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چكیده
سازند آسماري توالی ستبر کربناته ای در حوضه فورلند زاگرس )جنوب باختر ايران( است که در زمان الیگوسن- میوسن پیشین نهشته شده است. سازند آسماري در برش دشتروم 
)15 کیلومتري جنوب ياسوج( ستبرای 233 متر دارد. در اين پژوهش ريزرخساره ها، محیط رسوبي و چینه نگاري زيستی سازند آسماري مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعه 

روزن بران کف زی در اين ناحیه به شناسايي 23 جنس و 32 گونه و مطالعه برش مورد نظر در مجموع به شناسايی سه مجموعه زيستی زير انجامید:
1. Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa assemblage zone

2. Miogypsina–Elphidium sp., Peneroplis farsensis assemblage zone

3. Borelis melo curdica- Meandropsina iranica assemblage zone  

پايه مطالعات  بر  الیگوسن پیشین )روپلین- شاتین( تا میوسن پیشین )بورديگالین( را براي سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد مي کنند.  روزن بران شناسايي شده سن 
باز شناسايي شد. نهشته هاي سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه در يک سکوی کربناته دريايي  آزمايشگاهي 9 ريزرخساره آهکي در سه زير محیط الگون، سد و درياي 

اپي کانتیننتال از نوع رمپ هموکلینال رسوب گذاري کرده اند.
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1- پیش نوشتار
اين  دارد.  گسترش  زاگرس  مختلف  نواحي  در  میوسن(  )الیگو-  آسماري  سازند 
قرار  شناسايي  مورد  آسماري  کوه  در  ترش  گل  تنگ  در  بار  نخستین  براي  سازند 
آهک هاي  از  متشکل  چیره  به طور  آسماري  سازند   .)Richardson, 1924( گرفت 
زاگرس  باختر  جنوب  نواحي  در  است.  توده اي  گاه  و  ستبراليه  و  متوسط  نازك، 
رخساره هاي ماسه سنگي )بخش ماسه سنگ اهواز( و در نواحي باختر و جنوب باختر 
میاني  گاه  و  زيرين  سنگ آهک هاي  جايگزين  کلهر(  )بخش  تبخیري  رخساره هاي 
سازند آسماري مي شود. سازند آسماري محتوي ذخاير هیدروکربوني فراوان است 
دارد  اهمیت  آن  بیشتر  شناخت  برای  زاگرس  جاي  جاي  در  آن  مطالعه  بنابراين   و 

.)Kangazian and Pasandideh, 2016(
پايه  بر  که  است  کربناته  توالي  متر   314 از  متشکل  سازند  اين  تیپ،  برش  در       
سن  استرونسیم  ايزوتوپ  چینه نگاري  و  بزرگ  کف زي  روزن بران   پراکندگي 
.)Ehrenberg et al.,   2007( روپلین-  میوسن پیشین براي اين سازند در نظر گرفته شده است 

سازند آسماری در شمال باختر- جنوب خاور حوضه پیش بوم زاگرس نهشته شده است 
که از شمال خاوری سوريه تا شمال و شمال خاوری عراق و تا جنوب باختری ايران 
گسترش يافته است )Alavi, 2004(. حوضه زاگرس بخشی از ابرقاره گندوانا در زمان 
پالئوزويیک و يک حاشیه غیر فعال در زمان مزوزويیک بوده و به صورت يک کوهزايی 

.)Farahpour and Hessami, 2012( همگرايی در زمان سنوزويیک درآمده است

2- روش مطالعه
شد.  بررسي  و  مطالعه  انتخاب،  دشتروم  برش  در  آسماري  سازند  پژوهش،  اين  در 
در اين برش ستبرای سازند آسماری برابر 233 متر است که با ناپیوستگي فرسايشی 
نهشته های  توسط  آسماری  سازند  بااليی  بخش  و  دارد  قرار  پابده  سازند  روی 
سازند گچساران پوشیده شده است و تهیه نمونه برای مطالعه امکان پذير نیست. در 
بررسي هاي صحرايي 120 نمونه برداشت و از آنها مقطع نازك میکروسکوپي تهیه 
شد. اين مقاطع از ديدگاه سنگ شناسي و تعیین میزان و نوع آلوکم و ارتوکم ها براي 

شناخت ريزرخساره ها و از ديدگاه تعیین میکروفسیل ها براي پي بردن به زيست زون ها 
شدند.  نام گذاري   Dunham (1962( رده بندي  پايه  بر  کربناته  نمونه هاي  شد.  تهیه 
و   Wilson (1975( ،Flügel (2010( پايه  بر  آنها  تحلیل  و  تجزيه  و  ريزرخساره ها 

)Carozzi (1989 انجام شد.

