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 1دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه پیام نور ،واحد تهران  ،تهران ،ایران
 2استاد ،انستیتو نفت ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه پیام نور ،واحد تهران  ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1392/04/25 :

تاریخ پذیرش1392/10/07 :

چکیده
سازند آسماری در برش گرگ دره واقع در کوه میش (کمربند چینخورده -رانده زاگرس) به خوبي رخنمون دارد .ستبرای واقعي سازند آسماري در اين ناحيه  480متر است .این
سازند از نظر تحلیل ریزرخسارهها در برش گرگ دره (کوه میش) مورد مطالعه و هفت ریزرخساره در این سازند مورد شناسایی قرار گرفت .بر این اساس ،ریزرخسارهها متعلق به

زیرمحیط های پهنه كشندی ،الگون نیمه محصور ،الگون محصور ،پشته کربناتی ،سراشیبی قاره و دریای باز ژرف هستند .یک رمپ کربناتی برای رسوب گذاری سازند آسماری
در این ناحیه پیشنهاد میشود و نیز ،بررسی پراکندگی روزن بران سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه به منظور تعیین سن نهشته های این سازند ،سبب شناسایی  41جنس و 45
گونه شد .مطالعه برش مورد نظر در مجموع به شناسایی سه مجموعه زیستی زیر منجر شد:

1- Lepidocyclina - Operculina - Ditrupa Assemblage Zone, 2- Peneroplis evolutus - Austrotrillina howchini Assemblage Zone,
3- Borelis melocurdica -Meandropsina iranica Assemblage Zone

زیست زون های تشخیص داده شده برای سازند آسماری ،نشانگر سن اليگوسن پسین (شاتین) تا ميوسن پیشین (آکی تانین -بورديگالين) هستند.
کلیدواژهها :سازندآسماری ،کوه میش ،گرگدره ،ریزرخساره ،رمپ کربناتی ،زیست زون.
*نویسنده مسئول :هدی قصابی

