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مطالعه و بازنگرى سنى زیست چینه اى سازند 
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تاریخ دریافت: 92/10/6                    تاریخ پذیرش: 93/8/30

سعید منیبى و پوران نظریان سامانى*
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چکیده
ــول  ــه اى در فروافتادگــى دزف ــه بازنگــرى ســنى زیســت چینه اى ســازند آســمارى در یکــى از برش هــاى ســنگ چین مطالعــه حاضــر ب
ــت  ــت، دولومی ــى دولومی ــب سنگ شناس ــد و داراى ترکی ــه m 417/5 مى رس ــرش ب ــن ب ــمارى در ای ــازند آس ــت س ــردازد. ضخام مى پ
ماســه اي، آهــک، آهــک ماســه اى، ماســه ســنگ و شــیل می باشــد. در بخش هــاى کربناتــه داراي میکروفاسیســى بــا تنــوع رخســاره اي 
وکســتون، پکســتون، گرینســتون همــراه بــا رخســاره باندســتون اســت. بــا توجــه بــه زون هــاى تجمعــى شناســایى شــده در میــدان و 
اســتفاده از داده هــاى ایزوتــوپ استرونســیوم مطالعــات قبلــى می تــوان تغییــرات ســنى جدیــدى بــراى ســازند آســمارى در ایــن میــدان 

تعییــن نمــود. بــر اســاس مطالعــات زیســت  چینــه اى میکروفســیل ها پنــج زون تجمعــى: 
Borelis melo melo– Borelis melo curdica Assemblage Zone -1 با سن میوسن پیشین (بوردیگالین)

Indeterminate Zone -2 با سن میوسن پیشین (آکی تانین- بوردیگالین)
Miogypsina- Elphidium sp14- Peneroplis farsensis Assemblage Zone -3 با سن میوسن پیشین (آکی تانین)

Archaias asmaricus– Archaias hensoni– Miogypsinoides complanatus Assemblage Zone -4 با سن الیگوسن پسین (شاتین)
Lepidocyclina– Operculina- Ditrupa Assemblage Zone -5 با سن الیگوسن پسین (شاتین)

بــراى ســازند آســمارى در ایــن میــدان مشــخص گردیــد. در زون تجمعــی شــماره پنــج بــه دلیــل عــدم همراهــی ســنگواره هاى ذره بینــى 
لپیدوســیکلینادار بــا ســنگواره هاى ذره بینــى نومولیــت دار ســن ایــن زون تجمعــی، الیگوســن پســین (شــاتین) در نظــر گرفتــه مى شــود. 
ــن  ــه از ای ــرش تحــت مطالع ــه در ب ــن) مى باشــد ک ــه ســن الیگوســن پیشــین (روپلی ــى نومولیــت دار منتســب ب ســنگواره هاى ذره بین

میــدان دیــده نشــد. 

کلمات کلیدي: زیست چینه اى، زون بندى، سنگواره هاى ذره بینى، سازند آسمارى، ایزوتوپ استرانسیوم
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مقدمه
ــت چینه اي  ــات زیس ــود، مطالع ــاي موج ــاس داده ه براس
نســبتا کمــى در شناســائی ســازند آســمارى انجــام 
پذیرفتــه اســت. اولیــن مطالعــات زیســت  چینــه اي ثبــت 