3- موقعیت منطقه مورد مطالعه
برش مورد مطالعه در منطقه دشتروم در 15 کیلومتری جنوب ياسوج، در جنوب باختر 

ايران با مختصات ''N 30˚32' 53 و ''E 51˚38' 43 قرار دارد )شکل 1(.

4- پیشینه پژوهش
سنگ های  توالی  به  بار  اولین  برای   Busk and Mayo (1918( توسط  آسماری  نام 
کارهاي  بازنگري  با   Lees (1933( است.  شده  داده  ائوسن  تا  کرتاسه  سن  به  آهکی 
پیشین سن الیگومیوسن را براي آسماري پیشنهاد داد. )Thomas (1948 نخستین تعريف 
 Maghfouri-moghadam and Samiei (2015( کرد.  ارائه  را  آسماري  سازند  از 
زاگرس(  )حوضه  نمکی  ربات  برش  در  را  آسماری  سازند  زيست چینه نگاری 
دادند. پیشنهاد  سازند  اين  برای  را  بوردی گالین  آکی تانین-  سن  و  کردند   مطالعه 

سازند  ديرينه  رسوبی  محیط  و  ريزرخساره   Vaziri-Moghaddam et al. (2010(

رمپ  رسوبی  محیط های  و  قرار  بررسی  مورد  را  زاگرس  باختر  شمال  در  آسماری 
بیرونی، میانی و داخلی را برای آن ارائه دادند.

و  نفتی  اکتشافات  در  گسترده  به طور  آسماري  سازند  زيست زون های       
 Seyrafian, 2000; Seyrafian and Hamedani, 2003;( ديگران   کارهای 

Vaziri-Moghaddam et al., 2006( مورد استفاده قرار گرفته است.

5- چینه نگاري سنگي
سازند آسماري در منطقه دشتروم با ناپیوستگي همشیب روي نهشته هاي شیلي سازند 

زمستان 96، سال بيست و هفتم، شماره 106، صفحه 169 تا 178
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پابده و نیز با همین گونه ناپیوستگي در زير سازند گچساران جاي گرفته است. ستبراي 
اين سازند در برش مورد مطالعه 233 متر اندازه گیري شده است. اين نهشته ها شامل 
به  با توجه  تناوبی از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی و مارن است. سازند ياد شده 

ويژگي هاي سنگي و رخساره اي به 3 بخش تقسیم شده است )شکل 2(.

6- زیست چینه نگاری
)Wynd (1965 تدوين شد  بار توسط  زيست چینه نگاري سازند آسماري براي اولین 
)شکل Adams and Bourgeois (1967( .)3 زيست چینه نگاري سازند آسماری را بر 
نیز مطالعات  اخیر  ارائه کردند. در سال هاي  پايه مطالعات میکروفسیل های کف زی 
مناطق  در  آسماري  سازند  رسوبي  محیط  و  زيست چینه نگاري  زمینه  در  گسترده ای 
مختلف زاگرس انجام گرفته است که در ادامه به برخی از اين مطالعات اشاره خواهد 
شد. )Ehrenberg et al. (2007 از روش چینه نگاري ايزوتوپ استرانسیم برای تعیین 
و  تعیین سن  در  مهم  زيست چینه نگاري  رويداد  پنج  و  استفاده  آسماری  سازند  سن 

تطابق را تعیین کردند. اين پنج رويداد عبارتند از:
     1( آخرين حضور جنس نومولیتس پیش از پايان روپلین است.

     2( گونه Spiroclypeus blanckenhorn به عنوان شاخص شاتین معرفی شده است.
     3( آخرين حضور جنس آرکیاس نزديک يا درست پس از قاعده میوسن است.

     4( اولین حضور جنس میوژيپسینا را در زمان شاتین پسین می دانند.
     5( گونه Borelis melo-curdica شاخص خوبي برای زمان بورديگالین است.

