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ریزرخسارهها ،محیطهای رسوبی و چینهنگاری زیستی سازند آسماری در برش دشتروم
(جنوب یاسوج)
طیب بینازاده ،*1علی بینازاده 2و طهمورث وفائی

3

1دانشجوی دکترا ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
3کارشناسی ارشد ،نمایندگی سازمان زمینشناسی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد ،یاسوج ،ایران
تاريخ دريافت1395 /10 /15 :

تاريخ پذيرش1396 /03 /20 :

چكيده
سازند آسماري توالی ستبر کربناتهای در حوضه فورلند زاگرس (جنوب باختر ایران) است که در زمان الیگوسن -میوسن پیشین نهشته شده است .سازند آسماري در برش دشتروم

( ۱۵کيلومتري جنوب ياسوج) ستبرای  233متر دارد .در اين پژوهش ريزرخسارهها ،محيط رسوبي و چينهنگاري زیستی سازند آسماري مورد بررسي قرار گرفته است .مطالعه
روزنبران کفزی در اين ناحيه به شناسايي  23جنس و  32گونه و مطالعه برش مورد نظر در مجموع به شناسایی سه مجموعه زیستی زیر انجامید:

1. Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa assemblage zone
2. Miogypsina–Elphidium sp., Peneroplis farsensis assemblage zone
3. Borelis melo curdica- Meandropsina iranica assemblage zone

روزنبران شناسايي شده سن اليگوسن پیشین (روپلین -شاتین) تا ميوسن پيشين (بوردیگالین) را براي سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه پيشنهاد ميكنند .بر پایه مطالعات

آزمايشگاهي  ۹ريزرخساره آهکي در سه زير محيط الگون ،سد و درياي باز شناسايي شد .نهشتههاي سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه در يک سکوی کربناته دريايي

اپيکانتيننتال از نوع رمپ هموکلينال رسوبگذاري کردهاند.

کلیدواژهها :سازند آسماری ،یاسوج ،ریزرخساره ،اليگوميوسن ،چينهنگاری زیستی.
*نویسنده مسئول :طیب بینازاده

