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 1دکترا ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران؛ کارشناس سازمان زمینشناسی جنوب باختری ،اهواز ،ایران
2استاد ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند ،دماوند ،ایران
3دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
4استاد ،دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
5دکترا ،اداره زمینشناسی ،بخش زمینشناسی سطحی ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ،تهران ،ایران
 6کارشناسی ارشد ،اداره زمینشناسی ،بخش زمینشناسی سطحی ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1393 /08 /21 :

تاريخ پذيرش1393 /11 /18 :

چکیده
برای مطالعه زیستچینهنگاری و تعیین روابط میان زیستزونهای تفکیک شده نهشتههای الیگوسن ومیوسن زیرین در حوضههای پیشبوم و کمربند چین خورده و راندگی
زاگرس 10 ،مقطع چینهشناسی (شامل  7مقطع زیرسطحی و  3مقطع سطحی) در امتداد یک برش ناحیهای از چاه  Aدر خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع مورد بررسی

قرار گرفته است .مطالعه بیش از  1500مقطع نازک از برش های یادشده سبب شناسایی  32جنس و  54گونه از روزنبران بنتونیک و  9جنس و  15گونه از روزنبران پالنکتونیک

شد که در مجموع  6زیستزون مربوط به نهشتههای روپلین ،شاتین ،آکیتانین و بوردیگالین تفکیک شد .با انجام تطابق زیستچینهنگاری ،میان زیستزونها و پیوستگی و
ناپیوستگیهای رسوبی نهشتههای الیگوسن و میوسن زیرین در حوضه زاگرس به تصویر کشیده شده است.

کلیدواژه ها :زیستچینهنگاری ،الیگوسن ،میوسن زیرین ،سازند پابده ،سازند آسماری ،خلیج فارس ،زاگرس چین خورده ،زاگرس مرتفع.
*نویسنده مسئول :محمد جودکی

 -1پیشنوشتار
کوهزاد زاگرس در ایران بخشی از کوهزایی آلپ -هیمالیا با روند شمال باختر-
جنوب خاور است که توسط ) Alavi (2004به  5واحد زمینساختی به نامهای
کمربند ماگمایی ارومیه -دختر ،پهنه دگرگونی سنندج -سیرجان ،کمربند راندگی
و چینخورده زاگرس و حوضه پیشبوم خلیج فارس -بینالنهرین تقسیم شده است.
تاکنون مطالعات زیستچینهنگاری گستردهای توسط پژوهشگران داخلی و خارجی
روی نهشتههای الیگوسن و میوسن زیرین (سازند آسماری و بخش هایی از پابده)
در ناحیه زاگرس انجام گرفته است که از آن جمله میتوان به زیستزونبندی
) Wynd (1965و ) Adams & Bourgeois (1967و در جدیدترین بررسی ها
به مطالعات ) Laursen et al. (2009) ،Vaziri- Moghaddam et al. (2006و
) Van Buchem et al. (2010اشاره کرد .به منظور تعیین تغییرات جانبی و روابط
بین زیستزونها ،برش سمیرم در ناحیه زاگرس مرتفع ،برشهای سطحی و
زیرسطحی آنه ،میش F ،E ،D ،C ،و  Gدر زاگرس چینخورده و برشهای
زیرسطحی  Aو  Bدر خلیج فارس (حوضه پیش بوم زاگرس) انتخاب شده است.
موقعیت جغرافیایی برشهای یادشده در شکل  1نمایش داده شده است .تصاویر
و نقشههای زمینشناسی مربوط به برشهای سطحی نیز در شکل های  2تا  7نشان
داده شده است.
 -2چینهنگاری برشهای مورد مطالعه
در این بخش بهصورت مختصر و کلی به چینهنگاری برشها در ناحیه مورد مطالعه
پرداخته شده است .نهشتههای الیگوسن و میوسن زیرین در چاه های A, B, C, D,
 Eشامل سازند آسماری متشکل از الیههای آهکی با میان الیههای دولومیتی و
ماسهسنگ آهکی است .در این چاهها مرز زیرین سازند آسماری را سازند جهرم
و مرز باالیی آن را سازند گچساران تشکیل داده است .ستبرای سازند آسماری در
چاه های یاشده به ترتیب  188 ،275 ،113 ،55و  372متر است .بخش ماسهسنگی