 -1پیشنوشتار
سازند آسماری متشکل از سنگآهک فسیلدار ،سنگآهک دولومیتی ،سنگآهک
رسی ،ماسهسنگ و شیل است ( . (James & Wynd, 1965بر اساس تجمع روزن بران
کفزی ،این سازند به سه زیربخش زیرین ،میانی و باالیی تفکیک شده است
( . (Adams & Bourgeois, 1967مطیعی ( )1372پیشنهاد میکند سازند آسماری در
ناحیه فروافتادگی دزفول دارای حداکثر گسترش بوده و از سمت شمال باختر تا
خاک عراق و از جنوب تا عمان تداوم دارد  .در این نوشتار مطالعات مبسوطی بر روی
ویژگیهای سنگچینهای و زیستچینهای این سازند انجام شده است .در برش مورد
مطالعه ،سازند آسماری ستبرای  480متر دارد که بیشتر از رسوبات کربناتی و فاقد
واحدهای تبخیری کلهر و ماسهسنگ اهواز است .از دید سنگ شناسی این سازند در
برش گرگ دره (کوه میش) شامل دو بخش اصلی آهکی و آهک دولومیتی است،
بهطوری که بخش آهکی در سرتاسر ستون چینه شناسی چهار بار تکرار شده و در بین
آنها نیز بخش آهک دولومیتی سه بار تکرار شده است (قصابی و همکاران.)1392 ،
از نقطه نظر زماني  ،سازند آسماري در اين برش ،داري سن اليگوسن پسین (شاتین) تا
ميوسن پیشین (آکی تانین -بورديگالين) است.
 -2روش مطالعه
در اين نوشتار ،سازند آسماري در برش گرگ دره واقع در کوه میش انتخاب  ،مطالعه
و بررسي شد .در این برش ستبرای سازند آسماری برابر  480متر است كه با ناپيوستگي
فرسايشی روی سازند پابده قرار دارد (الزم به ياد آوري است كه بخش باالیی سازند
آسماری توسط آبرفت پوشیده است و تهيه نمونه برای مطالعه امکانپذیر نیست) .در
اين مطالعه فواصل نمونه برداري کم (در حدود  1تا  2متر) بوده بهطوری که تعداد
 376نمونه برداشت شد (نمونه ها معموالً در جهت عمود بر امتداد طبقات در روی
زمین برداشت شدند) .از اين نمونه ها در آزمایشگاه  ،مقاطع نازک ميكروسكوپی
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تهیه شد و با استفاده از میکروسکوپ پالریزان مورد مطالعه قرارگرفت .در اين
مطالعه ،برای نامگذاری سنگهای کربناتی از روش ) Dunham (1962و برای تفسیر
ریزرخسارهها از تقسیمبندی )،Flügel )1982 & 2004( ، Wilson (1975
) Buxton & Pedley (1989و ( Geel (2000استفاده شده است.
 -3موقعیت منطقه مورد مطالعه
برش مورد مطالعه در  10کیلومتری خاور گچساران ،در جنوب باختری ایران واقع
است و مختصات جغرافیایی آن طول خاوری  50º  53′ 25″و عرض شمالی
 30º 22′ 24″است.
 -4مطالعات پیشین
نام آسماری توسط ( Busk & Mayo )1919برای اولین بار به توالی سنگ های آهکی
به سن کرتاسه تا ائوسن داده شده است  .سپس ) Lees (1933با بررسی دوباره ،سن
الیگو -میوسن را برای سازند آسماری در نظر گرفت و ( Thomas (1948اولین
تعریف از سازند آسماری را ارائه کرد .مطالعه دقیق سازند توسط
( James & Wynd (1965انجام گرفت و برای نخستین بار خواص زیست چینهنگاری
آسماری را ارائه کردند .در سال های اخير با مطالعه برشهايی از رخنمونهای
مختلف اين سازند و دادههای تحتاالرضی ) Seyrafian & Hamedani )1998و
) Seyrafian )2000چینهنگاری زیستی و محیطهای رسوبی آسماری را در زاگرس
مركزی مورد مطالعه قرار دادهاند .همچنين محيط رسوبی و سكانسهای رسوبي
اين سازند توسط رئیسی و السمی ( )1379در فروافتادگی دزفول جنوبی و توسط
ملکی خیمه سری ( )1378در حاشیه شمالی فروافتادگی دزفول مورد مطالعه قرار گرفته
است .چینهنگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره  30آغاجاری
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توسط یزدانی و همکاران ( )1385مورد پژوهش قرار گرفته است .مغفوری مقدم و
همکاران ( )1387چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره
 25میدان نفتی گچساران را مورد پژوهش قرار دادند .همچنين طهماسبي و همكاران
( )1388برش الگوي سازند آسماري را در تنگ گل ترش مورد بازنگري قرار داده
و برش چینهای کتوال را به عنوان جايگزيني براي برش الگوي اين سازند پيشنهاد
کرده اند و نیز قصابی و همکاران ( )1392سازند آسماری را در برش گرگ دره از
دید سنگ نگاری مورد مطالعه قرار داده اند.
 -5بحث

 .1-5چینه نگاری زیستی

به منظور تعیین سن نهشته های سازند آسماری در برش مورد مطالعه  376مقطع نازک
به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس این مطالعات ،ضمن شناسایی حدود
 45گونه مربوط به  41جنس از روزن بران ،سه زیست زون به شرح زیر تشخیص داده
شده است:
 زون تجمعی  :1این زون تجمعی که  173متر از قاعده سازند آسماری را دربرمیگیرد و بر اساس حضور جنس های زیر مشخص می شود.
Lepidocyclina- Operculina- Dittrupa

دیگر میکروفسیل های موجود در این مجموعه زیستی به قرار زیر است:
Eulepidina elephantine, Eulepidina dilatata, Nephrolepidina tournoueri,
Operculina complanata, Ditrupa sp., Euvigerina iranica, Rotalia viennotii,
Asterigerina sp., Amphystegina sp., Planorbolina sp., Heterostegina
assilinoides, Heterostegina sp., Ditrupa sp., Reusella sp., Discorbis sp.,
Haplophragmium slingeri, Sphaerogypsina globulus