6- 1. زون تجمعي شماره 1
از قاعده تا ستبرای 61 متری از سازند آسماري گسترش دارد و با پیدايش گونه هاي 

زير مشخص مي شود:
Nummulites vascus, Nummulites fichteli, Eulepidina elephantine,  

Eulepidina dilatata, Nephrolepidina tournoueri, Operculina sp.,  

Lepidocyclina sp., Operculina complanata, Ditrupa sp., Heterostegina sp., 

Rotalia viennoti, Amphistegina sp., Discorbis sp., Pyrgo sp., Archaias  

asmaricus, Archaias hensoni, Peneroplis sp., Spiroclypeus blanckenhorni.

 Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa زيستی  زون  با  فسیلی  تجمع  اين        
 Racey (1994( قابل مقايسه است. به باور assemblage zone Laursen et al. (2009( 

الیگوسن  Eulipidina نشان دهنده  Nummulites بدون  در شمال عمان حضور جنس 
زيرين )روپلین( و Eulipidina بدون جنس Nummulites نشان دهنده الیگوسن بااليی 
(شاتین( است. بر پايه مطالعات )2007) .Ehrenberg et al اين مجموعه در صورت 
داشتن جنس نومولیتس، بیانگر سن روپلین- شاتین است. به علت حضور گونه های 
نومولیتس شاخص Rupelian می توان سن زون تجمعی ياد شده را الیگوسن پايینی تا 

بااليی )Rupelian- Chattian( معادل با آسماری زيرين در نظر گرفت.
6- 2. زون تجمعي شماره 2

اين زون تجمعي از ستبرای 61 متري تا 142 متري از سازند آسماري گسترش دارد و 
با پیدايش گونه هاي زير مشخص مي شود:

Austrotrillina asmaricus, Austrotrillina sp., Miogypsinoides iranica,  

Miogypsina sp., Meandropsina iranica, Peneroplis evolutus,  

Peneroplis thomasi, Discorbis sp., Dendritina rangi, Triloculina trigonula, 

Lepidocyclina sp., Valvulinid sp., Elphidium sp.
 Miogypsina–Elphidium sp., زيستي  زون  با  فسیلی  مجموعه  اين        
و  مقايسه  قابل   Peneroplis farsensis assemblage zone Laursen et al. (2009(

نشان دهنده سن آکي تانین )Aquitanian( است.
6- 3. زون تجمعی شماره 3

اين زون تجمعی با ستبرای 142 متر از 233 متری سازند آسماری شروع می شود؛ تا 
انتهای اين سازند ادامه دارد و با حضور گونه های زير مشخص می شود:

Borelis melo curdica, Borelis sp., Dendritina rangi, Dendritina sp., 

Discorbis sp., Meandropsina iranica, Bigenerina sp., Elphidium sp.,  

Peneroplis thomasi, Peneroplis sp.

 Borelis melo curdica- Meandropsina زيست زون  با  زيست زون  اين        
)iranica assemblage zone  Laursen et al. (2009 همخوانی دارد و نشان دهنده سن 

بورديگالین )Burdigalian( است. 
الیگوسن  برش  اين  در  آسماری  سازند  سن  تجمعی  زون های  اين  پايه  بر       
می شود  گرفته  نظر  در  )بورديگالین(  پیشین  میوسن  شاتین(-  )روپلین-   زيرين 

)شکل های 2 و 3(.

7- ریزرخساره ها
و   )L( الگون   ،)O( باز  درياي  محیط هاي  به  وابسته  ريزرخساره   9 مطالعه  اين   طي 

سد )B( شناسايي شد )شکل 5(.
 :)O( 7- 1. گروه ریزرخساره هاي کربناته دریاي باز

- MF 1: Nummulitidae Lepidocyclina Packstone

روزن بران اين ريزرخساره شامل لپیدوسیکلیناهاي کشیده و بزرگ و نومولیتیده هاي 
درشت )نومولیت، اپرکولینا، روتالیا، آمفیستژينا و هتروستژينا( به ترتیب با فراواني 15 
و 30 است. گل در زمینه سنگ کم و بافت پکستون است. اندازه لپیدوسیکلیناهای 
موجود در اين ريزرخساره گاه تا حد چند سانتی متر می رسد؛ به طوری که در مطالعات 

صحرايی با چشم غیر مسلح ديده می شوند.
بدون  و  سالم  بیشتر  که  کشیده  و  بزرگ  لپیدوسیکیناهاي  حضور  تفسیر:   •