E-mail: Mohamad_joudaki@yahoo.com

اهواز نیز شامل الیههای ماسهسنگ آهکی وآهک ماسهای با میانالیههای دولومیتی
در بخشهای باالیی سازند آسماری در چاههای  B ،Aو  Cبه ترتیب به ستبرای ،32
 48و  23متر تفکیک شده است .در چاههای  G ،Fو برشهای میش وآنه ،مرز زیرین
سازند آسماری را سازند پابده و مرز باالیی آن را سازند گچساران تشکیل داده
است .سازند پابده متشکل از الیههای آهک آرژیلیتی با میانالیههای مارنی است.
ستبرای سازند پابده در چاه ها و برشهای یادشده به ترتیب  100 ،67 ،18و 172
متر است .در این مقاطع سازند آسماری متشکل از الیههای آهکی با میانالیههای
آهک آرژیلیتی ،ماسهسنگ آهکی ،آهک دولومیتی و دولوستون بوده و ستبرای
آن به ترتیب  383 ،484 ،430و  353متر است .در برش سمیرم سازند آسماری با
 66متر ستبرای از الیههای آهکی کرم رنگ متوسط تا ستبر الیه تشکیل شده است.
در این برش مرز زیرین سازند آسماری را سازند شهبازان و مرز باالیی آن را سازند
آغاجاری پوشانده است.
 -3زیستچینهنگاری
مطالعات زیستچینهنگاری نهشتههای الیگوسن و میوسن زاگرس
بیشتر بر پایه زیستزونبندی هاي انجام شده توسط ) Wynd (1965و
) Adams & Bourgeois (1967انجام گرفته است Wynd .برای این نهشتهها
(پابده و آسماری)  7زیستزون به شرح زیر مشخص کرده است:
Small Globigerinides - Haplophragmium slingeri - Zeauvigerina
assemblage zone # 54
Globigerina spp. assemblage zone # 55
Lepidocyclina - Operculina - Ditrup assemblage zone # 56
Nummulites intermedius- Nummulites vascus assemblage zone # 57
Archaias operculinoformis zone # 58
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Austrotrillina howchini- Peneroplis evolutus assemblage zone # 59
Borelis melocurdica zone # 61

زون های  54و  55با سن الیگوسن برای بخشهای باالیی نهشتههای پابده در
نظر گرفته شده است .وی زون  54را برای ناحیه لرستان و زون  55را برای نواحی
خوزستان و فارس قرار داده و هر دو را همارز یکدیگر دانسته است .زون  56با سن
الیگوسن برای نهشتههای آسماری روی زون  55قرار داشته و برای ناحیه لرستان
در نظر گرفته شده است Wynd .زون های  57و  58را به سن الیگوسن در ناحیه
خوزستان و فارس قرار داده و هر دو را معادل هم دانسته است .او همچنین زون 59
را برای نهشتههای آسماری در ناحیه لرستان به سن میوسن پیشین (آکیتانین) در نظر
گرفته است و همین زون را برای نواحی خوزستان و فارس در سازند گچساران تحت
عنوان زون  60قرار داده است .این زون روی زونهای زیستی  57و  58و در قاعده
زون  61جای میگیرد .زون  61به سن بوردیگالین از میوسن پیشین در ناحیه لرستان
برای نهشتههای آسماری در نظر گرفته شده است و همین زون در نواحی خوزستان و
فارس برای سازند گچساران به سن بوردیگالین تحت عنوان زون  62نامیده شده است.
 Adamsو  Bourgeoisنیز برای این نهشتهها  4زیستزون و  2زیرزون به شرح
زیر معرفی کردهاند:
1- Borelis melo group - Meandropsina iranica Assemblage Zone
2- Miogypsinoides-Archaias-Valvulinid Assemblage Zone