 -1پيش نوشتار
سازند آسماري (اليگو -ميوسن) در نواحي مختلف زاگرس گسترش دارد .اين
سازند براي نخستين بار در تنگ گل ترش در كوه آسماري مورد شناسايي قرار
گرفت ( .)Richardson, 1924سازند آسماري بهطور چیره متشكل از آهكهاي
نازك ،متوسط و ستبراليه و گاه تودهاي است .در نواحي جنوب باختر زاگرس
رخسارههاي ماسهسنگي (بخش ماسهسنگ اهواز) و در نواحي باختر و جنوب باختر
رخسارههاي تبخيري (بخش كلهر) جايگزين سنگآهكهاي زيرين و گاه مياني
سازند آسماري ميشود .سازند آسماري محتوي ذخاير هيدروكربوني فراوان است
و بنابراین مطالعه آن در جاي جاي زاگرس برای شناخت بيشتر آن اهميت دارد
(.)Kangazian and Pasandideh, 2016
در برش تيپ ،اين سازند متشكل از  314متر توالي كربناته است كه بر پایه
پراكندگي روزنبران كفزي بزرگ و چينهنگاري ايزوتوپ استرونسيم سن
روپلين -ميوسن پيشين براي اين سازند در نظر گرفته شده است (.)Ehrenberg et al., 2007
سازند آسماری در شمال باختر -جنوب خاور حوضه پیشبوم زاگرس نهشته شده است
که از شمال خاوری سوریه تا شمال و شمال خاوری عراق و تا جنوب باختری ایران
گسترش یافته است ( .)Alavi, 2004حوضه زاگرس بخشی از ابرقاره گندوانا در زمان
پالئوزوییک و یک حاشیه غیر فعال در زمان مزوزوییک بوده و بهصورت یک کوهزایی
همگرایی در زمان سنوزوییک درآمده است (.)Farahpour and Hessami, 2012
 -2روش مطالعه
در اين پژوهش ،سازند آسماري در برش دشتروم انتخاب ،مطالعه و بررسي شد.
در این برش ستبرای سازند آسماری برابر  233متر است كه با ناپيوستگي فرسايشی
روی سازند پابده قرار دارد و بخش باالیی سازند آسماری توسط نهشتههای
سازند گچساران پوشیده شده است و تهيه نمونه برای مطالعه امکانپذیر نیست .در
بررسيهاي صحرايي  120نمونه برداشت و از آنها مقطع نازك ميكروسكوپي تهيه
شد .اين مقاطع از ديدگاه سنگشناسي و تعيين ميزان و نوع آلوکم و ارتوکمها براي
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شناخت ریزرخسارهها و از ديدگاه تعيين ميکروفسيلها براي پي بردن به زیستزونها
تهیه شد .نمونههاي كربناته بر پایه ردهبندي ( Dunham (1962نامگذاري شدند.
ریزرخسارهها و تجزیه و تحلیل آنها بر پایه ( Wilson (1975) ،Flügel (2010و
( Carozzi (1989انجام شد.
 -3موقعیت منطقه مورد مطالعه
برش مورد مطالعه در منطقه دشتروم در  15کیلومتری جنوب یاسوج ،در جنوب باختر
ایران با مختصات '' N 30˚32' 53و '' E 51˚38' 43قرار دارد (شکل .)1
 -4پیشینه پژوهش
نام آسماری توسط ( Busk and Mayo (1918برای اولین بار به توالی سنگهای
آهکی به سن کرتاسه تا ائوسن داده شده است Lees (1933( .با بازنگري كارهاي
پیشین سن اليگوميوسن را براي آسماري پيشنهاد داد Thomas (1948( .نخستين تعريف
از سازند آسماري را ارائه كردMaghfouri-moghadam and Samiei (2015( .
زیستچینهنگاری سازند آسماری را در برش ربات نمکی (حوضه زاگرس)
مطالعه کردند و سن آکیتانین -بوردیگالین را برای این سازند پیشنهاد دادند.
( Vaziri-Moghaddam et al. (2010ریزرخساره و محیط رسوبی دیرینه سازند
آسماری در شمال باختر زاگرس را مورد بررسی قرار و محیطهای رسوبی رمپ
بیرونی ،میانی و داخلی را برای آن ارائه دادند.
زیستزونهای سازند آسماري بهطور گسترده در اکتشافات نفتی و
کارهای دیگران (;Seyrafian, 2000; Seyrafian and Hamedani, 2003
 )Vaziri-Moghaddam et al., 2006مورد استفاده قرار گرفته است.
 -5چينهنگاري سنگي
سازند آسماري در منطقه دشتروم با ناپيوستگي همشيب روي نهشتههاي شيلي سازند
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پابده و نيز با همين گونه ناپيوستگي در زير سازند گچساران جاي گرفته است .ستبراي
اين سازند در برش مورد مطالعه  233متر اندازهگيري شده است .این نهشتهها شامل
تناوبی از سنگآهک ،سنگآهک مارنی و مارن است .سازند ياد شده با توجه به
ويژگيهاي سنگي و رخسارهاي به  3بخش تقسيم شده است (شکل .)2
 -6زیستچینهنگاری
زيستچينهنگاري سازند آسماري براي اولين بار توسط ( Wynd (1965تدوين شد
(شکل  Adams and Bourgeois (1967( .)3زيستچينهنگاري سازند آسماری را بر
پایه مطالعات میکروفسیلهای کفزی ارائه کردند .در سالهاي اخير نيز مطالعات
گستردهای در زمينه زيستچينهنگاري و محيط رسوبي سازند آسماري در مناطق
مختلف زاگرس انجام گرفته است که در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره خواهد
شد Ehrenberg et al. (2007( .از روش چينهنگاري ایزوتوپ استرانسیم برای تعیین
سن سازند آسماری استفاده و پنج رویداد زيستچينهنگاري مهم در تعيين سن و
تطابق را تعیین کردند .این پنج رویداد عبارتند از:
 )1آخرین حضور جنس نومولیتس پیش از پایان روپلین است.
 )2گونه  Spiroclypeus blanckenhornبه عنوان شاخص شاتین معرفی شده است.
 )3آخرین حضور جنس آرکیاس نزدیك یا درست پس از قاعده میوسن است.
 )4اولین حضور جنس میوژیپسینا را در زمان شاتین پسین میدانند.
 )5گونه  Borelis melo-curdicaشاخص خوبي برای زمان بوردیگالین است.
 .1 -6زون تجمعي شماره ۱