این زون تجمعی می تواند با زیست زون شماره 3
تحت عنوان Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa Assemblage Zone
مطابقت میکند و مبین سن الیگوسن (روپلین -شاتین) است .به اعتقاد ()1994
 Raceyدر نهشتههای الیگوسن ،وجود    Nummulites intermedius-fichteliو یا
 ، Nummulites vascusمعرف آشکوب روپلین است .در حالی که وجود جنس هایی
از خانواده  Lepidocyclinidaeآشکوب شاتین را تأیید می کند .همچنین نتایج حاصل
از چینه نگاری ایزوتوپ استرانسیم ) Ehrenberg et al. )2007آخرین حضور جنس
 Nummulitesرا یک میلیون سال پیش از پایان آشکوب روپلین نشان می دهد .با
توجه به عدم حضور  Nummulitesدر مجموعه فسیلی یادشده بر پایه نتایج حاصل از
چینه نگاری ایزوتوپ استرانسیم سن این مجموعه فسیلی شاتین است.
 زون تجمعی  :2این زون تجمعی با ستبرای  210متر از  173متری شروع و تا
 383متری ادامه داشته و با پیدایش گونه های زیر مشخص می شود.
Austrotrillina howchini- Peneroplis evolutus
میکروفسیل های دیگری که در این زون تجمعی وجود دارند عبارتند از:
)Laursen et al. (2009

Peneroplis farsensis, Sphaerogypsina sp., Rotalia viennoti, Meandropsinasp.,
Amphystegina sp., Heterostegina sp., Pyrgo sp., Elphidium sp., Miogypsina
sp., Pseudolituonella richeli, Triloculina trigonula, Ammonia sp., Borelis
pygmaea, Peneroplis thomasi, Dendritina rangi, Schlumbergerina sp.,
Valvulina sp.

این زون تجمعی با زیست زون  Wynd (1965 ( 59با عنوان
Peneroplis evolutus- Austrotrillina howchini Assemblage Zone
مطابقت دارد و مبین سن آکی تانین است.
 زون تجمعی  :3این زون تجمعی با ستبرای  97متر از  383متری سازند آسماریشروع و تا انتهای این سازند ادامه دارد و با حضور گونه های زیر مشخص می شود:
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Borelis melo curdica –Meandropsina iranica

میکروفسیل های همراه این زون تجمعی عبارتند از:
Borelis sp., Dendritina rangi, Discorbis sp., Bigenerina sp.

این زیست زون منطبق است با زیست زون شماره  Laursen et al. )2009( 6با این
عنوان
Borelis melo curdica-Meandropsina iranica Assemblage Zone

مطابقت دارد و مبین سن بوردیگالین است.
بر اساس این زون های تجمعی سن سازند آسماری در این برش
الیگوسن پسین (شاتین) – میوسن پیشین (آکی تانین  -بوردیگالین) در نظر گرفته
می شود (شکلهای  2و .)3
 .2-5تحلیل ریزرخساره ای

در بررسی ریزرخساره ها ،هفت ریزرخساره کربناتی شناسایی شد که از سوی
خشکی به سوی دریا عبارتند از  -1گل سنگ کربناتی؛  -2میلیولید -روتالیا
گرینستون تا پکستون؛  -3روزن بران پورسالنوز گرینستون تا پکستون؛  -4گرینستون
مرجان دار؛  -5بایوکالست -نومولیتید -لپیدوسیکلینا گرینستون تا پکستون؛