Nummulites fichteli , Nummulites vascus

پایه ناپدید شدن جنس و گونههای

3- Eulepidina-Nephrolepidina-Nummulites Assemblage Zone
)4- Globigerina spp. Assemblage zone # 55 (Wynd,1965

زیستزونهای شماره  1تا  3در سازند آسماری و زیستزون شماره  4در
سازند پابده است .زیستزون شماره  1به سن بوردیگالین و زیستزون شماره 2
را بر پایه مطالعات ) Eames et al. (1962به سن آکیتانین دانستهاند .همچنین سن
زیستزونهای شماره  3و  4الیگوسن درنظر گرفته شده است.
نهشتههای الیگوسن و میوسن از دید ایزوتوپهای استرانسیم توسط
) Ehrenberg et al. (2007مورد بررسی قرار گرفته است که در نتیجه این مطالعه
مرز بین الیگوسن و میوسن در ناحیه زاگرس تغییر قابل مالحظهای کرده است.
) Laursen et al. (2009بر پایه نتایج مطالعه ) Ehrenberg et al. (2007مرز بین
الیگوسن و میوسن را بین زونهای زیر قرار دادهاند:
hensoni - Miogypsinoides complanatus

Archaias asmaricus-Archaias
Assemblage zone

Miogypsina- Elphidium sp. 14- Peneroplis farsensis Assemblage zone

پیشتر این مرزتوسط ) Wynd (1965بین زون های  57و  ،59و توسط
) Adams & Bourgeois (1967بین زونهای  2و  3مشخص شده بود (جدول .)1
) Laursen et al. (2009بر پایه مطالعات ایزوتوپی ضمن تعیین گسترش چینهای
روزنبران بنتونیک نهشتههای الیگوسن و میوسن 6 ،زیستزون نیز برای این توالی
معرفی کردهاند که به شرح زیر است:
1- Globogerina - Turborotalia cerroazulensis - Hantkenina Assemblage Zone
2- Nummulites vascus- Nummulites fichteli Assemblage zone
3- Lepidocyclina - Operculina - Ditrup Assemblage zone
4- Archaias asmaricus-Archaias hensoni - Miogypsinoides complanatus
Assemblage zone
5- Miogypsina- - Elphidium sp. 14- Peneroplis farsensis Assemblage zone
6- Borelis melocurdica- Borelis melo melo Assemblage zone
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در این راستـا نهشتههـای روپلین بر پـایه حضـور جـنس و گـونههـای

Archaias hensoni, Archaias asmaricus,

Rotalia viennotti, Miogypsinoides complanatus, Archaias kirkuensis,

 Spiroclypeus blankenhorniمشخص شده است .همچنین ایشان سن
رسوبات بوردیگالین را بر پایه حضور جنس و گونه Borelis melocurdica,
 Borelis melo meloتعیین کردهاند (جدول .)1
 .1 -3زیستچینهنگاری برشهای مورد مطالعه

در این پژوهش زیستچینهنگاری برشهای مورد مطالعه بر پایه زیستزونهای
معرفی شده توسط ) Laursen et al. (2009انجام گرفته است که به شرح زیر است:
Hantkenina

-

cerroazulensis

-

Turborotalia

Globogerina

1-

Assemblage Zone

) Laursen et al. (2009حد پایینی این زیستزون را با ناپدید شدن جنس و گونههای
 Globorotalia cerroazulensisو  Hantkenina sp.و حضور جنس و گونههای
 Globigerina spp.مشخص کرده و سن روپلین را به آن نسبت دادهاند .در صورت
وجود جنس  Hantkenina spp.این زیستزون سن ائوسن دارد.
این زیستزون در چاههای  G ،Fو برشهای میش و آنه تشخیص داده شده است.
روزنبران همراه این زیستزون در برشهای یادشده شامل روزنبران زیر است:
Globigerina
spp.,
Globorotalia
ciperoensis,
Bolivina
sp.,