است  امواج  اثر  از  دور  به  و  آرام  محیطي  نشان دهنده  هستند؛  شکستگي   آثار 
)Geel, 2000(. کشیدگي لپیدوسیکیناهاي و انواع میکروسفريک بزرگ نشان دهنده 
باز  درياي  روزن بران  از  دسته  اين  زيستي  محدوده  ژرف تر  نسبت  به  بخش هاي 
به  مربوط  رخنمون  در  نیز  کشیده  و  بزرگ  لپیدوسیکیناهاي   .)Geel, 2000( است 
و  Beavington- Penney and Racey (2004( باور  به  مي شوند.  ديده   ريزرخساره 

و  بزرگ  لپیدوسیکلیناهاي  و  نومولیتیده  دارای  رخساره   Barattolo et al. (2007(

برجاي  رمپ  میاني  بخش  و  باز  درياي  محیط  ژرف  نسبت  به  آب های  در  کشیده 
گذاشته شده است. روزن بران بزرگ حاضر، با توجه به همزيست بودن با جلبک ها، 
برابر آسیب های  از خود در  به محافظت  نیاز  بنابراين آنها  پهنه نوری هستند؛  ساکن 
ديواره های  دارای  که  نومولیتیده ها  و  لپیدوسیکلینیده ها  دارند.  فرابنفش  نور  ناشی 
مسطح،  و  بزرگ  ديواره های  ايجاد  با  در آب های ژرف تر  هستند؛  هیالین  و  شفاف 
از خودشان در برابر نور فرابنفش محافظت می کنند )Geel, 2000(. اين اشکال پهن 
پوسته نشان می دهند که اين ريزرخساره در پايین تر از منطقه نوری در خارج از رمپ 

.)Romero et al., 2002( میانی نهشته شده است
- MF 2: Nummulitic wackestone

نومولیت  جنس  گونه های  برخی  شامل  ريزرخساره  اين  اصلی   اجزای 
از  است.   )Nummulites fichteli, Nummulites intermedius, Nummulites sp.(
روزن بران  سرخ،  جلبک های  کم  فراوانی  به  می توان  ريزرخساره  اين  فرعی  اجزای 

)میلیولیدها و برخی روزن بران کف زی( و بريوزوئر اشاره کرد.
استنوهیالین  زيای  همچنین  و  نومولیت  مانند  هیالین  پوسته  با  زيای  حضور  تفسیر:   •

است  باز  دريايی  محیط  يک  در  رسوب گذاری  بیانگر  بريوزوئر   همچون 
)Racey, 2001(. به باور )Racey (2001 همراهی جلبک سرخ و روزن بران کف زی 

بزرگ نشان دهنده زندگی در زون الیگوفوتیک محیط رمپ میانی است.
- MF 3: Nummulitide Lepidocyclinide Corallinacean Coral Packstone to Grainstone

     اجزای اصلی سازنده اين ريزرخساره شامل قطعات مرجان، جلبک کورالیناسه آ، 
نومولیت و لیپیدوسیکلینا است. عناصر فرعی شامل قطعات بريوزوآ و اکینويید، به طور 

کمیاب و پراکنده در سنگ ديده می شوند. 
)مانند قطعات مرجان  اين ريزرخساره، قطعات ريف ساز  اجزای  از  بسیاری  • تفسیر: 

شرايط  زير  باز  دريايی  محیط  بیانگر  آنها  بنابراين  هستند؛  کورالیناسه آ(  جلبک  و 
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هستند  متوسط  هیدرودينامیکی  انرژی  و  آب  باز  گردش  با  دريايی  عادی   شوری 
)Flügel, 2010(. تجمع خرده هاي مرجان و بیوکالست هاي ديگر مانند کورالیناسه آ 
ريزرخساره  اين  بنابراين  است.  محیط  زياد  نسبت  به  انرژي  و  کافي  نور  نشان دهنده 
 .)Pomar, 2001( به سوی سد تشکیل شده است  باز  در کم ژرفا ترين بخش درياي 
به باور )Pomar (2001 با توجه به حضور کورالیناسه آ و همراهي آنها با نومولیت ها 
اين  الگون،  شاخص  میکروفسیل هاي  نبود  و  کوچک  اندازه  در  لپیدوسیکلینا  و 
ريزرخساره را مي توان به بخش کم ژرفای درياي باز به سوی سد نسبت داد. وجود 
نمونه های درشت روزن بر با ديواره هیالین مانند لپیدوسیکلینا و نومولیت نشان دهنده 
فرم های  بودن  همزيست  دلیل  به  است.  نرمال  دريايی  شرايط  در  رسوب گذاری 
 .)Pedley, 1996( دريا هستند  نوری  ناحیه  به  آنها محدود  با جلبک،  هیالین درشت 
حضور دانه های درشت در اندازه ماسه و همچنین متصل )Grain suported( در بافت 
میکريتی نشان دهنده ريزرخساره پکستون است؛ ولی با افزايش انرژی محیط، زمینه 
میکريتی از بافت سنگ خارج می شود و رخساره سنگ از پکستون به گرينستون تغییر 
می يابد. به باور )Romero et al. (2002 فراوانی اسلکت جانوران و گیاهان دريای باز 
در  و  آب  ستون  درون  اکسیژن  محتويات  و  روشن  آب  بیانگر  ريزرخساره  اين  در 