از قاعده تا ستبرای  61متری از سازند آسماري گسترش دارد و با پيدايش گونههاي
زير مشخص ميشود:
elephantine,
sp.,

Eulepidina

Operculina

fichteli,

tournoueri,

Nummulites

Nephrolepidina

vascus,

Nummulites

dilatata,

Eulepidina

Lepidocyclina sp., Operculina complanata, Ditrupa sp., Heterostegina sp.,
Rotalia viennoti, Amphistegina sp., Discorbis sp., Pyrgo sp., Archaias
asmaricus, Archaias hensoni, Peneroplis sp., Spiroclypeus blanckenhorni.

این تجمع فسیلی با زون زیستی

Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa

( assemblage zone Laursen et al. (2009قابل مقايسه است .به باور (Racey (1994

در شمال عمان حضور جنس  Nummulitesبدون  Eulipidinaنشاندهنده الیگوسن
زیرین (روپلین) و  Eulipidinaبدون جنس  Nummulitesنشاندهنده الیگوسن بااليی
)شاتین) است .بر پایه مطالعات ( Ehrenberg et al. (2007اين مجموعه در صورت
داشتن جنس نوموليتس ،بیانگر سن روپلین -شاتين است .به علت حضور گونههای
نومولیتس شاخص  Rupelianمیتوان سن زون تجمعی یاد شده را الیگوسن پایینی تا
بااليی ( )Rupelian- Chattianمعادل با آسماری زیرین در نظر گرفت.
 .2 -6زون تجمعي شماره 2

اين زون تجمعي از ستبرای  61متري تا  142متري از سازند آسماري گسترش دارد و
با پيدايش گونههاي زير مشخص ميشود:
Austrotrillina asmaricus, Austrotrillina sp., Miogypsinoides iranica,
evolutus,

Peneroplis

iranica,

Meandropsina

sp.,

Miogypsina

Peneroplis thomasi, Discorbis sp., Dendritina rangi, Triloculina trigonula,
Lepidocyclina sp., Valvulinid sp., Elphidium sp.

اين مجموعه فسیلی با زون زيستي

Miogypsina–Elphidium sp.,

(Peneroplis farsensis assemblage zone Laursen et al. (2009

نشاندهنده سن آکيتانين ( )Aquitanianاست.

قابل مقایسه و

 .3 -6زون تجمعی شماره 3

این زون تجمعی با ستبرای  142متر از  233متری سازند آسماری شروع میشود؛ تا
انتهای این سازند ادامه دارد و با حضور گونههای زیر مشخص میشود:
Borelis melo curdica, Borelis sp., Dendritina rangi, Dendritina sp.,
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Discorbis sp., Meandropsina iranica, Bigenerina sp., Elphidium sp.,
Peneroplis thomasi, Peneroplis sp.

این زیستزون با زیستزون

Borelis melo curdica- Meandropsina

( iranica assemblage zone Laursen et al. (2009همخوانی دارد و نشاندهنده سن
بوردیگالین ( )Burdigalianاست.
بر پایه این زونهای تجمعی سن سازند آسماری در این برش الیگوسن
زیرین (روپلین -شاتین) -میوسن پیشین (بوردیگالین) در نظر گرفته میشود
(شکلهای  2و .)3
 -7ريزرخسارهها
طي اين مطالعه  ٩ريزرخساره وابسته به محيطهاي درياي باز ( ،)Oالگون ( )Lو
سد ( )Bشناسايي شد (شکل .)5
 .1 -7گروه ريزرخسارههاي كربناته درياي باز (:)O