2a- Elphidium sp. 14- Miogypsina Assemblage Subzone
2b- Archaias asmaricus-Archaias hensoni Assemblage Subzone

و مرز بین شاتین -آکیتانین بر

Globigerina praebulloides, Globorotalia kugleri, Cibicides sp.

این زون زیستی در باالترین حد نهشتههای آهک و آهک آرژیلیتی سازند پابده در
چاه  Fبه ستبرای  18متر ،چاه  Gبه ستبرای  67متر ،مارن و آهکهای آرژیلیتی برش
سطحی میش به ستبرای  100متر و برش سطحی آنه به ستبرای  180متر قرار میگیرد.
2- Nummulites vascus - Nummulites fichteli Assemblage zone

) Laursen et al. (2009این زیستزون را با ظهور و افول جنس و گونههای زیر
مشخص کردهاند:
N. vascus, Nummulites fichteli, Nummulites spp., N. intermedius,
Nummulites intermedius

و سن آن را به روپلین نسبت دادهاند .این زیستزون در در چاه های
تشخیص داده شده است .همچنین با انجام تطابق زیستچینهنگاری برشهای مجاور و
همچنین تطابق پیک امواج گاما این زیستزون برای چاه های  Cو  Dبه سن روپلین؟
برای بخش پایینی سازند آسماری در نظر گرفته شده است.
زیای همراه این زیست زون شامل انواع زیر است:
E, F, G

dilatata,

Eulepidina

complanata,

sp.,

Operculina

Operculina
sp.,

operculiniformis,

Heterostegina

sp.,

Archaias

Lepidocyclina

Sphaerogypsina goloblus.

این زون زیستی در قاعده سنگهای آهک و آهک آرژیلیتی سازند آسماری در
چاههای  F ،Eو  Gبه ترتیب به ستبرای  110متر  146 ،متر و  155متر تفکیک شده
است .در چاه های  Cو  Dنیز به ترتیب با  90و  20متر ستبرای مشخص شده است.
3- Lepidocyclina - Operculina - Ditrup Assemblage zone

) Laursen et al. (2009این زون زیستی را با روزنبران اصلی
 Operculinaو روزنبران همراه از جملهEulepidina dilatata, Heterostegina sp.,
 Rotalia viennotti, Planorbulina sp.به سن روپلین -شاتین مشخص کردهاند.
وجود فسیل  Ditrupaنیز در نهشتههای سازند آسماری از جمله زیای اصلی این زون
زیستی است.
در این مطالعه ،این زیستزون در چاه  Gو برشهای میش و آنه شناسایی و با
Lepidocyclina,

روزنبران همراه زیر مشخص شده است:

dilatata,

Eulepidina

sp.,

Operculina

operculiniformis,

Archaias

محمد جودکی و همکاران
Eulepidina sp., Lepidocyclina sp., Heterostegina sp., Operculina complanata,
Spiroclypeus

tourneuri,

Nephrolepidina

goloblus,

Sphaerogypsina

blankenhorni, Amphistegina sp., Rotalia viennotti, Planorbulina sp.

این زیستزون در برشهای یادشده سن شاتین پیشین دارد .در چاه  Gاین زون با
ستبرای  79متر ،در برش سطحی میش با ستبرای  168متر و در برش سطحی آنه با
ستبرای  110متر از سازند آسماری را دربر گرفته است.
4- Archaias asmaricus-Archaias hensoni - Miogypsinoides complanatus
Assemblage zone

) Laursen et al. (2009این زیستزون را با حضور و افول جنس و گونههای
Miogypsinoides complanatus, ،Archaias kirkukensis , Archaias hensoni,
 Spiroclypeus blankenhorniمعرفی کردهاند و سن شاتین را به َآن نسبت دادهاند.
در این مطالعه این زیستزون در همه برشها شناسایی شده و زیای همراه آن
بدین شرح است:
Elphidium sp. 1, Peneroplis thomasi, Spiroloculina sp., Asterigerina rotula,
Peneroplis evolutus, Austrotrillina howchini.