سطح نهشته هاست. 
- MF 4: Rotalidae, Amphistegina, Heterostegina packstone to grainstone

مانند  هیالین  پوسته  با  کف زی  روزن بران  را  ريزرخساره  اين  اصلي  اجزاي       
هتروستژينا، آمفیستژينا و روتالیا تشکیل مي دهند. جلبک هاي سرخ با فراوانی بسیار 

کم از اجزاي فرعي اين ريزرخساره هستند.
• تفسیر: گل در زمینه اين ريزرخساره کم است که اين مطلب نشان می دهد که اين 

ريزرخساره در يک محیط با انرژي به نسبت زياد تشکیل شده است. با توجه به حضور 
جلبک هاي سرخ از نوع کورالیناسه آ و همراهي آنها با روتالیاها و نبود میکروفسیل هاي 
به سوی  باز  درياي  بخش کم ژرفای  به  مي توان  را  ريزرخساره  اين  شاخص الگون 
منفذدار  )Romero et al. (2002 روزن بران  باور  به   .)Pomar, 2001( نسبت داد  سد 
مانند نومولیتیدهای بزرگ، پهن و همزيست دار )همچون اپرکولینا و هتروستژينا( در 

ژرف ترين بخش های حوضه تا مرز زيرين ناحیه نوری زندگی می کنند.
 :)B( 7- 2. گروه ریزرخساره هاي سد

- MF 5: Peloidal Ooid grainstone

نسبت خوب  به  با جورشدگی  اُاُيیدي  دانه هاي  ريزرخساره شامل  اين  اصلي  اجزاي 
اُاُيیدهای کروی، دانه هاي پلويید نیز با فراواني کمتري حضور  هستند. افزون بر اين 
دارند. به نظر مي رسد منشأ برخي از پلويیدهاي اين رخساره در نتیجه میکريتي شدن 
اُاُيیدها باشد. زمینه اين ريزرخساره را سیمان اسپاري تشکیل داده است. میلیولیدها نیز 

.)Tucker and Wright, 1990( به صورت خیلي پراکنده در آن ديده مي شوند
• تفسیر: حضور فراوان اُاُيیدها و جورشدگي و گردشدگي خوب دانه ها بیانگر نهشته 

شدن اين ريز رخساره در محیط سدي است.
- MF 6: Bioclast Ooid grainstone

هستند.  باال  جورشدگی  و  گردشدگی  با  اُاُيیدهای  ريزرخساره  اين  اصلی  اجزای 
میلیولیدها، پنروپلیس و استروتريلینا هستند. بافت سنگ بیشتر گرين استون است. 

 :)L( 7- 3. گروه ریزرخساره هاي الگون
- MF 7: Benthic Foraminifera Peloidal Packstone to Grainstone

روزن بران  شامل  و  استون  گرين   تا  پکستون  بافت  با  دانه پشتیبان  رخساره  اين 
 Triloculina trigonula, Pyrgo sp., Spirolina spp., مانند  فراوانی   پورسوالنوز 
 Bigenerina   sp.,  Triloculina  sp.,  Elphidium  sp.,  Austrotrillina  sp.,  Archaias sp ., 

Peneroplis sp., Rotalia viennotti, Meandropsina iranica, Archaias kirkukensis 

 به همراه پلويید و کمی قطعات اکینويید است.
نشان دهنده  پلويید  دانه های  با  همراه  پورسوالنوز  روزن بران  حضور  تفسیر:   •