ــوده  ــی ب ــل از مطالعات ــاس [2 و 1] قب ــده توســط توم ش
کــه به صــورت رســمی توســط جیمــز و واینــد [3] 
انجــام شــده بــود. مطالعــات جامع تــر و کامل تــري از 
ــاي  ــاس زون بندي ه ــماري براس ــازند آس ــت چینه س زیس
رایــج زیســتی گزارشــات منتشــر نشــده [4 و 5] توســط 
ــد. ــه ش ــى [6] ارائ ــان و همدان ــون صیرفی ــی چ محققین
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ــه  ــه آنچ ــود ک ــرآن ب ــاد ب ــان را اعتق ــن دیرینه شناس ای
تحــت عنــوان توالی هــاي ســنگ چینه اي داراي تجمعــات 
زیســتی روزن بــران1 متعلــق بــه اشــکوب آکی تانیــن بــوده 
قســمتی یــا سراســر آن بــه توالی هــاي ســنگ چینه اي بــه 
ــه  ــاي ارائ ــه در بحث ه ــن منتســب اســت. چنانچ الیگوس
شــده توســط امــاس و همــکاران [7] اشــاره شــده اســت. 
ــی  ــات قدیم ــنی در گزارش ــاظ س ــه از لح ــن آنچ بنابرای
ــورژوا  ــز و ب ــن آدام ــده [9 و 8، 5] و همچنی ــر ش منتش
ــران)  ــی (روزن ب ــه ســنگواره هاي ذره بین ــا اســتناد ب [4] ب
توالی هــاي ســنگ  چینــه اي آکی تانیــن دانســته شــده در 
ــی  ــن انتهائ ــنگ چینه اي الیگوس ــاي س ــه توالی ه ــع ب واق
تعلــق داشــته کــه امــروزه تحــت عنــوان اشــکوب شــاتین 
ــماري  ــازند آس ــاس [10] س ــرد. توم ــرار می گی ــر ق مدنظ
ــن،  ــمت زیری ــه قس ــه س ــود ب ــیم بندي هاي خ را در تقس
میانــی و باالئــی از لحــاظ ســنگ چینه اي تفکیــک کــرده 
و بــه شــواهد دیرینه شناســی ســه قســمت اشــاراتی 

داشــته اســت.
در  میوســن  و  الیگوســن  مــرز  کــردن  جــدا  معیــار 
ــط  ــماري توس ــازند آس ــده از س ــی ش ــاي معرف بیوزون ه
واینــد [5] و آدامــز و بــورژوا [4] بــر پایــه نتایــج حاصــل 
ــاس  ــاس [9] و ام ــموس و ام ــون [8] و اس ــده از هنس ش
و همــکاران [7] بــوده اســت. متعاقبــا مطالعــات جدیدتــر 
ــبت داده  ــته هاي نس ــادي از نهش ــده بخــش زی ــام ش انج
شــده بــه میوســن پیشــین را متعلــق بــه الیگوســن 
ــاي                                                                           ــال گونه ه ــوان مث ــد [11-14]. به عن ــین می دانن پس
 Miogypsinoides complanatus, Archaias kirkukensis

ــر  ــین در نظ ــن پیش ــاخص میوس ــوان ش ــال به عن ــه قب ک
ــه الیگوســن پســین هســتند  ــه می شــدند متعلــق ب گرفت
Nummu-  ــف ــاي مختل ــات گونه ه ــن مطالع [13]. در ای

 Subterranophyllum thomasi و گونــه جلبــک قرمــز lites

ــوط  ــاي مرب ــد. گونه ه ــین می باش ــن پیش ــرف الیگوس مع
ــل ــس .Eulepidina sp از قبی ــه جن ب

از  پس   Eulepidina elephantina,Eulepidina dilatata  
پسین  الیگوسن  سن  بیانگر  نومولیت ها،  ظهور  آخرین 
در  تنها   Peneroplis glynjonesi گونه  هستند.   (Chattian)

الیگوسن پسین مشاهده می شود. تجمعات زیستی گونه هاي                                                                                  

                                                                                            .Faverina asmaricus و .Elphidium sp14 , Miogypsina spp

باالخره  باشد.  (آکی تانین)  پیشین  میوسن  معرف  می تواند 
تجمعات زیستی گونه هاي 

 Borelis melo melo, Borelis melo curdica, Meandropsina iranica

می تواند مشخص کننده میوسن پیشین بوده، و با حضور 
اشکوب  کننده  تداعی   Miogypsina spp. حضور  عدم  یا 

بوردیگالین از میوسن پیشین است.

ــراى بازنگــرى ســنى در ســازند آســمارى  ــن منظــور ب بدی
در میــدان مــورد مطالعــه یــک بــرش تحت االرضــى مــورد 
ــه در  ــورد مطالع ــدان م ــرار گرفــت. موقعیــت می بررســى ق

شــکل 1 نشــان داده شــده اســت.