این زون زیستی در سازند آسماری در همه برشهای مورد مطالعه به جز برش
زیرسطحی چاه ( Aبه دلیل بلورین بودن آهکها) تفکیک شده است .با انجام تطابق
زیستچینهنگاری برشهای مجاور و همچنین تطابق پیک امواج گاما ،این زیستزون
به سن شاتین؟ و با ستبرای  22متر برای بخش میانی سازند آسماری در چاه  Aدرنظر
گرفته شد .ستبرای این زیستزون در چاه  Bحدود  85متر است.
در چاههای ( Aبا انجام تطابق) و  Bمرز زیرین این زون زیستی با ناپدید
شدن جنس و گونههای  Coskinolina roberti ، Orbitolites complanatusو
 Coskinolina liburnicaاز سازند جهرم به سن ائوسن میانی است.
در چاه های  Cو  Dاین زیستزون به ترتیب دارای  220و  125متر ستبرا از سازند
آسماری است .مرز زیرین این زیستزون در برشهای  Cو  Dبا ناپدید شدن جنس
و گونههای  Chapmania sp. , Pllatispire sp.به سن ائوسن پسین از سازند جهرم
و حضور گونههای جنس  Archaiasبه سن شاتین از الیگوسن مشخص شده است.
در چاه های  Eو  Fاین زیستزون به ترتیب دارای  180و  182متر ستبرا و در
چاه  Gو برشهای سطحی میش و آنه به ترتیب دارای  82 ،146و  190متر ستبرا از
نهشتههای سازند آسماری را دربر گرفته است .در برش سمیرم این زون زیستی با
ستبرای  58متر در سازند آسماری مستقیماً روی نهشتههای کربناتی سازند شهبازان به
سن ائوسن؟ قرار میگیرد.
این زیستزون با زیرزون تجمعی شماره Adams & Bourgeois (1967) 2
( )Archaias asmaricus-Archaias hensoni Assemblage Subzoneقابل قیاس
است .آنها در مطالعات خود سن احتمالی این زیرزون را آکیتانین در نظر گرفته
بودند.
5- Miogypsina- - Elphidium sp. 14- Peneroplis farsensis Assemblage
zone

) Laursen et al. (2009این زیستزون را با حضور جنس و گونههای یادشده و
بهویژه  Faverina asmaricusمعرفی کرده و به سن آکیتانین نسبت دادهاند .ایشان
بخش باالیی این زون تجمعی را تحت عنوان زون غیرقابل تعیین ()Indeterminate
به سن آکیتانین جایی که زیای غیرشاخص با تغییرات زمانی زیاد از جمله دندرتینا
( )Dendritina rangiو میلیولیدها ( )Miliolidsحضور دارند معرفی کردند.
در این مطالعه این زیستزون در چاه های  C ،Bو  Eشناسایی شده است .زیای
همراه این زیست زون شامل انواع زیر است:
Miogypsina sp., Peneroplis farsensis, Triloculina trigonula, Valvulina sp.1,
Meandropsina iranica, Dendritina rangi.