تجمع  همچنین   .)Romero et al., 2002( است  الگون  محیط  در  رسوب گذاری 
باور به   .)Corda and Brandano, 2003( سکوست  داخلی  بخش  معرف  زيا،   اين 

بیانگر رسوب گذاری  بافت پکستون تا گرين استون و وجود سیمان   Flügel (2010(

زيا،  باالی  گوناگونی  است.  زياد  تا  متوسط  انرژی  شرايط  با  کم ژرفا  آب های  در 
پورسوالنوز  روزن بران  با  همراهی  و  اکینويید(  )مانند  استنوهیالین  زيای  حضور 
است نرمال  شوری  با  باز  الگونی  محیط  يک  در  رسوب گذاری   نشان دهنده 

.)Buxton and Pedley, 1989(
- MF 8: Archaias, Peneroplis, Miliolid Wackestone-Packstone

 Miliolid و Archaias ،Peneroplis از اجزای اصلي اين ريزرخساره مي توان به     
فراوانی  با  پلويید  و  اکینويید  قطعات  ريزرخساره  اين  در  اين،  بر  افزون  کرد.  اشاره 

کمتری وجود دارند.
• تفسیر: )Romero et al. (2002 پیشنهاد کرده اند که پنروپلیدها به دلیل اپي فیت بودن 

به ماهیت پي اليه بي تفاوت هستند و در کوالب هاي فوق شور محصور شده  نسبت 
زندگی می کنند )فراواني پنروپلیس به همراه میلیولید نشانگر کوالب هاي فوق شور 
محصورشده و کم ژرفاست(. )Seyrafian and Torabi (2005 از رخساره های محدود 
miliolids ،Archaias و  سازند آسماری در مرکز و شمال مرکزی حوضه زاگرس 

از  زيادی  تعداد  حضور   Wilson (1975( باور  به  دادند.  گزارش  را   Peneroplis

که  می دهد  نشان  رخساره  اين  در  پورسوالنوز  منفذ  بدون  پوسته های  با  روزن بران 
محیط های  به  و  است  گرفته  صورت  داخلی  رمپ  محیط  يک  در  رسوب گذاری 
باال  شوری  درجه  و   )euphotic( يوفوتیک  گرم  شرايط  با  غذايی  مواد  از   غنی 
و   Peneroplis مانند  پورسوالنوز  روزن بران  از  برخی  می کند.  اشاره   )hypersaline(
Archaias امروزه در آب های کم ژرفای گرمسیری و نیمه گرمسیری زندگی می کنند 

.)Lee, 1990(
- MF 9: Imperforate Foraminifera Grainstone to Packstone

     اجزای اصلی تشکیل دهنده اين ريزرخساره را روزن برانی با ديواره پورسالنوز مانند 
می دهند.  تشکیل  دندريتینا  و  بورلیس  مئاندروپسینا،  پنروپلیس،  آرکیاس،  میلیولید، 
اهمیت  و  هستند  فرعي  اجزای  از  بريوزوئر  و  سرخ  جلبک  ولولینید،  از  خرده هايي 
کمتري دارند. در برخی از مقاطع نیز پلويید سیمان اين ريزرخساره اسپاري است که 

گاه در برخی از اليه ها میزان میکرايت بیشتر شده و تا پکستون تغییر می يابد.
هیالین  زياي  نبود  و  منفذ  بدون  کف زی  روزن بران  از  گوناگونی  حضور  تفسیر:   •

نشان دهنده حاکمیت يک الگون محصور است. بر پايه وجود روزن بران پورسوالنوز 
فراوان مانند میلیولیدها، بورلیس ها و پنروپلیدها اين ريزرخساره را به محیط کوالب 
آستروتريلینا  همچون  روزن برانی  ديگر،  سوي  از   .)Geel, 2000( می دهند  نسبت 
کم ژرفا  آب های  انرژی  پر  نسبت  به  محیط های  در  را  بورلیس  و  میلیولید  با   همراه 
)کمتر از 30 متر( بخش داخلی سکو و حضور روزن بران پورسالنوز مانند آرکیاس، 
ظهور   .)Geel, 2000( می داند  نوردار  زون  کننده  مشخص  را  میلیولید  و  پنروپلیس 
رسوبی  محیط های  به  است  ممکن  پورسوالنوز  پوسته  با  روزن بران  از  زيادی  تعداد 
کمی هايپرسالین )خیلی شور( اشاره کند )Wilson, 1975(. به دلیل حضور روزن بران 
دريايی  علف های  سلطه  تحت  محیط های  از  می تواند  ريزرخساره  اين  اپی فوتیک 