- MF 1: Nummulitidae Lepidocyclina Packstone

روزنبران اين ريزرخساره شامل لپيدوسيكليناهاي كشيده و بزرگ و نوموليتيدههاي
درشت (نومولیت ،اپرکولينا ،روتاليا ،آمفيستژينا و هتروستژينا) به ترتيب با فراواني 15
و  30است .گل در زمينه سنگ كم و بافت پكستون است .اندازه لپیدوسیکلیناهای
موجود در این ریزرخساره گاه تا حد چند سانتیمتر میرسد؛ بهطوری که در مطالعات
صحرایی با چشم غیر مسلح دیده میشوند.
• تفسير :حضور لپيدوسيكيناهاي بزرگ و كشيده كه بیشتر سالم و بدون
آثار شكستگي هستند؛ نشاندهنده محيطي آرام و به دور از اثر امواج است
( .)Geel, 2000كشيدگي لپيدوسيكيناهاي و انواع ميكروسفريك بزرگ نشاندهنده
بخشهاي به نسبت ژرفتر محدوده زيستي اين دسته از روزنبران درياي باز
است ( .)Geel, 2000لپيدوسيكيناهاي بزرگ و كشيده نيز در رخنمون مربوط به
ریزرخساره دیده ميشوند .به باور ( Beavington- Penney and Racey (2004و
( Barattolo et al. (2007رخساره دارای نوموليتيده و لپيدوسيكليناهاي بزرگ و
كشيده در آبهای به نسبت ژرف محيط درياي باز و بخش مياني رمپ برجاي
گذاشته شده است .روزنبران بزرگ حاضر ،با توجه به همزیست بودن با جلبکها،
ساکن پهنه نوری هستند؛ بنابراین آنها نیاز به محافظت از خود در برابر آسیبهای
ناشی نور فرابنفش دارند .لپیدوسیکلینیدهها و نومولیتیدهها که دارای دیوارههای
شفاف و هیالین هستند؛ در آبهای ژرفتر با ایجاد دیوارههای بزرگ و مسطح،
از خودشان در برابر نور فرابنفش محافظت میکنند ( .)Geel, 2000این اشکال پهن
پوسته نشان میدهند که این ریزرخساره در پایینتر از منطقه نوری در خارج از رمپ
میانی نهشته شده است (.)Romero et al., 2002
- MF 2: Nummulitic wackestone

اجزای اصلی این ریزرخساره شامل برخی گونههای جنس نومولیت
( )Nummulites fichteli, Nummulites intermedius, Nummulites sp.است .از
اجزای فرعی این ریزرخساره میتوان به فراوانی کم جلبکهای سرخ ،روزنبران
(میلیولیدها و برخی روزنبران کفزی) و بریوزوئر اشاره کرد.
• تفسیر :حضور زیای با پوسته هیالین مانند نومولیت و همچنین زیای استنوهیالین
همچون بریوزوئر بیانگر رسوبگذاری در یک محیط دریایی باز است
( .)Racey, 2001به باور ( Racey (2001همراهی جلبک سرخ و روزنبران کفزی
بزرگ نشاندهنده زندگی در زون الیگوفوتیک محیط رمپ میانی است.
- MF 3: Nummulitide Lepidocyclinide Corallinacean Coral Packstone to Grainstone

اجزای اصلی سازنده این ریزرخساره شامل قطعات مرجان ،جلبک كوراليناسهآ،
نومولیت و لیپیدوسیکلینا است .عناصر فرعی شامل قطعات بریوزوآ و اکینویید ،بهطور
کمیاب و پراکنده در سنگ دیده میشوند.
• تفسیر :بسیاری از اجزای این ریزرخساره ،قطعات ریفساز (مانند قطعات مرجان
و جلبک کورالیناسهآ) هستند؛ بنابراین آنها بیانگر محیط دریایی باز زیر شرایط

