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تفعمرزاگرسیمنطقهدرآسماری.باشدمیزاگرسیناحیهدرنفتمخزنسنگترینمهمآسماریسازند
باتاشدهیسعپژوهشایندر.استشدهمطالعهکمترزاگرسنقاطسایربهنسبتدشواردسترسیعلتبه

یطقهمندرواقعآسماریسازندسنمیکروسکوپی،مقاطعدرموجودفرامینیفرهایشناساییازاستفاده
ازادهاستفباچنینهم.شودمعرفیدقیقطوربهدارد،قرارمرتفعزاگرسزونیناحیهدرکهسمیرمغرب

بایوزونهستند،معروفSBZنامبهکهپوایگنانت،وکاهوزاکتوسطشدهمعرفینگاریچینهزیستالگوی
9وجنس14حداقلشناساییباعثمقاطعبررسینتایج.گرددمیمعرفیمطالعهموردیمحدودههای
سازندرینگاچینهزیستیمطالعه.گردیدبودندبنتیکهایفرامینیفرازآنهاغالبکهمختلفیگونه

اولینبرایهاSBZالگویازاستفادهباومیوژیپسیناهایخانوادهرویبروفرامینیفرهامبنایبرآسماری
SBZهایبایوزونشاملمنظر،اینازکهاستگرفتهصورتآسماریسازنددرپژوهشایندربار 24

SBZوآکیتانینسنبرای .باشدمیبوردیگالینیمحدودهبرای25
.سمیرمفرامینیفرا،مرتفع،زاگرسآسماری،سازندزیستی،نگاریچینه:کلیدیکلمات

وتانخوزسهایناوهدرولیماندهبیرونآبازداخلیفارسسکویولرستانخاوریشمالالیگوسن،پسینائوسندر
محدودوامآرپیشرویینتیجهدرالیگوسندرپایان.استداشتهادامهپابدهسازندژرفهاینهشتهرسوبگذاریلنگه،
هایحیطمهایویژگیباآکیتانینهایرسوب.استشدهتشکیلچاتین،سنبهپایینیآسماریکوچکیچرخهدریا،
بهپایینیآسمارییازچرخه.آورندمیوجودبهرامیانیآسمارییچرخهوشدهنهشتهحوضهتمامیدرعمقکم

-انهنشاستممکنمیانیآسماریهایردیفشدندولومیتیحتیواستمحسوسدریاشدنعمقکممیانیآسماری

بوردیگالیندریاییگستردهپیشرویبافرسایشاینازپس.باشندمیانیآسماریباالییمرزدردیاژنزیمرحلهیکی
سطحافتبابوردیگالین،اواخردر.شوندمینهشتهخوزستاناعظمقسمتولرستانتمامیدرباالییآسمارییچرخه

.(1383آقانباتی،(رسدمیپایانبهآسماریرسوبییچرخهوحاکمتبخیریشرایطدریاآب

سمتقدرجغرافیاییموقعیتنظرازکهگرفتقرارمطالعهمورددرودزن-سمیرمیناحیهدرآسماریسازندپژوهشدراین
ناسیشزمینتقسیماتدرمنطقهاین.استشدهواقعاصفهانجنوبوبختیاریوچهارمحالفارس،استانشمالازهایی

نییعمهمساختارییعارضهدوبهغربجنوبوشرقشمالازناحیهاین.گیردمیقرارمرتفعیاروراندهزاگرسزوندر
مختصاتباآسماری،سازندموقعیتمطالعهموردمنطقهدر.شودمیمحدودمرتفعزاگرسجنوبوشمالراندگیهای
برشدر.داردقرارسمیرمشهرغربدرپشمکاننامباکوهیدرواقع27°51ʹ2״طولو22°31ʹ35״عرضجغرافیایی

ردآسماریسازندزیرینمرز.استشدهتشکیلپرفسیلومرجانیایتودهآهکمتر65ازآسماریسازندپشمکانکوه
آسماری،دسازنپایینوباالدرکهمیشودپوشیدهآغاجاریسازندبانیزآنباالییمرزوشهبازانسازندتوسطکوهاین

.(1380جوالپور،)استشیبهمنوعازآنناپیوستگی

رد و نقشه زمین شناسی منطقه مو( سمت چپ)نقشه راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه : 1شکل
(سمت راست( )1377اقتباس از شاوردی و دیگران، )مطالعه  