روش مطالعه
ــداد  ــماري تع ــازند آس ــی در س ــت بررس ــرش تح ــراي ب ب
فســیل  آزمایشــگاه  در  صیقلــى  نــازك  مقطــع   918
ــق  ــه دقی ــورد مطالع ــت م ــت نف شناســی پژوهشــگاه صنع
زیست چینــه اى قــرار گرفــت. بــراي تشــخیص ســنگواره هاي 
ذره بینــی از منابــع ذکــر شــده در پایان نوشــتار اســتفاده شــده 
اســت [3- 5، 8 و 9، 12، 1-15]. تصاویــر میکروفســیل ها و 
ــیم  ــه و ترس ــور تهی ــرش مذک ــت چینه اى در ب ــتون زیس س

ــد. گردی

بازنگري سنی سازند آسماري
ــه  ــران و ارائ ــت چینه اي روزن ب ــت زیس ــن موقعی ــا تعیی ب
زون بنــدي جدیــد زیســتی براســاس ایزوتــوپ استرونســیوم 
ــماري  ــازند آس ــت چینه اي س ــات زیس Sr 86 [15]، محتوی

87

می دهــد  نشــان  به وضــوح  مطالعــه  مــورد  بــرش  در 
براســاس  قدیمــی  شــده  داده  نســبت  ســن هاي  کــه 
طبقه بندي هــاي زونــی رایــج [5 و 4] صحیــح نیســت. 
زون هــاي زیســتی کــه قبــال بــه اشــکوب آکی تانیــن نســبت 
داده می شــد، در حقیقــت بــه اشــکوب شــاتین تعلــق دارنــد. 
ــه  ــچ وج ــه هی ــی ب ــده قدیم ــبت داده ش ــن هاي نس در س
اشــکوب شــاتین از اشــکوب روپلیــن قابــل جدایــش نبــود 
ــی  ــوان عموم ــت عن ــنی تح ــاظ س ــی از لح ــور کل و به ط

الیگوســن از آن یــاد می شــد.
1. Foraminfera
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شکل 1- موقعیت میدان مطالعه شده در جنوب غرب ایران

ــوان اشــکوب شــاتین  در حالی کــه در مطالعــات اخیــر می ت
ــبت داده  ــن نس ــکوب آکی تانی ــه اش ــال ب ــه قب ــمتی ک (قس
ــه  ــال ب ــه قب ــمتی ک ــن (قس ــکوب روپلی ــد) را از اش می ش
الیگوســن تعلــق داشــت ) جــدا کــرد. گونه هــاي شــاخصی 
ــات  ــوان محتوی ــر Peneroplis evolutus به عن ــون روزنب چ
ــوان شــاخصه  ــال به عن ــه قب زیســت چینه اي رخســاره ها ک
زمانــی اشــکوب آکــی تانیــن در زون زیســتی شــماره 59 

ــج [5]: ــی رای ــدي زون از طبقه بن
                                                                                                                   Austrotrillina howchini- Peneroplis evolutus Assem blage Zone

از آن یاد می شد، داراي حدود زمانی اشکوب هاي روپلین تا 
بوردیگالین است.

این  در  بهتري  شاخص  گونه هاي  از   [4] بورژوا  و  آدامزا 
گونه هاي  براساس  و  بردند  بهره  سنگ چینه اي  موقعیت 
گونه هاي  همچون   (Archaias species) جنس  شاخص 
asmaricus Archaias hensoni, Archaias زیر زون زیستی 

شماره b 2 از طبقه بندي زونی رایج [5]:
 Archaias -Miogypsinoides –Valvulinid Assemblage Zone. را 
معرفی کردند. براساس مطالعات اخیر سن هاي نسبت داده 
شده قدیمی زون زیستی رایج شماره 59 از طبقه بندي زونی 
رایج [5] و زیر زون زیستی رایج شماره b 2 از طبقه بندي 
شاتین  اشکوب  به  تانین  آکی  اشکوب  از   [4] رایج  زونی 

تغییر یافت (جدول هاى 1 و 2 و 3).