.)Brandano et al., 2008( سرچشمه گرفته باشد

8- مدل رسوب گذاری
باز، سد و   با محیط هاي رسوبي درياي  مدل رسوبي سازند آسماري درياي کم ژرفا 
الگون تعیین شده است. نیمرخ ته نشینی، وابسته به مکان هندسی انباشت نهشته هاست 
که به نوبه خود وابسته به نوع و مقدار رسوب کربنات تولید شده، محل تولید، رژيم 
و انرژی هیدرولیکی است. همچنین، تولید کربنات بستگی به شرايط درون حوضه ای 
)دما، وجود مواد مغذی، شوری، غلظت اکسیژن و ...( دارد )Pomar, 2001b(. در اين 
بايوکلستی  )اُاُيید  باز را سدهاي گرينستونی  مدل حد فاصل محیط الگون و درياي 
مي کنند.  جدا  يکديگر  از  را  محیط  دو  اين  که  داده اند  تشکیل  پلويیدی(  اُاُيید  و 
عملکرد شديد امواج و باال بودن انرژي محیط سبب ايجاد اين سدهای گرينستونی 
بايوکلستي  اُاُيیدي-  سد  پشت  در  بودن  محصور  دلیل  به  الگون  محیط  است.  شده 
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داراي انرژي کم و چرخش محدود آب است. از ويژگي هاي رخساره هاي الگوني 
و   MF7،MF8 ريزرخساره های  در  که  است  پورسالنوز  پوسته  با  روزن بران  حضور 
MF9 ديده می شود. رخساره هاي جلوي سد، به طور چیره داراي مرجان، خرده هاي 

جلبک و روزن بران با پوسته بزرگ و هیالین هستند و به سوی الگون )پشت سد(، 
اکینويید  پورسوالنوز،  منفذ  بدون  مانند روزن برهای  آلوکم هايي  برگیرنده  در  بیشتر 
و  پیزويیدها  نبود کورتويیدها، آنکويیدها،   Flügel (2010( است.  پلويید  دانه های  و 
دانه های مجتمع )Aggregate( را به عنوان شاخص شلف کربناته به شمار آورده اند 
)Flügel (2010 عدم گسترش  باور  به  ديده می شوند.  که گاه در رمپ های کربناته 
ريزرخساره های متعلق به بدنه و پشته های اُاُيیدي بیانگر گسترش محدود رخساره های 
ريفی و سدی هستند. به طوری که بخش خارجی رمپ داخلی )کوالب محدود شده(  

با شیب ماليمی به دريای باز متصل می شد.
     گفتنی است که در ريزرخساره های مطالعه شده، رخساره هاي مربوط به ناحیه ژرف 
 درياي باز که مشخصه آن وجود روزن بران پالنکتونیک است )Wilson, 1975(، ديده 
)مانند  آب  از  خروج  شواهد  نشدن  ديده  دلیل  به  همچنین  است.  نشده 
به  مربوط  رخساره هاي   )… و  پرنده اي  چشم  بافت  استروماتولیت، 
اپی فیتیک روزن بران  وجود  است.  نشده  شناسايي  کشندی  پهنه   محیط 

محیطی  شرايط  با  جايگزين  زيای  بهترين   )Archaias, Peneroplis, Borelis(
مزو  مکان های  نشان دهنده  و  بستر  کم  پايداری  باال،  نور  شدت  کم،  آشفتگی 
بافت  و  جورشدگی   .)Hallock, 1984( است  کم  ژرفا های  در  الیگوتروفیک  تا 
به  است.   MF6 و   MF5 ريزرخساره های  در  محیط  باالی  انرژی  بیانگر  دانه ای 
شده  نهشته  ژرفا  کم  محیط  يک  در  می توانند  نهشته ها  اين   Flügel (2010( باور 
از محیط دريايی محدود تر است. حضور  باز  باشند که جدا کننده محیط دريايی 
مانند  استنوهیالین  زيای  همچنین  و  نومولیت ها  مانند  هیالین  پوسته  با  ريز  زيای 
است  نزديک  باز  دريايی  محیط  در  رسوب گذاری  نشان دهنده   خارپوست ها 
بايوژنیک  فراوان  قطعات  بزرگ تر،  منفذدار  روزن بران   .)Racey, 2001(
گسترش  هستند.  آسماری  سازند  در  کم ژرفا  آب های  کربناتی  رديف های 
اجتماع   .)Geel, 2000( است  عادی  دريايی  شرايط  بیانگر  منفذدار  روزن بران 
مشترك از همزيستی جلبک با روزن بران منفذدار نشان می دهد که نور يک عامل 
روزن بران  زياد  فراوانی   .)Pedley, 1996( ژرفاست  پراکندگی  تعیین  در  اصلی 
هايپرسالین  کمی  آب های  حضور  بیانگر  الگونی  محیط  در  پورسوالنوز  منفذدار 