 -6لپیدوسیکلینا -بایوکالست پکستون تا وکستون؛  -7پالنكتون وکستون (شکل .)3
 گل سنگ کربناتی (شکل  -4الف) :این ریزرخساره عمدتاً از میکرایت تشکیلشده و آثاری از آشفتگی زیستی به ندرت در آن دیده می شود .در برخی مقاطع
دانههای کوارتز و آثاری از دولومیتیشدن و همچنین قالبهای تبخیری دیده
می شود .اين ریزرخساره فاقد هرگونه آلوكم است .بر مبناي اطالعات بهدست
آمده ،اين ریزرخساره بیانگر تشکیل آن در بخشهای باالی پهنه جزرومدی
تا محیط سوپراتایدال است و معادل ریزرخساره  RMF-22ارائه شده توسط
) Flügel (1982 & 2004است ،که اين نوع ریزرخساره را به محیط رسوبی پهنه
جزرومدی از رمپ داخلی نسبت داده است .فرایند دیاژنتیکی دیده شده در این
ریزرخساره دولومیتی شدن بهویژه دولومیت های نوع اول (دولومیکریت) است
که اندازه بلور این دولومیت ها بسیار ریز است .به علت فابریک و اندازه بسیار
ریز بلورها ،حفظ بافت اولیه و نبود فسیل ،در محیط های سوپراتایدال تا بخشهای
باالیی اینتراتایدال تشکیل شده است .به اعتقاد آدابی ( )1390این دولومیت ها در واقع
دولومیت های ثانویه ای هستند که در مراحل اولیه دیاژنز تشکیل شده اند .دیگر فرایند
دیاژنتیکی دیده شده در این ریزرخساره جانشینی به صورت آهن دار شدن است.
 میلیولید -روتالیا   پکستون تا گرینستون (شکل  - 4پ و ت) :اجزای اصلیاین ریزرخساره میلیولید و روتالیا ( )Rotaliaاست كه با مقدار کمي خردههای
بریوزوا و جلبک سبز همراه است .هم روزن بران هیالین و هم پورسالنوز در این
ریزرخساره وجود دارد .در این ریزرخساره اجزای با پوسته هیالین به جز روتالیا
شامل نئوروتالیا ( ،(Neorotaliaآمفیستژینا ( (Amphisteginaو گاهی نیز اپرکولینا
( ،(Operculinaپلناوربولینا ( ، )Planorbulinaهتروستژینا ( )Heterosteginaو
میوژیپسینوئیدس ) (Miogypsinoidesهستند .از دیگر اجزای با پوسته پورسالنوز
بورلیس  ،میندروپسینا و دندریتینا است .اجزای پوسته آگلوتینه با سیمان کلسیتی
مانند تکستوالریا ( )Textulariaو والولینید نیز وجود دارند .يافت شدن روزن بران
كف زی بدون منفذ و منفذدار با يكديگر ،حاكي از رسوب گذاری در کوالب
كم ژرفا و نيمه محصور است ( ;Nebelsick et al., 2001; Romero et al., 2002
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 .(Zamagni et al., 2008این ریزرخساره با توجه به وجود روتالیا ،مربوط به یک محیط
کمژرفا و پرانرژی و همچنين حضور میوژیپسینوییدس بيانگر تشكيل اين ريزرخساره
در ژرفای كمتر از  50متر با شوري عادي دريايي است ( .(Geel, 2000به سمت
سد ،روزن بران كف زی بدون منفذ و روزن بران منفذدار (نوموليتيد و ميوژيپسينيد
عدسي شكل و روتاليدها) با يكديگر دیده مي شوند (;Reiss & Hottinger, 1984
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 .)Hottinger, 1997; Geel, 2000; Pomar, 2001; Cosovic et al., 2004از فرایندهای
دیاژنتیکی دیده شده در این ریزرخساره انحالل ،دولومیتیشدن و سیمانی شدن است.
 روزن بران پورسالنوز گرینستون تا پکستون (شکل  -4ب) :اجزای اصلی تشکیلدهندهاین ریزرخساره را روزن برانی با دیواره پورسالنوز مانند میلیولید (، )Miliolid
آرکیاس ( ، )Archaiasپنروپلیس ( ، )Peneroplisآستروتریلینا ()Austerotrillina
تشکیل میدهند .افزون بر اين  ،در این ریزرخساره والولینید ( ، )Valvulinidبورلیس
( ، )Borelisمیندروپسینا ( ، )Meandropsinaدندریتینا ( )Dendritinaنیز با فراواني