ــماري  ــازند آس ــراي س ــده ب ــه ش ــتی ارائ ــاي زیس زون ه
ــبت هاي  ــی نس ــاي کم ــنی داده ه ــري س ــاس بازنگ براس
Sr86) در موقعیت ســنگ چینه اي 

ایزوتوپــی استرونســیوم (87
زیســت چینه اي  محتویــات  بــه  اســتناد  بــا  مختلــف 
روزنبــري  شــاخص  گونه هــاي  توســط  آن  کنتــرل  و 
و 14  نفتــی  میــدان  تحت االرضــی 10  برش هــاي  در 
رخنمــون ســطح االرضی در فرورفتگــی دزفــول می باشــد. 
در بازنگــري به عمــل آمــده گونه هــاي شــاخص روزنبــران 
اشــکوب هاي مختلــف ســازند آســماري در شــکل 2 آورده 

شــده اســت.
کنترل ایزوتوپى سنى سازند آسمارى

اعــداد ایزوتوپــی به دســت آمــده بــر حســب موقعیت هــاي 
محتویــات  افــول  و  ظهــور  براســاس  ســنگ چینه اي 
زیســت چینه اي اشــکال شــاخص روزنبــري شناســائی 
ســن   [15 و   16] رخنمون هــا  و  برش هــا  در  شــده 
حقیقــی ایــن آهک هــا را از 0/708561تــا 0/707889 
می دانــد، کــه حــدود ســنی ایــن ســازند را از 32 میلیــون 
ــا  ــازي ت ــن آغ ــال از الیگوس ــون س ــا 18/3 میلی ــال ت س
میوســن آغــازي دانســته، کــه بــا اعــداد ایزوتوپــی ســطح 
ــطح آب  ــانات س ــی نوس ــورت منحن ــه به ص ــا ک آب دری

ــت دارد [17]. ــکل3) مطابق ــا (ش دری
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 جدول1- بازنگرى سنى رایج زون بندى هاى زیستى قدیمى [4 و 3]

جدول2- بازنگرى تطبیقى سنى بین زون بندى هاى رایج زیستى جدید و قدیمى [16و4 ،3]

جدول3- بازنگرى سنى براساس زون بندى جدید زیستى ارائه شده [16 و 4]
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شکل 2- کنترل سنى ایزوتوپى روزنبران شاخص سازند آسمارى [16]
0/7088
0/7087
0/7086
0/7085
0/7084
0/7083
0/7082
0/7081
0/7080
0/7079 3015 20 25

شکل3- تغییر اعداد ایزوتوپى با نوسانات سطح آب دریا [17]

Sr
87ا

Sا/
r86ا

ــول  ــی دزف ــه در فرورفتگ ــت مطالع ــاي تح ــام برش ه در تم
/ 86 Sr) به طــور سیســتماتیک نســبت عــدد ایزوتوپــی

Sr 87) بــه ســمت بــاال افزایــش می یابــد، به طوري کــه 
اعــداد ایزوتوپــی کمتــر از 20/43 میلیــون ســال بــه اشــکوب 
ــا   ــن 20/43 ت ــی بی ــداد ایزوتوپ ــق دارد و اع ــن تعل بوردیگالی
ــن منســوب  ــی تانی ــکوب آک ــه اش ــال ب ــون س 23/03 میلی
مى شــوند. اعــداد ایزوتوپــی بیــن 23/03 تــا 28/45 میلیــون 
ســال بــه اشــکوب شــاتین و اعــداد ایزوتوپــی بیــن 28/45 تــا 
32 میلیــون ســال بــه اشــکوب روپلیــن متعلق گردیده اســت.