بحث
:(پشمکانبرش)مطالعهموردمنطقهدرآسماری

رویبرپشمکاندرسازنداین.استشدهتشکیلفسیلپرومرجانیای،تودهآهکسنگمتر68ازسازنداین
ماریآسسازند.استشدهپوشیدهمنطقهدرآغاجاریسازندتوسطچنینهموداردقرارشهبازانسازندهایدولومیت

حوالی)جنوبینواحیازآنضخامت.داردگسترشسازچهرهکربناتهواحدیکصورتبهمطالعهموردیمنطقهدر
.میرسدقالتتنگدرمتر545بهدراککوهدرمتر190ازطوریکهبهیابدمیافزایشتدریجبهغربسمتبه(شیراز

مکانپشبرشدرکهنحویبهشدهکاستهآسماریسازندضخامتازمجددادناشمالدرافزایشی،رونداینعلیرغم
موردیمنطقهشناسیزمینینقشه4شکل.رسدمیمتر68ضخامتبهمرجانیآهکواحدیکبهآسماریسازند

.استنظر
باسازندایناولبخش.کردتقسیمبخش2بهراپشمکانکوهدرآسماریسازندتوانمیسنگینگاریچینهنظراز

نقاطازبرخیدرچنینهموباشدمیالیهضخیمآهکبخشاینیعمدهکهاستآهکازمتشکلمتر60ضخامت
اندهپوشمحیطهایواریزهتوسطآسماریسازنددومبخش.شودمیمشاهدهالیهنازکوالیهضخیمآهکتناوبنیز

اینالبته.کرداشارهاستنشدهپوشاندهکهنقاطبرخیدرالیهنازکآهکمتر8ضخامتبهتوانمیفقطوشده
مشاهدهشدهپوشاندهبخشازبعدمتر2ضخامتبهآنابتداییقسمتونشدهمشاهدهمحلیکدرنیزکمضخامت

هالبتکهاستشدهمشاهدههاواریزهازپوششیالیهیکازبعددوبارهمتر،6ضخامتبهنیزآندیگربخشوشودمی
.استبیشترکمیقبلیقسمتبهنسبتقسمتاینضخامت

:مطالعهموردمنطقهدرآسماریسازندنگاریچینهزیست
باعثتاهکوزمانیبازهدرسریعتکاملچنینهموعمقکمهاینهشتهدرویژهبهزمیننقاطاکثردرجغرافیاییگسترش

ازیکیینچنهمهافسیلاین.شوداستفادهنگاریچینهزیستاجزایترینمفیدازیکیعنوانبهفرامینیفرهاازتاشده
Shallow.هستندهمبامختلفهایحوضهتطابقبرایخوبعوامل benthic foraminiferal biozonationاختصاربهیاو
SBZتوسطباراولینبرایCahuzac and Poignant 6SBZشاملکهشدمعرفیمیوسنتاالیگوسنسنبرای(1997)

یخانواده4اساسبرهاSBZاین.هستندمیوسنبرایدیگرموردسهوالیگوسنسنبهمربوطآنموردسهکهباشدمی
,Nummulitidaeیعنیزمانایندرمهمفسیلی Miogypsinidae, Lepidocyclinidae, Alveolinidaeخانوادهسایرو

یاوهاSBZ.اندشدهبناهافسیلاینشاخصهایگونهحضورآخرینواولیناساسبرکهاستشدهمعرفیکمکیهای
سریعتکاملوزیادگسترشخاطربههستند،نریتیکمحیطهایشاخصهازیکیکهعمقکمبنتیک،بزرگفرامینیفرهای

یوژیپسینامیخانوادهازمختصریمعرفیوبررسیبهزیردر.آیندمیحساببهنگاریچینهزیستبرایخوبیبسیارکمک
.پذیردانجامخانوادهاینرویتریدقیقبررسیتاشدهتالشپژوهشایندرکهزیراشود،میپرداختهها

.نی سنی میوسن پیشیبایوزون های ارائه شده برای محدوده: 2شکل 

میوسن-الیگوسنسنبرای(1997)پوایگنانتوکاهوزاگتوسطشدهتعریفهایبایوزونمعرفی
مطالعهموردمنطقهدرآنبایوزون2میکروسکوپی،مطالعاتبراساسشدمعرفیبایوزون3میوسنسنیمحدودهبرای