طیب بینازاده و همکاران

شوری عادی دریایی با گردش باز آب و انرژی هیدرودینامیکی متوسط هستند
( .)Flügel, 2010تجمع خردههاي مرجان و بيوكالستهاي ديگر مانند كوراليناسهآ
نشاندهنده نور كافي و انرژي به نسبت زياد محيط است .بنابراین اين ريزرخساره
در کمژرفاترين بخش درياي باز به سوی سد تشكيل شده است (.)Pomar, 2001
به باور ( Pomar (2001با توجه به حضور كوراليناسهآ و همراهي آنها با نومولیتها
و لپيدوسيكلينا در اندازه کوچک و نبود ميكروفسيلهاي شاخص الگون ،اين
ريزرخساره را ميتوان به بخش كمژرفای درياي باز به سوی سد نسبت داد .وجود
نمونههای درشت روزنبر با ديواره هيالين مانند لپيدوسيكلينا و نومولیت نشاندهنده
رسوبگذاری در شرايط دريايی نرمال است .به دلیل همزيست بودن فرمهای
هيالين درشت با جلبک ،آنها محدود به ناحيه نوری دريا هستند (.)Pedley, 1996
حضور دانههای درشت در اندازه ماسه و همچنین متصل ( )Grain suportedدر بافت
میکریتی نشاندهنده ریزرخساره پکستون است؛ ولی با افزایش انرژی محیط ،زمینه
میکریتی از بافت سنگ خارج میشود و رخساره سنگ از پکستون به گرینستون تغییر
مییابد .به باور ( Romero et al. (2002فراوانی اسلکت جانوران و گیاهان دریای باز
در این ریزرخساره بیانگر آب روشن و محتویات اکسیژن درون ستون آب و در
سطح نهشتههاست.
- MF 4: Rotalidae, Amphistegina, Heterostegina packstone to grainstone

اجزاي اصلي اين ريزرخساره را روزنبران کفزی با پوسته هيالين مانند
هتروستژينا ،آمفيستژينا و روتاليا تشكيل ميدهند .جلبكهاي سرخ با فراوانی بسیار
کم از اجزاي فرعي اين ريزرخساره هستند.
• تفسیر :گل در زمينه اين ريزرخساره كم است كه اين مطلب نشان میدهد كه اين
ريزرخساره در يك محيط با انرژي به نسبت زياد تشكيل شده است .با توجه به حضور
جلبكهاي سرخ از نوع كوراليناسهآ و همراهي آنها با روتالياها و نبود ميكروفسيلهاي
شاخص الگون اين ريزرخساره را ميتوان به بخش كمژرفای درياي باز به سوی
سد نسبت داد ( .)Pomar, 2001به باور ( Romero et al. (2002روزنبران منفذدار
مانند نومولیتیدهای بزرگ ،پهن و همزیستدار (همچون اپرکولینا و هتروستژینا) در
ژرفترین بخشهای حوضه تا مرز زیرین ناحیه نوری زندگی میکنند.
 .2 -7گروه ريزرخسارههاي سد (:)B

- MF 5: Peloidal Ooid grainstone

اجزاي اصلي اين ريزرخساره شامل دانههاي اُاُیيدي با جورشدگی به نسبت خوب
هستند .افزون بر اين اُاُیيدهای کروی ،دانههاي پلویيد نيز با فراواني كمتري حضور
دارند .به نظر ميرسد منشأ برخي از پلویيدهاي اين رخساره در نتيجه ميكريتي شدن
اُاُیيدها باشد .زمينه اين ريزرخساره را سيمان اسپاري تشكيل داده است .ميليوليدها نيز
بهصورت خيلي پراكنده در آن ديده ميشوند (.)Tucker and Wright, 1990
• تفسیر :حضور فراوان اُاُیيدها و جورشدگي و گردشدگي خوب دانهها بيانگر نهشته
شدن اين ريز رخساره در محيط سدي است.
- MF 6: Bioclast Ooid grainstone

اجزای اصلی این ریزرخساره اُاُیيدهای با گردشدگی و جورشدگی باال هستند.
میلیولیدها ،پنروپلیس و استروتریلینا هستند .بافت سنگ بیشتر گرین استون است.

 .3 -7گروه ريزرخسارههاي الگون (:)L

- MF 7: Benthic Foraminifera Peloidal Packstone to Grainstone

اين رخساره دانهپشتیبان با بافت پکستون تا گرین استون و شامل روزنبران
پورسوالنوز فراوانی مانند Triloculina trigonula, Pyrgo sp., Spirolina spp.,
Bigenerina sp., Triloculina sp., Elphidium sp., Austrotrillina sp., Archaias sp .,
Peneroplis sp., Rotalia viennotti, Meandropsina iranica, Archaias kirkukensis