این زیستزون در چاه های  C ،Bو  Eبه ترتیب با ستبراهای  45 ،30و  55متر
تفکیک شده است .این زون زیستی در چاه های  F ،D ،Aو  Gبه ترتیب با ،50 ،25
 54و  48متر ستبرا و در برشهای سطحی میش ،آنه و سمیرم به ترتیب با  24 ،20و
 4متر ستبرا با انجام تطابق زیستچینهنگاری و همچنین تطابق پیک امواج گاما به سن
آکیتانین؟ درنظر گرفته شده است.
6- Borelis melocurdica- Borelis melo melo Assemblage zone

) Laursen et al. (2009این زیستزو ن را مانند مطالعات پیشین آسماری با اولین حضور
 Borelis melocurdicaبه سن بوردیگالین معرفی کردهاند.
در این مطالعه این زیستزون در چاه  Fو در برشهای سطحی میش ،آنه و سمیرم
تفکیک شده است .زیای همراه این زیست زون شامل موارد زیر است:
Miogypsina sp., Peneroplis farsensis, Triloculina trigonula, Valvulina sp. 2,
Meandropsina iranica, Dendritina rangi., Discorbis sp., small Rotalids.

این زیستزون در چاه  Fبا ستبرای  28متر شناسایی شده است .همچنین این زون
زیستی در برشهای سطحی میش ،آنه و سمیرم به ترتیب دارای ستبرای  113متر33 ،
متر و  4متر است.
این زیستزون در چاههای  E ،D ،C ،B ،Aو  Gبه ترتیب با 25 ،15 ،10 ،6 ،10
و  54متر ستبرا با انجام تطابق زیستچینهنگاری و همچنین تطابق پیک امواج گاما به
سن بوردیگالین؟ درنظر گرفته شده است.
 .2 -3تطابق زیستچینهنگاری مقاطع مورد مطالعه

در بخش تطابق زیستچینهنگاری برشهای مورد مطالعه با در نظر گرفتن مقیاس
مناسب برای نهشتههای الیگوسن و میوسن زیرین در ناحیه پیشبوم ،ناحیه چینخورده
و راندگی زاگرس رسم شده است (شکل  .)8همچنین زیستزونهای تفکیک شده
در هر یک از برشها در جدول  2ارائه شده است .در بخش نتیجهگیری نیز به تفسیر
تطابق زیستچینهنگاری پرداخته شده است.
 -4نتیجهگیری
مطالعه مقاطع نازک برگرفته از خردهها و مغزههای حفاری شده و همچنین نمونههای
برداشت شده از برشهای سطحی به شناسایی  32جنس و  54گونه از روزنبران
بنتونیک و  9جنس و  15گونه از روزنبران پالنکتونیک انجامید که در اثر این
تجمعات زیایی در مجموع  6زیستزون تجمعی به سن الیگوسن پیشین (روپلین) تا
میوسن پیشین (بوردیگالین) مطابق با زیستزونبندی ) Laursen et al. (2009تفکیک
شد .نتایج حاصل پس از انجام تطابق زیستچینهنگاری برشها بدین شرح است:
 کاملترین توالی زیستچینهای نهشتههای الیگوسن و میوسن زیرین در ناحیه موردمطالعه را میتوان در چاه  Gدید.
 مرز ائوسن -الیگوسن در چاههای  Aو  Bکه در حوضه پیشبوم خلیج فارس جایدارند با ناپیوستگی رسوبی همراه بوده است .بهطوری که سازند آسماری با سن شاتین
روی سازند جهرم به سن ائوسن میانی قرار گرفته است .بنابراین در این بخش از ناحیه
مورد مطالعه نبود زمانی ائوسن پسین و روپلین وجود دارد.
همچنین مرز ائوسن  -الیگوسن در برش سطحی سمیرم که در ناحیه زاگرس
مرتفع قرار گرفته است با ناپیوستگی همراه بوده است .بهطوری که سازند آسماری با
سن شاتین بهطور همشیب روی سازند شهبازان به سن ائوسن قرار گرفته است .بنابراین
در این بخش از ناحیه مورد مطالعه نبود زمانی ائوسن پسین؟ و روپلین وجود دارد.
در برش سمیرم همچنین سازند آغاجاری با ناپیوستگی همشیب روی سازند آسماری
قرار گرفته است.
 نهشتههای روپلین از چاه  Eتا برش آنه در زاگرس ساده چین خورده گسترشداشته است .پیشروی دریا در زمان شاتین گستردهتر شده و سراسر ناحیه مورد مطالعه
را دربر گرفته است .نهشتههای آکیتانین نیز در سراسر ناحیه مورد مطالعه گسترش
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داشته و بیشترین ستبرای آنها در چاه های  Bتا  Gاست .همچنین گسترش نهشتههای
بوردیگالین نسبت به شاتین محدودتر شده است و بیشترین ستبرای این نهشتهها در
چاه  Gو برش میش است.