زون بندي جدید زیستی 
ایزوتــوپ  کمــی  داده هــاي  اندازه گیــري  براســاس 

و  سیســتماتیک  به صــورت  کــه   Sr 86
87 استرونســیوم 

 10 تحت االرضــی  برش هــاي  مغزه هــاي  از  کاربــردي 
ــطح االرضی در  ــرش س ــاي 14 ب ــی و نمونه ه ــدان نفت می
ــه  ــر حوض ــم در سراس ــنگ چینه اي قائ ــتون س ــداد س امت
ــک بازنگــري  ــات ی ــد، موجب ــول به عمــل آم رســوبی دزف
ــج  ــاي رای ــر روي زون بندي ه ــت چینه اي ب ــی و زیس زمان
ــه1960  ــه در ده ــماري ک ــازند آس ــی س ــتی قدیم زیس
معمــول بــوده فراهــم شــد [16 و 15].زون بنــدي زیســت 
چینــه اي جدیــد براســاس تعاقــب زیســت چینه اي زون هــا 
ــنگ چینه اي  ــتون س ــداد س ــد در امت ــه جدی ــم ب از قدی

ــد [16]. ــی ش ــر معرف ــرار زی ــه ق ــم ب قائ

سن َکمی (میلیون سال)
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Globigerina spp.- Turborotalia cerroazulensis- Hant-

kenina Assemblage Zone

گلوبیژرین هاي  حاوي  زیست  چینه اي  زون  این  اگر 
روزنبر  فاقد  آن  با  همراه  زیستی  تجمعات  و  باشد  کوچک 
روزنبري                                                                                                     گونه هاي  واجد  و   Hantkenina spp. پالنکتون 
Chilogumbelina sp, Turborotalia cerroazulensis  باشد، 

دارد.  تعلق  آغازي  الیگوسن  به  زیست چینه اي  زون  این 
Chilogumbelina sp در سازند آسماري در حوضه رسوبی 

دزفول یافت نشد.

گلوبیژرین هاي  با  همراه   Turborotalia cerroazulensis

سازند  قاعده  در  زیست چینه اي  زون  این  در  کوچک 
گونه اي  به  داشته  تعلق  آغازي  الیگوسن  به  آسماري 
سن  این  فوق الذکر  زیستی  تجمعات  براي  که 
زیست  زون  این  اگر   .[18] است  گرفته  قرار  مدنظر 
                                                                                                       Hantkenina sp. پالنکتون  روزنبر  با  همراه  چینه اي 
باشد، سن آن ائوسن می باشد. این زون زیست  چینه اي با 
بیوزون شماره (55) از زون بندي رایج [5] یا بیوزون شماره 

(a 4) از زون بندي رایج [4] مطابقت دارد.
Nummulites vascus –N. fichteli Assemblage Zone

شاخص  گونه  دو  این  براساس  زیست  چینه اي  زون  این 
شامل  همراه  زیستی  تجمعات  می شود.  توصیف  نومولیت 

سنگواره هاي ذره بینی زیر است.
Operculina complanata, Heterostegina spp, Rotalia vi-

ennotti, Eulepidina dilatata, Haplophragmium slingeri,.

 Ditrupa spا
علی رغم این تجمعات زیستی گونه هاي 

Archaias operculiniformis,Subterranophyllum thoma-

si ,Eulepidina elephantina 
در این زون زیستی مالحظه می شود.

این زون زیستی به الیگوسن آغازي- اشکوب روپلین تعلق 
از   (57) شماره  بیوزون  با  چینه اي  زیست  زون  این  دارد. 
زون بندي رایج [5] یا بیوزون شماره (1) از زون بندي رایج 

[4] مطابقت دارد.
Lepidocyclina– Operculina – Ditrupa Assemblage Zone

این زون زیست چینه اي حاوي تجمعات زیستی به قرار زیر است.

Planorbulina spp., Heterostegina spp., Eulepidina 

dilatata, Haplophragmium slingeri, Rotalia viennotti 

and Algae 

این زون زیستی به روپلین تا شاتین تعلق دارد.
Archaias asmaricus –Archaias hensoni –Miogypsinoides 

complanatus Assemblage Zone

ذره بینی                                                                                                سنگواره هاي  با  زیست   چینه اي  زون  این 
 Miogypsinoides complanatus, Archaias asmaricus,

                                                                                   Spiroclypeous blankenhorni و روزنبر Archaias hensoni

الیگوسن  به  محدود  زیستی  زون  این  می شود.  توصیف 
انتهائی- اشکوب شاتین است. این زون زیست چینه اي با 
 b) بایوزون (59) از زون بندي رایج [5] یا زیر زون زیستی

2) از زون بندي رایج [4] مطابقت دارد.
Miogypsina –Elphidium sp.14 –Peneroplis farsensis As-

semblage Zone

این زون زیستی داراي تجمعات زیستی مانند 
Peneroplis farsensis ,Elphidium sp14, Miogypsina sp. 

