middle–Upper Devonian) in 

Kuh-e-Bande-Abdol-Hossein section, SE Anarak 
 

Shakeri, B.1, Vaziri-Moghaddam, H.2, Bahrami, A.3*, Königshof, P.4, Salehi. M.A.5  

 

1- M.Sc. in Stratigraphy & Paleontology, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
2- Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

3- Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

4- Professor, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, Frankfort, Germany 

5- Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

 

*E-mail: a.bahrami@sci.ui.ac.ir  
 

Introduction 

During the Silurian and Devonian time, some parts of Iran, including Central Iran, Alborz and Sanandaj-

Sirjan basins, along with the Turkey and Afghanistan plates had been connected to the Arabian and African 

plates; located on the northwestern margin of the Gondwana and southern Paleotethys (Berberian and King, 
1981; Husseini, 1991; Sharland et al., 2001; Ruban et al., 2007; Al-Juboury and AL-Hadidy, 2009). The 

Devonian deposits represent a considerable distribution in Tabas Block and Central Iran. During the 

Devonian time, the Iranian platform was located in the southern hemisphere, near 30° latitudes. Outcrops of 
the Upper Paleozoic around Isfahan region mostly limited to the northern Isfahan (Soh and Natanz districts, 

Najhaf, Neqeleh, Varcamar, North Tar, east Kesheh sections; Bahrami et al., 2015), Northeast of Isfahan 

(Zefreh, Chahriseh, and Dizlu sections; Königshof et al., 2016) and south of Isfahan (Shahreza–Ramsheh 
area; Bahram et al., 2014). To investigate the microfacies and sedimentary environment of Bahram 

Formation in southeastern Anarak, Kuh-e-Bande- Abdol-Hossein section was selected and studied. Kuh-e-

Bande-Abdol-Hossein section is located about 32 km southeastern Anarak and northeastern Isfahan in E: 53° 

52' 55" and N: 33° 10' 90 " coordinates. The Anarak route toward Khur is the way to the section; after two 
kilometers, through a 25 km long unpaved road, the study section could be accessed. 

 

Materials and Methods 
To study the sedimentary environment and identify the sedimentation process during the Middle and Upper 

Devonian Kuh-band-e-Abdolhossein section in the Anarak region, 230 thin sections and a few polished slabs 

were prepared and process with laboratory techniques to study and identify the skeletal and non-skeletal 
components, texture and other microscopic characteristics. Microfacies textures were identified according to 

Dunham (1962), Embry and Klovan (1971) schemes, and also the further standard models of Wilson (1975) 

and Flugel (2010) have been used. To distinguish calcite mineral from dolomite, all samples were stained by 

Alizarin red S solution (Dickson, 1965). 

 

Discussion 

The Bahram Formation in this section is 366 m thick and lithologically is composed of thin to thick-bedded 
limestone, an alternation of limestone and thin-bedded shale, sandy limestone, and marly limestone. Based 

on facies changes and petrological properties, 16 microfacies were identified in this section. Investigation of 

the identified facies indicates the deposition of these microfacies has taken place in a carbonate ramp during 

the Middle and Late Devonian time in the study section in the Anarak region. Based on vertical and lateral 
microfacies variations and their comparison with the sea level changes’ curve, sequence stratigraphic studies 

of the Bahram Formation led to the identification of seven fourth-order sequences in the study section. 

According to the obtained data, the first and the seventh sedimentary sequences are as parts of complete 
sedimentary sequences, while second to sixth sedimentary sequences are complete sequences including 

transgressive system tracts, high stand system tracts, and maximum flooding surface as well as sequence 

boundaries. 

 

mailto:%20afshin.zohdi@znu.ac.ir


 علی صالحی محمد، علی بهرامی، پیتر کونیگشوف مقدم،حسین وزیری بهاره شاکری،     134

 

Conclusion 

The Bahram Formation in the Kuh-e-Bande-Abdol-Hossein section, SE Anarak with a thickness of 366 m is 

composed of thin to thick-bedded limestone, an alternation of limestone and thin-bedded shale, sandy 
limestone, and marl limestone. Microfacies analysis has led to the recognition of 16 microfacies and their 

lateral and vertical distribution show that carbonates were deposited on a ramp type carbonate platform. 

Storm deposit or very slight steepened slope resulted in the deposition of very rare redeposited fine-grained 

bioclasts in the deeper part of the platform. According to the sequence, stratigraphy analysis seventh fourth-
order depositional sequences are recognized in the Bahram Formation. Microfacies analysis indicates that 

this section shows rather deeper paleoenvironments in comparison to the previously studied sections of the 

Bahram Formation in Central Iran. 
  

Keywords: Bahram Formation; microfacies; sedimentary environment; sequence stratigraphy; Upper 

Givetian-Upper Famennian; Kuh-e-Bande-Abdol-Hossein. 
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