شکل  - 1موقعیت چاهها و مقاطع مورد مطالعه.

سپاسگزاری
از کارشناسان محترم شرکت ملی اکتشاف نفت ایران به دلیل در اختیار گذاشتن آمار و
اطالعات زمینشناسی چاههای نفتی مورد استفاده در این مطالعه سپاسگزاری میشود.

شکل  -2نمایی از برش میش ،دید به سوی شمال باختر.

N

شکل  -3نقشه زمینشناسی برش سطحی میش (برگرفته از برگه  1:100000گچساران؛

شکل  -4نمایی از برش آنه ،دید به سوی جنوب باختر.

شرکت ملی نفت ایران.)1345 ،

N

شکل  -5نقشه زمینشناسی برش آنه (برگرفته از برگه  1:100000فهلیان؛ شرکت ملی نفت ایران.)1353 ،
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شکل  -6نمایی از برش سمیرم ،دید به سوی شمال باختر.

N

شکل  -7نقشه زمینشناسی برش سمیرم (برگرفته از برگه  1:100000سمیرم؛ سازمان
زمینشناسی کشور.)1378 ،

شکل  -8تطابق زیستچینهنگاری رسوبات الیگوسن و میوسن زیرین در یک برش ناحیهای از چاه  Aدر خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع.
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.های مورد مطالعه تصاویر برخی میکروفسیلهای سازند پابده و آسماری در برش-9 شکل
1- Globigerina paraebulloides, Pabdeh Formation, Sample No. 133, Tangential section, Anneh Section; 2- Bolivina
sp., Pabdeh Formation, Sample No. 132, Tangential section, Anneh Section; 3- Chilogumbolina sp., Pabdeh Formation,
Sample No. 133, Tangential section, Anneh Section; 4- Nummolites vascus, Asmari Formation, Depth 6044 ft., Axial
section, section # F; 5- Operculina complanata, Asmari Formation, Sample No. 136, Axial section, Anneh section;
6- Rotalia viennotti, Asmari Formation, Sample No. 136, Axial section,Anneh section; 7- Eulepidina dilatata, Asmari
Formation, Sample No. 138, Axial section, Anneh section; 8- Ditrupa sp., Asmari Formation, Sample No. 137,
Transversal section, Anneh section; 9- Archaias kirkuensis, Asmari Formation, Sample No. 12508, Axial section,
Semirum section; 10- Archaias operculinoformis, Asmari Formation, Sample No. 12501, Axial section, Semirum
section; 11- Miogypsinoides sp., Asmari Formation, Sample No. 12504, Axial section, Semirum section; 12- Miogypsina
sp., Asmari Formation, Sample No. 12506, Axial section, Semirum section; 13- Elphidium sp.14., Asmari Formation,
Depth 2500 m., Axial section, section # C; 14- peneroplis farsensis, Asmari Formation, Depth 2510 m., Transversal
section, section # C; 15- Borelis melocurdica, Asmari Formation, Sample No. 156, Transversal section, Anneh Section.
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جدول  -1مقایسه زیستزونهای معرفی شده برای سازند آسماری.

جدول  -2زیستزونهای تفکیک شده در هریک از برشهای چینهشناسی مورد مطالعه.
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