اگر  می باشد.   Faverina asmaricus داراي  عموماً  است. 
زون  ایجاد  می تواند  شود،  یافت  فراوان   Miogypsina spp

طغیانی نماید که حاوي تجمع زیاد این گونه روزنبر است. 
این زون زیستی اساسا به میوسن پیشین اشکوب آکی تانین 
تعلق دارد و با بایوزون (59) از زون بندي رایج [5] یا زیر 

زون زیستی (a 2) از زون بندي رایج [4] مطابقت دارد.
Indeterminate Zone

زیست چینه اي زون  دو  بین  که                                                                                                              سنگ چینه هایى 
Miogypsina –Elphidium sp.14 –Peneroplis farsensis

 در زیر و Borelis melo curdica –Borelis melo melo در باال قرار 
گرفته و همچنین از لحاظ سنگواره هاي ذره بینی شاخص فقیر 
بوده را شامل می شود. تنها تجمعات زیستی آن وجود میلیولید                                                                                    
Dendritina rangi , Miliolids بوده که به دلیل دولومیتیزه 

مجدد  تبلور  و  ماسه  و  سیلت  آواري  ذرات  ورود  و  شدن 
کربنات ها عمدتا این تجمعات غیر قابل تشخیص و همراه با 
خرده هاي زیستی است. این زون زیستی اساساً به میوسن 

پیشین (آکی تانین تا بوردیگالین) تعلق دارد.
Borelis melo curdica-Borelis melo melo Assemblage Zone

Bore melo curdicaاlis این زون زیست  چینه اي با حدود زمانی
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تجمعات  داراي  که  است  شده  توصیف  آسماري  سازند  در 
زیستی همراه مانند 

:Dendritina rangi , Meandropsina spp, Spirolina spp, 

Polymorphinids ,Discorbis sp,  Peneroplis spp, Pen-

eroplis evolutus, Miliolids 
و خرده هاي Echinoids می باشد. این زون زیستی به میوسن 
پیشین (اشکوب بوردیگالین) تعلق دارد و با بیوزون شماره 
(61) از زون بندي رایج [5] یا زون زیستی (1) از زون بندي 

رایج [4] مطابقت دارد.

برش  در  آسماري  سازند  سنگی  واحد  زیست چینه 
تحت االرضى مطالعه شده 

لحاظ  از  و  داشته  ضخامت   417/5  m آسماري  سازند 
سنگ چینه اي عموماً متشکل از دولومیت، دولومیت ماسه اى، 
می باشد  شیل  و  ماسه اى  آهک  دولومیتى،  آهک  آهک، 
و  پکستون  رخساره اي  تنوع  با  میکروفاسیسی  داراي  که 

گرینستون همراه با رخساره وکستون و باندستون است.

ستبراى با  بیوزون m سنگ چینه  معرف   65                               
Borelis melo melo – Borelis melo curdica Assemblage 

Zone [1 16]، و قابل تطابق با بیوزون (61) [5] و بیوزون 
[4] است. براساس سنگواره هاي ذره بینی موجود
(Dendritina rangi, Meandropsina sp, Spriolina sp., 