کمتر وجود دارند  .در برخی از مقاطع نیز پلویید ( )Peloidوجود دارد .اساساً
سيمان اين ريزرخساره اسپاري است كه گاه در برخی از الیه ها میزان میکرایت
بیشتر شده و تا پکستون تغییر می یابد  .از اجزای فرعی اين ریزرخساره میتوان به
بریوزوا ( ، (Bryozoanاکینویید (  ، )Echinoidگاستروپد ) (Gastropodaو استراکدا
( )Ostracodاشاره كرد  .بر مبناي وجود روزن بران بيمنفذ فراوان مانند ميليوليدها،
بورلیسها و پنروپليدها Geel (2000( ،اين ريزرخساره را به محيط کوالب نسبت
مي دهد .از سوي ديگر Geel (2000) ،روزن برانی همچون آستروتریلینا همراه با
میلیولید و بورلیس را در محیطهای نسبتاً پر انرژی آبهای کمژرفا )کمتر از 30
متر( بخش داخلی پالتفرم و حضور روزن بران پورسالنوز مانند آرکیاس ،پنروپلیس
و میلیولید را مشخصکننده زون نوردار میداند Romero et al. )2002) .نيز پيشنهاد
كردهاند كه پنروپليدها چون اپيفيت هستند نسبت به ماهيت پياليه بيتفاوت بوده و
در كوالبهاي فوق شور محصورشده زندگی میکنند )فراواني پنروپليس به همراه
ميليوليد نشانگر كوالبهاي فوق شور محصورشده و کم ژرفا است) .از فرایندهای
دیاژنتیکی دیده شده در این ریزرخساره سیمانی شدن ،دولومیتی شدن و انحالل است.
 گرینستون مرجان دار (شکل  -4ث) :تیپ های مرجانی در زمینه گرینستونی قرارگرفته اند .رشد شبکهای مرجانها باعث به وجود آمدن این ریزرخساره شده است.
با فراوانی کمتر خردههای جلبک قرمز ،اکینویید ،بریوزوا و میلیولید نیز همراه این
ریزرخساره وجود دارند .فضای خالی اسکلت ایجاد شده عمدتاً توسط اسپارایت و
به ندرت توسط میکرایت پر شده است Buxto n & Pedley )1989( .این رخساره را
ریف کومهای ( )Patch reefمعرفی کردهاند .این ریزرخساره معادل ریزرخساره 6
(  (Buxton & Pedley , 1989است و به رمپ میانی نسبت داده میشود .از فرایندهای
دیاژنتیکی بارز مشاهده شده در این ریزرخساره سیمانی شدن است .از ساخت های
رسوبی مشاهده شده چینه بندی متقاطع است.
 بایوکالست-نومولیتید -لپیدوسیکلینا گرینستون تا پکستون(شکل  -4ج و چ) :دراین ریزرخساره خردههای بریوزوا ،جلبک قرمز ،اکینویید و همچنین هتروستژینا
( ،(Hetrosteginaلیپیدوسیکلینا ( (Lepidocyclinaو اپرکولینا وجود دارند ،به مقدار
کمتر آمفیستژینا ،روتالیا  ،نئوروتالیا ،پلناوربولینا،اکینویید و نیز میلیولید به صورت
جزئیتر وجود دارد .در برخی مقاطع دولومیتی شدن دیده میشود .در مدل پیشنهادی
( Bassi et al. )2007با توجه به نحوه گسترش و پراکندگی روزن بران کفزی،
این ریزرخساره را متعلق به بخش پایین زون نوردار فوقانی میدانند .مشابه این
ریزرخساره را صدیقی ( )1387با توجه به حضور روزن بران با دیواره هیالین بیشتر با
صدف متورم و عدسیشکل مانند هتروستژینا ،اپرکولینا و لپیدوسیکینا که در بخش
پایین زون نوردار فوقانی غالباند  ،از سازند قم در برش تاقدیس نواب گزارش کرده
است  .روزن بران هيالين با پوستة ستبر يعني با نسبت ستبرای به قطر زياد ،در نواحي
كمژرفا حضور دارند كه اين پوسته روزن بران را براي تحمل نور و انرژي زياد محيط
سازگار مي كند ،اما عاملي كه در ايجاد اين پوسته ستبر نقش دارد ،كاهش فتوسنتز
جلبكهاي هم زيست در شرايط نامساعد نوري )نور خيلي زياد و خيلي كم) است
) .(Beavington-Penney & Racey, 2004به پیشنهاد ( Hottinger (1983پوستههای
نوع  ) Megalospheric) Aدر آبهای کم ژرفا فراوانترند  .وجود جلبک قرمز و
روزن بران بزرگ مانند نئوروتالیا و آمفی ستژینا نشانگر رسوب گذاری این ریزرخساره