.)Geel, 2000( است

توالي  در  بیوکالستي  اُاُيیدي-  سد  همچنین حضور  و  فوق  مطالب  به  توجه  با       
نوع رمپ  از  توالي در يک سکوی کربناته  اين  نهشته شدن  بر  مطالعه شده، دلیلي 
مورد  منطقه  در  آسماری  سازند  رسوب گذاری  مدل  بنابراين  است.  هموکلینال 
باز،  درياي  رسوبي  هاي  محیط  با  هموکلینال  رمپ  نوع  از  کربناته  سکوی  مطالعه 

سد و الگون است.

9- نتیجه گیری
نهشته های سازند آسماری در منطقه ياسوج به منظور بررسی ريزرخساره ها و بازسازی 

محیط ته نشینی اين سازند مطالعه و نتايج زير حاصل شد:
بیشتر شامل سنگ  های  متر ستبرای،  با 233  ياسوج  ناحیه       - سازند آسماری در 

آهکی متوسط تا ستبراليه و توده ای و مارن است.
     - روزن بران کف زی، جلبک های سرخ و مرجان ها مهم ترين تشکیل دهندگان 

زيستی برش مورد مطالعه هستند.
     - بر پايه مطالعات زيست چینه نگاري 3 تجمع زيايی زير در منطقه مورد مطالعه 

شناسايي شدند:
     تجمع زیایی شماره یک:

Lepidocyclina-Operculina- Ditrupa assemblage zone

     سن تجمع ياد شده را مي توان به علت داشتن برخی از گونه های جنس نومولیتس، 
الیگوسن زيرين- بااليی )روپلین- شاتین( معادل با بخش بااليي آسماري زيرين در 

نظر گرفت.
     تجمع زیایی شماره دو:

Miogypsina–Elphidium sp., Peneroplis farsensis assemblage zone

     اين تجمع هم ارز با  سازند آسماري میاني و سن آن معادل میوسن پیشین )آکي تانین( است.
     تجمع فونی شماره سه:

Borelis melo curdica- Meandropsina iranica assemblage zone

پیشین  میوسن  معادل  آن  سن  و  بااليي  آسماري  سازند  با  هم ارز  زون  اين       
)بورديگالین( است.

     - مطالعات آزمايشگاهي به شناسايي 9 ريزرخساره آهکي در سه زيرمحیط الگون، 
سد و درياي باز انجامید.

     - مدل رسوب گذاری سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه سکوی کربناته از نوع 
رمپ هموکلینال با محیط هاي رسوبي درياي باز، سد و  الگون است.

شکل 1- راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه.
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شکل 2- پراکندگي عمودي ريزرخساره هاي سازند آسماري در برش دشتروم )جنوب ياسوج(.
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.)Adams and Bourgeois, 1967; Laursen et al., 2009( شکل 3- زون بندی زيستی سازند آسماری

شکل 4- مدل رسوب گذاری سازند آسماری در برش دشتروم )پراکندگی ريزرخساره ها روی شکل نشان داده شده است(.
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شکل 5- ريزرخساره های سازند آسماری در برش دشتروم:
MF1: Nummulitidae Lepidocyclina Packstone, MF2: Nummulitic wackestone microfacies and MF3: Nummulitide  

Lepidocyclinide Corallinacean Coral Packstone to Grainstone.
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شکل 6- ريزرخساره های سازند آسماری در برش دشتروم:
MF4: Rotalidae, Amphistegina, Heterostegina packstone to grainstone, MF5: Peloidal Ooid grainstone and  

MF6: Bioclast Ooid grainstone. 
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