Discorbis sp, Peneroplis evolutus, miliolids and 

echinoid debris) بیوزون این  سن  سنگ چینه  ها  این   در 
 را می توان به میوسن پیشین و اشکوب بوردیگالین نسبت
ستبراى با  سنگ چینه  [m 16 داد.  بیوزون  معرف   87/5] 
Indeterminate Zone، واسط حد  زون  با  تطابق  قابل   و 
                                                                                  بیوزون هاي شماره 59 و 61 [5] یا بیوزون هاي شماره 1 و
a موجود ذره بینی  سنگواره هاي  براساس  است.   [4]  2                                                                                            
(Unidentified miliolids and Dendritina rangi) 
به را  بیوزون  این  سن  می توان  سنگ چینه  ها  این   در 
بوردیگالین) تا  آکی تانین  (اشکوب هاي  پیشین   میوسن 
ستبراى با  سنگ چینه  داد.  بیوزون m نسبت  معرف   75                                                                                                  
Miogypsina-Elphidium sp14-Peneroplis farsensis As-

semblage Zone. [15], 
بیوزون یا  و   [5]  59 بیوزون  با  تطابق  قابل   a 2 و 

موجود ذره بینی  سنگواره هاي  براساس  است.   [4]                                                                                                               
(Miogypsina basraensis, Miogypsina irregularis, El-

phidium sp14, Peneroplis farsensis, Spirolina cylind-

racea, Faverina asmaricus) 
در این سنگ چینه سن این بیوزون را می توان به میوسن 

پیشین و اشکوب آکی تانین نسبت داد.
سنگ چینه با ستبراى 115 متر معرف بیوزون

Archaias asmaricus- Archaias hensoni - Miogypsinoi-

des complanatus Assemblage Zone. [15], 
و قابل تطابق با بیوزون 59 [5] و بیوزون b 2 [4] است.

براساس سنگواره هاي ذره بینی موجود
(Archaias operculiniformis, Meandropsina anahensis, 

Archaias hensoni, Archaias asmaricus, Nephrolep-

idina tournoueri, Miogypsinoides complanatus, Spi-

roclypeous blanckenhorni, Valvulina sp., Peneroplis 

glynjonesi.) 
در این سنگ چینه  ها سن این بیوزون را می توان به الیگوسن 
با  سنگ چینه  هاي  داد.  نسبت  شاتین  اشکوب  و  پسین 

ستبراى m 75 معرف بیوزون
Lepidocyclina – Operculina - Ditrupa Assemblage 

Zone [15], 
و قابل تطابق با بیوزون 56 [5] است. براساس سنگواره هاى 

ذره بینی موجود
(Planorbulina sp, Heterostegina costata, Operculina 

complanata, Amphistegina lessoni, Eulepidina dila-

tata, Haplophragmium slingeri, Rotalia viennoti, Red 

algae, Ditrupa sp.)

ذره بینى  سنگواره هاى  همراهی  عدم  دلیل  به  همچنین 
سن  نومولیت دار  ذره بینى  سنگواره هاى  با  لپیدوسیکلینادار 
این زون تجمعی الیگوسن پسین و اشکوب شاتین در نظر 
در  میکروفسیل ها  از  شده  تصاویرگرفته  مى شود.  گرفته 
شکل هاى 4 و 5 نشان داده شده است. براساس مشاهدات 
و داده هاي برداشت شده از میکروفسیل ها در مقاطع نازك 
از اینتروال مورد بررسی انتشار آنها در سازند آسماري در 

ستون زیست چینه اى شکل 6 ترسیم گردیده است
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:شکل 4 - تصاویر میکروفسیل هاي سازند آسماري در برش مورد مطالعه 
 Burdigalian microfossils- A: Borelis melo curdica, B: Borelis melo melo, C: Dendritina rangi, Aquitanian microfossils- D: 
Ammonia stachi, E and F: Spirolina cylindracea, G and H: Elphidium sp14., I: Miogypsina sp., J: Peneroplis farsensis, K: 

Miogypsina cf. basraensis, L: Peneroplis evolutus, M: Miogypsina cf. irregularis, Chattian microfossils- N: Haplophragmium 
slingeri, O: Archaias operculiniformis, P: Archaias asmaricus.