در محیط کم ژرفای دریای باز یا نزدیک قاعده امواج در بخـش رمپ میانی است
( .)Geel, 2000; Pomar, 2001; Corda & Brandano, 2003از فرایندهای دیاژنتیکی
دیده شده در این ریزرخساره انحالل ،سیمانی شدن ،دولومیتی شدن و جانشینی
می باشد که به صورت گلوکونیتی شدن و آهن دار شدن است.
 لپیدوسیکلینا -بایوکالست پکستون تا وکستون (شکل  -4ح) :این ریزرخسارهبه طور عمده دارای روزن بران بزرگ با پوسته هیالین است .اجزای اصلی شامل
لیپیدوسیکلیناهای پهن و کشیده هستند .اجزای دیگر شامل اپرکولینا و هتروستژینا،
جلبک قرمز ( ، (Corallinaceaبریوزوا و اکینویید است .در برخی از مقاطع بافت
سنگ تا گرینستون نیز تغییر میکند Geel (2000( .پيشنهاد ميكند لپيدوسيكليناها
حالت كشيدگی كامل به خود گرفته اند زيرا فرمهای هيالين همزيست با جلبك
هستند و كشيدگی و گسترش جانبی حجرات آنها به اين علت است كه نور بيشتر
از صدف عبور  كرده و به جلبك همزيست آنها برسد تا عمل فتوسنتز بهتر صورت
گيرد Hohenegger )1996( .ايجاد چنين صدفهایی با قطر بزرگ را ناشي از
ترشح شديد كربنات در زمان زندگي برای ايجاد دی اكسيدكربن مورد نياز زندگي
ميداند  .حضور جلبکهای کورالیناسهآ به همراه روزن بران بزرگ با دیواره
منفذدار مربوط به بخش میانی رمپ هستند (; Vennin et al., 2003 ; Pedley, 1996
 .)Pomar, 200 1با توجه به حضور روزنبران یادشده در مقايسه با پالتفرمهاي
عهدحاضر اين ریزرخساره در بخش پایین منطقه نوراني رسوب كرده است
(;Hottinger, 1983; Reiss & Hottinger, 1984; Leutenegger , 1984
 . )Hallock, 1999براساس مدل پیشنهادی )  Bassi et al. )2007با توجه به
لپیدوسیکلیناهای با صدف باریک و قطور این ریزرخساره در زون نوردار تحتانی
قرار میگیرد  .مشابه چنین ریزرخسارهای توسط صدیقی ( )1387از سازند قم در برش
تاقدیس نواب گزارش شده است .مشابه اين ریزرخساره ،از ناحيه اللي نيز گزارش
شده است ( . (Vaziri Moghaddam et al., 2006لپيدوسيكلينهاي پهن و بزرگ ،كه
معرف شوري عادي آبهاي اقيانوس هستند  ،آزادانه روي بستر دريا زندگي ميكنند
يا به اجسام درون ناحيه نوري میچسبند (  .(Geel, 2000از فرایندهای دیاژنتیکی دیده
شده در این ریزرخساره میکریتی شدن ،فشردگی بهویژه از نوع فشردگی مکانیکی،
انحالل و سیمانی شدن است.