به همراه پلویید و کمی قطعات اکینویید است.
• تفسیر :حضور روزنبران پورسوالنوز همراه با دانههای پلویید نشاندهنده
رسوبگذاری در محیط الگون است ( .)Romero et al., 2002همچنین تجمع
این زیا ،معرف بخش داخلی سکوست ( .)Corda and Brandano, 2003به باور

( Flügel (2010بافت پکستون تا گریناستون و وجود سیمان بیانگر رسوبگذاری
در آبهای کمژرفا با شرایط انرژی متوسط تا زیاد است .گوناگونی باالی زیا،
حضور زیای استنوهیالین (مانند اکینویید) و همراهی با روزنبران پورسوالنوز
نشاندهنده رسوبگذاری در یک محیط الگونی باز با شوری نرمال است
(.)Buxton and Pedley, 1989
- MF 8: Archaias, Peneroplis, Miliolid Wackestone-Packstone

از اجزای اصلي اين ريزرخساره ميتوان به  Archaias ،Peneroplisو
اشاره کرد .افزون بر اين ،در این ریزرخساره قطعات اکینویید و پلویید با فراوانی
کمتری وجود دارند.
• تفسیر Romero et al. (2002( :پیشنهاد كردهاند كه پنروپليدها به دلیل اپيفيت بودن
نسبت به ماهيت پياليه بيتفاوت هستند و در كوالبهاي فوق شور محصور شده
زندگی میکنند (فراواني پنروپليس به همراه ميليوليد نشانگر كوالبهاي فوق شور
محصورشده و کمژرفاست) Seyrafian and Torabi (2005( .از رخسارههای محدود
سازند آسماری در مرکز و شمال مرکزی حوضه زاگرس  miliolids ،Archaiasو
 Peneroplisرا گزارش دادند .به باور ( Wilson (1975حضور تعداد زیادی از
روزنبران با پوستههای بدون منفذ پورسوالنوز در این رخساره نشان میدهد که
رسوبگذاری در یک محیط رمپ داخلی صورت گرفته است و به محیطهای
غنی از مواد غذایی با شرایط گرم یوفوتیک ( )euphoticو درجه شوری باال
( )hypersalineاشاره میکند .برخی از روزنبران پورسوالنوز مانند  Peneroplisو
 Archaiasامروزه در آبهای کمژرفای گرمسیری و نیمهگرمسیری زندگی میکنند
(.)Lee, 1990
Miliolid