.باشدمیزیرشرحبهکهشدشناسایی
:ازاندعبارتمیوسندرموجودهایبایوزون

1- (SB 24) Miogypsina gr. gunteri/tani :
Miogypsinaحضوریوسیلهبهبایوزوناینقاعده gr. gunteriآنباالییحددر.شودمیمشخصbispirlled Miogypsina

بابایوزوننایدرموجودفرامینیفرهای.استشدهگرفتهنظردرآکیتانینبایوزوناینبرایشدهتعیینسن.شودمیمشاهده
,Nummulites:ندارندچندانیتفاوتقبلیمجموعه Cycloclypeus, Victoriellaهایجنسفقطواندشدهمنقرض

PraerhapydioninaهایگونهبیشتروSpiroclypeusازعبارتندبایوزوناینمهمهایشاخه.اندماندهباقی:Operculina

complanata, Heterostegina spp., Nephrolepidina morgani,unispiralled Miogypsina, Neorotalia
lithothamnica, Planolinderina escornebovensisهایفسیلحضورBorelisوAustrotrillinaتااستنادربسیار

.شوندمیناپدیدآکیتانیندرهمگیهاجنساینکهوقتی
2- (SB25) plurispiralled Miogypsina (M. gr. Globulina, then M. gr. Mediterranea):

Miogypsinaحضوریوسیلهبهبایوزوناینقاعدهیشاخصه gr. globulinaانقراضیوسیلهبهآنباالییحدو
Miogypsinaاینیفرهایفرامین.استشدهتعریفبوردیگالیناستیجبهنزدیکبسیاربایوزوناینسن.شودمیشناخته

Operculina؛اندمتفاوتقبلیهایبایوزونبانسبتابایوزون complanata, Heterostegina spp., Nephrolepidina

tournoueri, Miogypsina globulina, M. intermedia, M. cushmani, M. mediterranea, Miolepidocyclina
burdigalensis, M. negrii,فسیلازفراوانیمیزانبهوPlanolinderinaاستشدهشاهدهم.

پشمکانبرشدرآسماریسازندزیستینگاریچینه
هایدولومیتآن،پایینیمرزکهبودهفسیلپرآهکمتر68یاندازهدرضخامتیدارایپشمکانبرشدرآسماریسازند
مقاطعکلیتعداد.پوشانندمیآغاجاریسنگیماسهسازندشده،پوشیدهیناحیهیکازبعدراآنباالییمرزوشهبازانسازند
ازمقاطعایندرشدهدیدههایفسیلغالبمقاطع،اینرویبرشدهانجامیمطالعهازپس.باشدمیعدد26مطالعهمورد

:میباشندزیرشرحبهآنهایفرامینیفراسامیکهبودههامرجانوهاجلبکها،فرامینیفر
Amphistegina sp., Austrotrillina asmariensis, Austrotrillina howchini, Borelis melo curdica, Coscinospira

sp., Elphidium sp., Miogypsina globulina, Miogypsina tani, Miogypsinoides dehaarti, Lepidocyclinids

(?Nephrolepidina sp.), Peneroplis sp., Pseudotaberina malabarica, Pyrgo sp., Schelumbergerina sp.,

Sivasina sp., Tricolina tricarinata, Tricolina trigonula.
Miogypsinaهایفسیلیمشاهدهبا:شودمیپرداختههاآنبهادامهدرکهآمددستبهنتایجیهافسیلاینبررسیبا

tani, Miogypsinoides dehaartiمیمتر17متراژبهکهبرشازبخشاینپشمکان،برشدرآسماریسازندیقاعدهدر-

59Wyndشمارهبایوزونبامطابقباشد، Sbzچنینهمو(1965) Cahuzacاز24 and Poignant کهاست(1997)
مشاهدههمحدودایندرکههاییفسیلسایربرمیگیرد،درراآکیتانینیمحدودهآسماریسازندازبخشاینسنبنابراین

:باشندمیزیرشرحبهشدند
Amphistegina sp., Austrotrillina asmariensis, Austrotrillina howchini, Elphidium sp., Miogypsina tani,

Miogypsinoides dehaarti, Lepidocyclinids (?Nephrolepidina sp.), Peneroplis sp., Schelumbergerina sp.,

Tricolina trigonula, Planktonic foraminifera, Red Algae.