 پالنکتون وکستون (شکل  -4خ) :در این ریز رخساره نمونههای پالنکتون در یکزمینه میکرایتی و به صورت وکستون قرار گرفتهاند  .نمونههای بزرگ هم زیستدار
در این ریزرخساره مشاهده نمیشود  .اين ريزرخساره معادل ریزرخساره 8
) Buxton & Pedley )1989است و به رمپ بیرونی ( )Outer rampنسبت داده میشود .
بافت سنگ حاكي از ته نشست اين ریزرخساره در محيط كم انرژی و زير سطح اساس
امواج در شرايط عادی است ) .)Wilson, 1975; Flügel, 2004رخساره های حاوی
پالنکتو ن را كه فاقد انواع بزرگ كف زی باشند  ،خاص ژرفای بيش از 200متر
مي دانند ( . (Geel, 2000نبود زیاهای همزيست نمايانگر نهشتهشدن رخساره یادشده
زير منطقه نوراني است ( .(Cosovic et al., 2004از فرایندهای دیاژنتیکی مشاهده شده
در این ریزرخساره میکریتی شدن است.
 -6مدل رسوبی
بر اساس شناسایی و تفکیک ریزرخسارههای موجود در نهشتههای
الیگوسن پسین -میوسن پیشین در ناحیه مورد مطالعه و نیز بر اساس انرژی محیط
و فراوانی آلوکمهای تشکیلدهند ه ریزرخسارهها در بخشهای مختلف توالی ،شش
زیر محیط در این محیط کربناتی تفكيك شده اند .این زیرمحیطها به ترتیب از مناطق
کمژرفا به ژرف عبارتند از پهنه جزرومد  ،الگون نیمه محصور  ،الگون محصور،
پشته کربناتی  ،سراشیبی قاره و دریای باز ژرف است .هفت ریزرخساره رسوبی در این
شش زیرمحیط رسوبی به ترتیب شامل گل سنگ کربناتی ،میلیولید -روتالیا پکستون
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تا گرینستون  ،روزنبران پورسالنوز گرینستون تا پکستون ،گرینستون مرجان دار،
بایوکالست -نومولیتید -لپیدوسیکلینا گرینستون تا پکستون ،لپیدوسیکلینا-
بایوکالست پکستون تا وکستون و روزن بران پالنکتون وکستون است .شرایط تشکیل
هر یک از ریزرخسارهها مشخص و تفسیر شده است  .بر اساس مشاهدات صحرایی ،
مطالعات مقاطع میکروسکوپی و تغییرات تدریجی رخساره ها از ساحل به طرف مناطق
ژرف حوضه رسوبی و وجود ریف های کم ارتفاع پراکنده دالیل کافی برای معرفی
رمپ کربناتی با ریف کومه ای در این منطقه بوده است .از طرفی بر روی سراشیبی قاره
( )Foreslopeساختمان ریزشی از نوع رسوبات توربیدیتی و دیتریتی دیده نشده است
و از طرف دیگر نبود ریف واقعی ( )real reefدر منطقه ،ما را به مدل رمپ سوق
داده است.