- MF 9: Imperforate Foraminifera Grainstone to Packstone

اجزای اصلی تشکیلدهنده این ریزرخساره را روزنبرانی با دیواره پورسالنوز مانند
ميليوليد ،آركياس ،پنروپليس ،مئاندروپسينا ،بورلیس و دندريتينا تشكيل میدهند.
خردههايي از ولولينيد ،جلبك سرخ و بريوزوئر از اجزای فرعي هستند و اهميت
كمتري دارند .در برخی از مقاطع نیز پلویید سيمان اين ريزرخساره اسپاري است كه
گاه در برخی از الیهها میزان میکرایت بیشتر شده و تا پکستون تغییر مییابد.
• تفسير :حضور گوناگونی از روزنبران کفزی بدون منفذ و نبود زیاي هيالين
نشاندهنده حاکميت يک الگون محصور است .بر پایه وجود روزنبران پورسوالنوز
فراوان مانند ميليوليدها ،بورلیسها و پنروپليدها اين ريزرخساره را به محيط کوالب
نسبت میدهند ( .)Geel, 2000از سوي ديگر ،روزنبرانی همچون آستروتریلینا
همراه با میلیولید و بورلیس را در محیطهای به نسبت پر انرژی آبهای کمژرفا
(کمتر از  30متر) بخش داخلی سکو و حضور روزنبران پورسالنوز مانند آرکیاس،
پنروپلیس و میلیولید را مشخص کننده زون نوردار میداند ( .)Geel, 2000ظهور
تعداد زیادی از روزنبران با پوسته پورسوالنوز ممکن است به محیطهای رسوبی
کمی هایپرسالین (خیلی شور) اشاره کند ( .)Wilson, 1975به دلیل حضور روزنبران
اپیفوتیک این ریزرخساره میتواند از محیطهای تحت سلطه علفهای دریایی
سرچشمه گرفته باشد (.)Brandano et al., 2008
 -8مدل رسوبگذاری
مدل رسوبي سازند آسماري درياي كمژرفا با محيطهاي رسوبي درياي باز ،سد و
الگون تعيين شده است .نیمرخ تهنشینی ،وابسته به مکان هندسی انباشت نهشتههاست
که به نوبه خود وابسته به نوع و مقدار رسوب کربنات تولید شده ،محل تولید ،رژیم
و انرژی هیدرولیکی است .همچنین ،تولید کربنات بستگی به شرایط درون حوضهای
(دما ،وجود مواد مغذی ،شوری ،غلظت اکسیژن و  )...دارد ( .)Pomar, 2001bدر اين
مدل حد فاصل محيط الگون و درياي باز را سدهاي گرينستونی (اُاُیید بایوکلستی
و اُاُیید پلوییدی) تشكيل دادهاند كه اين دو محيط را از يكديگر جدا ميكنند.
عملكرد شديد امواج و باال بودن انرژي محيط سبب ایجاد این سدهای گرینستونی
شده است .محيط الگون به دليل محصور بودن در پشت سد اُاُییدي -بايوكلستي
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داراي انرژي كم و چرخش محدود آب است .از ويژگيهاي رخسارههاي الگوني
حضور روزنبران با پوسته پورسالنوز است که در ریزرخسارههای  MF7،MF8و
 MF9دیده میشود .رخسارههاي جلوي سد ،بهطور چیره داراي مرجان ،خردههاي
جلبك و روزنبران با پوسته بزرگ و هیالین هستند و به سوی الگون (پشت سد)،
بیشتر در برگيرنده آلوكمهايي مانند روزنبرهای بدون منفذ پورسوالنوز ،اکینویید
و دانههای پلویید است Flügel (2010( .نبود کورتوییدها ،آنکوییدها ،پیزوییدها و
دانههای مجتمع ( )Aggregateرا به عنوان شاخص شلف کربناته به شمار آوردهاند
که گاه در رمپهای کربناته دیده میشوند .به باور ( Flügel (2010عدم گسترش
ریزرخسارههای متعلق به بدنه و پشتههای اُاُییدي بیانگر گسترش محدود رخسارههای
ریفی و سدی هستند .بهطوری که بخش خارجی رمپ داخلی (کوالب محدود شده)
با شیب مالیمی به دریای باز متصل میشد.
گفتنی است كه در ریزرخسارههای مطالعه شده ،رخسارههاي مربوط به ناحيه ژرف
درياي باز كه مشخصه آن وجود روزنبران پالنكتونيك است (  ،)Wilson, 1975دیده
نشده است .همچنين به دليل دیده نشدن شواهد خروج از آب (مانند
استروماتوليت ،بافت چشم پرندهاي و …) رخسارههاي مربوط به
محيط پهنه کشندی شناسايي نشده است .وجود روزنبران اپیفیتیک
(  )Archaias, Peneroplis, Borelisبهترین زیای جایگزین با شرایط محیطی
آشفتگی کم ،شدت نور باال ،پایداری کم بستر و نشاندهنده مکانهای مزو
تا الیگوتروفیک در ژرفاهای کم است (  .)Hallock, 1984جورشدگی و بافت
دانهای بیانگر انرژی باالی محیط در ریزرخسارههای  MF5و  MF6است .به
باور ( Flügel (2010این نهشتهها میتوانند در یک محیط کم ژرفا نهشته شده
باشند که جدا کننده محیط دریایی باز از محیط دریایی محدودتر است .حضور
زیای ریز با پوسته هیالین مانند نومولیتها و همچنین زیای استنوهیالین مانند
خارپوستها نشاندهنده رسوبگذاری در محیط دریایی باز نزدیک است
(  .)Racey, 2001روزنبران منفذدار بزرگتر ،قطعات فراوان بایوژنیک
ردیفهای کربناتی آبهای کمژرفا در سازند آسماری هستند .گسترش
روزنبران منفذدار بیانگر شرایط دریایی عادی است (  .)Geel, 2000اجتماع
مشترک از همزیستی جلبک با روزنبران منفذدار نشان میدهد که نور یک عامل
اصلی در تعیین پراکندگی ژرفاست (  .)Pedley, 1996فراوانی زیاد روزنبران
منفذدار پورسوالنوز در محیط الگونی بیانگر حضور آبهای کمی هایپرسالین
است ( .)Geel, 2000