Miogypsina tani and Miogypsinoides dehaartiiبرایYوXمقادیر اندازه گیری شده : 1جدول

Number of 

Miogypsinoides 

dehaartii

Sample 

NO.

Number of 

Miogypsina tani
Sample NO.

735°12757°31

632°33650°12

751°67638°33

735°28740°14

****652°16

****736°37

****630°18

****630°29

Borelisهایفسیلیمشاهدهبابرشاینیادامهدر melo curdica, Pseudotabrina malabaricaدر
بایوزونبامطابقمیباشد،آهکمتر51مقداربهکهآسماریبرشانتهایبهتاوبعدبهمتری17متراژ

61Wyndیشماره Sbzو(1965) Cahuzacاز25 and Poignant بهسنینظرازوبوده(1997)
پشمکانشبردرآسماریسازندکهگرفتنتیجهمیتواننتیجهدرومیشوندمربوطبوردیگالینیمحدوده

:ازعبارتندمحدودهایندرشدهمشاهدههایفسیلسایر.باشدمیپیشینمیوسنبرایسنینظراز
Amphistegina sp., Austrotrillina howchini, Borelis melo curdica, Coscinospira sp.,

Elphidium sp., Miogypsina globulina, Miogypsinoides dehaarti, Lepidocyclinids

(?Nephrolepidina sp.), Peneroplis sp., Pseudotaberina malabarica, Pyrgo sp.,

Schelumbergerina sp., Sivasina sp., Tricolina tricarinata, Tricolina trigonula, Globigerina

sp., Corals, Planktonic foraminifera, Red Algae.

.د مطالعهستون لیتواستراتیگرافی و زیست چینه نگاری سازند آسماری در منطقه مور: 3شکل 

حاصلنتایجیمطالعه،موردیمنطقهدرآسماریسازندمورددرموجودهایدادهیمطالعهوبررسیازپس
:میباشندزیرشرحبهکهشد

شهبازانهایسازندتوسطکهبودهمتر68حدوددرضخامتیدارایمطالعهموردیمنطقهدرآسماریسازند
موردیمنطقهدرسازنداینکمضخامتعلیرغم.استشدهاحاطهباالییمرزدرآغاجاریسازندوزیردر

ها،مرجانارزیستیجمعیتایناغلبکهبودهفسیلزیادیبسیاریتعدادحاویشدهنهشتهرسوباتمطالعه،
.انددادهتشکیلبنتیکهایفرامینیفروهاجلبک

ازعدد9تعداد،اینازکهشدهافرامینیفرازمختلفنوع20حداقلشناساییبهمنجرنازک،مقاطعیمطالعه
درتوجهجالبنکاتازیکیاند،شدهشناساییجنسحددرهافسیلازعدد14تعدادوگونهحددرآنها

.ودبمطالعهموردمقاطعتمامیتقریبادرقرمزهایجلبکفراوانبسیارحضورنازک،مقاطعیمشاهدهزمان

اصلیهایفاکتورازاستفادهباهامیوژیپسینوئیدهیخانوادهازمهمیگونهدونازک،مقاطعیمطالعهازپس
اندعبارتکهاندشدهشناساییمطالعهموردبرشدر،(گامایزاویهوX)خانوادهاینهایگونهتشخیصدر
Miogypsinaاز taniوMiogypsinoides dehaartii.

ینزیرمیوسنیمحدودهدرمطالعهموردیمنطقهدرآسماریسازندسنموجود،هایفسیلشناساییازپس
هایوزونبایشاملنیزنگاریچینهزیستنظرازوداردقراربوردیگالین-آکیتانینزماندردقیقطوربهو

SBZ SBZو24 .باشدمی25

.کشورمعدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمان:تهران.ایرانشناسیزمین،(1383)ع،آقانباتی،
ی،االرضسطحشناسیزمینکلیادارهایران،نفتملیشرکت.درودزن-سمیرمیناحیهشناسیچینه.(1380)ا،آبادی،ع،احمدجوالپور
.1965شمارهگزارش

.کشورمعدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمان،1:100000سمیرمشناسیزمیننقشه،(1377)ف،قریب،-الفصداقت،م،-طشاوردی،
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پیوست

Plate1: A to H: Miogypsina tani

(Drooger, 1952)

Plate2: A to H: Miogypsinoides 

dehaartii (van der Vlerk, 1924)