سپاسگزاری
در اینجا الزم میدانیم از جناب آقای دکتر هادی امینرسولی ،مدیر گروه زمینشناسی
دانشگاه کردستان که در نمونهبرداری از برش مورد مطالعه و دیگر مراحل پژوهش
مساعدت نمودهاند و همچنین از جناب آقای دکتر لنکرانی به واسطه راهنمایی های
ارزشمندشان سپاسگزاری نماییم.

 -7نتیجه گیری
بر اساس مطالعه روزن بران کف زی سه زون تجمعی شناسایی شد که عبارتند از:
1-Lepidocyclina – Operculina – Ditrupa Assemblage Zone
2-Austrotrillina howchini – Peneroplis evolutus Assemblage Zone
3-Borelis melo group – Meandropsina iranica Assemblage Zone

که بر این اساس سن سازند آسماری در این برش الیگوسن پسین (شاتین) تا میوسن
پیشین (آکی تانین – بوردیگالین) در نظر گرفته شده است .هفت ریزرخساره کربناتی
تشخیص داده شد که شامل  -1ریزرخساره گل سنگ کربناتی؛  -2ریزرخساره
ميليوليد -روتاليا پکستون تا گرینستون؛  -3ریزرخساره پورسالنوز فرامینیفرا گرینستون
تا پکستون؛  -4ریزرخساره گرینستون مرجان دار؛  -5ریزرخساره بایوکالست-
نومولیتید -لپیدوسیکلینا گرینستون تا پکستون؛  -6ریزرخساره لپیدوسیکلینا-
بایوکالست پکستون تا وکستون؛  - 7ریزرخساره پالنکتون وکستون هستند .براساس
ويژگي هاي اين ريزرخساره ها مي توان شش زیرمحیط از جمله پهنه کشندی،
الگون نیمه محصور ،الگون محصور ،پشته هاي  كربناتی ،سراشیبی قاره و دریای  باز
ژرف را برای سازند آسماري در برش گرگدره واقع در کوه میش پيشنهاد كرد.

شکل -1نقشه زمین شناسی و موقعیت ناحیه مطالعه شده.

شکل  -2اشکال میکروسکوپی تعدادی از
موجود

روزن بران

گرگ دره .الف)
 212؛

ب)

پ)

sp.

سازندآسماری،

در

 ،Glomospiraمقطع

sp.

، Spirolina

مقطع
مقطع

،Pyrgo

sp.

برش
243؛
247؛

ت) ) ، Elphidium sp.1 (Montfort, 1808مقطع 276؛
ث)
72؛

sp.

ج)

sp.

،Nephrolepidina
، Valvulinia

مقطع

مقطع
294؛

چ) )،Dendritina rangi (Orbigny, 1826
مقطع 372؛ ح)
خ)

sp.

slingeri

) ،(Thomas,1950مقطع .8
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شکل  -3جدول پراکندگی ریزرخسارهها به همراه زیست زون های تعریف شده در برش گرگ دره (کوه میش).
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شکل - 4الف) گل سنگ کربنات (مقطع ) 326 :؛
ب) میلیولید -روتالیا پکستون تا گرینستون
(مقطع )153 :؛ پ  ) میلیولید -روتالیا پکستون
تا گرینستون (مقطع ) 248:؛ ت) روزن بران
پورسالنوز گرینستون تا پکستون (مقطع )299 :؛
ث)

گرینستون

مرجان دار

(مقطع ) 143:؛

ج) بایوکالست -نومولیتید -لیپیدوسیکلینا
گرینستون

تا

پکستون

( مقطع )49 :؛

چ ( بایوکالست -نومولیتید -لیپیدوسیکلینا
گرینستون

تا

پکستون

(مقطع )13:؛

ح ) لیپیدوسیکلینا -بایوکالست پکستون تا
وکستون (مقطع )14 :؛ خ) پالنکتون وکستون
(مقطع.)229 :

شکل  -5مدل رسوبی نهشتههای سازند آسماری در زمان رسوبگذاری ،برش گرگ دره (کوه میش).
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Abstract
The Asmari Formation is well-exposed at Kuh-e-Mish, locating at Gorg-Darreh area (The Zagros fold-thrust belt). In this area, the true
thickness of Asmari Formation is 480m. This formation was studied for its microfacies analysis in Gorg-Darreh area (kuh-e-Mish). In this study,
seven microfacies was recognized within this formation. These microfacies belong to the tidal flat, restricted lagoon, protected lagoon, patch
reef, foreslope, basin sub-environments. A carbonate ramp is suggested for depositional environments of the Asmari Formation. Likewise,
distributions of foraminifers of this formation were studied in order to determine the age relationships of the Asmari Formation. In this study,
45 species belonging to 41 genera were identified. In general, three assemblage biozones were recognized in this formation, consisting of
Lepidocyclina – Operculina - Ditrupa Assemblage Zone, Peneroplis evolutus - Austrotrillina howchini Assemblage Zone and Borelis melo
curdica – Meandropsina iranica Assemblage Zone. Therefore, based on these assemblage biozones, the Asmari Formation is assigned to late
Oligocene (Chattian) – early Miocene (Aquitanian- Burdigalian).
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