شکل  -1راههای دسترسی به منطقه مورد مطالعه.
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با توجه به مطالب فوق و همچنین حضور سد اُاُییدي -بيوكالستي در توالي
مطالعه شده ،دليلي بر نهشته شدن اين توالي در يك سکوی كربناته از نوع رمپ
هموكلينال است .بنابراین مدل رسوبگذاری سازند آسماری در منطقه مورد
مطالعه سکوی کربناته از نوع رمپ هموكلينال با محيط هاي رسوبي درياي باز،
سد و الگون است.
 -9نتیجهگیری
نهشتههای سازند آسماری در منطقه یاسوج به منظور بررسی ریزرخسارهها و بازسازی
محیط تهنشینی این سازند مطالعه و نتایج زیر حاصل شد:
 سازند آسماری در ناحیه یاسوج با  233متر ستبرای ،بیشتر شامل سنگهایآهکی متوسط تا ستبرالیه و تودهای و مارن است.
 روزنبران کفزی ،جلبکهای سرخ و مرجانها مهمترین تشکیلدهندگانزیستی برش مورد مطالعه هستند.
 بر پایه مطالعات زيستچينهنگاري  3تجمع زیایی زير در منطقه مورد مطالعهشناسايي شدند:
تجمع زیایی شماره یک:

Lepidocyclina-Operculina- Ditrupa assemblage zone

سن تجمع یاد شده را ميتوان به علت داشتن برخی از گونههای جنس نومولیتس،
اليگوسن زیرین -باالیی (روپلین -شاتین) معادل با بخش باالیي آسماري زيرين در
نظر گرفت.
تجمع زیایی شماره دو:

Miogypsina–Elphidium sp., Peneroplis farsensis assemblage zone

اين تجمع همارز با سازند آسماري مياني و سن آن معادل ميوسن پيشين (آکيتانين) است.
تجمع فونی شماره سه:

Borelis melo curdica- Meandropsina iranica assemblage zone

اين زون همارز با سازند آسماري بااليي و سن آن معادل ميوسن پيشين
(بورديگالين) است.
 مطالعات آزمايشگاهي به شناسايي  ٩ريزرخساره آهکي در سه زيرمحيط الگون،سد و درياي باز انجاميد.
 مدل رسوبگذاری سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه سکوی کربناته از نوعرمپ هموكلينال با محيطهاي رسوبي درياي باز ،سد و الگون است.

طیب بینازاده و همکاران

شکل  -2پراکندگي عمودي ريزرخسارههاي سازند آسماري در برش دشتروم (جنوب ياسوج).
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شکل  -3زونبندی زیستی سازند آسماری (.)Adams and Bourgeois, 1967; Laursen et al., 2009

شکل  -4مدل رسوبگذاری سازند آسماری در برش دشتروم (پراکندگی ریزرخسارهها روی شکل نشان داده شده است).
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طیب بینازاده و همکاران

: ریزرخسارههای سازند آسماری در برش دشتروم-5 شکل
MF1: Nummulitidae Lepidocyclina Packstone, MF2: Nummulitic wackestone microfacies and MF3: Nummulitide
Lepidocyclinide Corallinacean Coral Packstone to Grainstone.
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: ریزرخسارههای سازند آسماری در برش دشتروم-6 شکل
MF4: Rotalidae, Amphistegina, Heterostegina packstone to grainstone, MF5: Peloidal Ooid grainstone and
MF6: Bioclast Ooid grainstone.
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طیب بینازاده و همکاران

: ریزرخسارههای سازند آسماری در برش دشتروم-7 شکل
MF7: Benthic Foraminifera Pelloidal Packstone to Grainstone, MF8: Archaias, Peneroplis, Miliolid
Wackestone-Packstone and MF9: Imperforate Foraminifera (Borelis, Meandropsina, Archaias, Peneroplis,
Dendritina and miliolids) Grainstone to Packstone.
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