شکل5- تصاویر میکروفسیل هاي سازند آسماري در برش مورد مطالعه
Chattian microfossils- A: Archaias kirkukensis, B: Borelis haueri, C: Rotalia vienotti,  D: Asterigerina rotula, E: Meanا

dropsina iranica, F: Meandropsina anahensis, G:1- Austrotrillina howchini, 2- Operculina complanata, 3-Spiroclypeous blanken-  
 horni, 4-Archaias sp., H: Miogypsinoides complanatus, I: Peneroplis glynjonesi, J: Austrotrillina asmariensis, K: 1- Heterostegina

 costata, 2-Lithopyllum sp., 3- Coral debris, L: 1-Ditrupa sp., 2-Lithophyllum sp., M: Mesopyhllum sp., N: Amphistegina lessoni, O:
.1 and 2- Eulepidina dilatata, P: Nephrolepidina tournoueri
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شکل6- انتشار میکروفسیل هاى سازند آسمارى در برش مورد مطالعه
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نتیجه گیرى
از  استفاده  و  روزن بران  زیست  چینه اي  موقعیت  تعیین  با 
استرونسیوم،  ایزوتوپ  براساس  زیستی  جدید  زون بندي 
مورد  برش  در  آسماري  سازند  زیست  چینه اي  محتویات 
مطالعه نشان می دهد، که سن هاي نسبت داده شده قدیمی 
براساس طبقه بندي هاي زونی رایج صحیح نیست. زون هاي 
می شد،  داده  نسبت  آکی تانین  اشکوب  به  قبال  که  زیستی 
در حقیقت به اشکوب شاتین تعلق دارند. مطالعات جدید 
انجام پذیرفته توسط محققین دیرینه شناسی همان گونه که 
در مقدمه نوشتار به آن اشاره شد گونه هاي شاخص بخش 
پیشین  میوسن  به  شده  داده  نسبت  نهشته هاي  از  زیادي 
زیست  زمان  تغییر  و  دانسته  پسین  الیگوسن  به  متعلق  را 
زون  پنج  بنابراین  می کنند.  تایید  را  گونه ها  این  چینه اي 
تجمعى مشخص شده در برش  مطالعه شده از این میدان را 

مى توان اینگونه تعیین نمود:
1- زون تجمعى داراى

 Borelis melo melo – Borelis melo curdica 

را به میوسن پیشین و اشکوب بوردیگالین نسبت داد.
براساس   Indeterminate Zone سنگ چینه     در   -2
به  را  تجمعى  زون  این  سن  موجود  ذره بینی  سنگواره هاي 
بوردیگالین)  تا  آکی تانین  (اشکوب هاي  پیشین  میوسن 

منسوب کرد.
3- زون تجمعى داراى سنگواره هاي ذره بینی

 Miogypsina - Elphidium sp14 - Peneroplis farsensis 
را می توان به میوسن پیشین و اشکوب آکی تانین منتسب 
دانست. 4- براساس سنگواره هاي ذره بینی موجود در زون 

تجمع
Archaias asmaricus – Archaias hensoni – Miogyps-

inoides complanatus

شاتین  اشکوب  و  پسین  الیگوسن  به  می توان  را  آن  سن 
شده  ارائه  تجمعی  زون بندي  در  حالی که  در  داد.  نسبت 

زیست چینه اي  موقعیت  این  در   (1965) وایند  توسط 
سنگواره هاي ذره بینی چون

 Astrotrilina howchini و   Peneroplis evolutus

تانین)  (آکی  زیرین  میوسن  شاخص  میکروفسیل هاي 
نشان  دیرینه  شناسی  مطالعات  ولی  می شد  قلمداد 
زمانی  حدود  داراي  ذره بینی  سنگواره هاي  این  که  داد 
عنوان  هیچ  به  و  بوده  بوردیگالین)  تا  روپلین  (از  طوالنی 
و  آدامز  نمی شوند.  محسوب  زمانی  شاخص  گونه هاي 
چون                                                                                     شاخص تري  ذره بینی  سنگواره هاي   (1967) بورژوا 
Archaias asmaricus– Archaias hensoni در این موقعیت 

در  که  نموده  معرفی  به عنوان شاخص  را  زیست چینه اي 
Mio- زون بندي جدید این سنگواره هاي ذره بینی به همراه

gypsinoides complanatus که محدود به الیگوسن پسین 

(شاتین) بوده، شاخصه هاي فسیلی زمانی این زون تجمعی 
محسوب گردیدند.

5- سن سنگ چینه با بیوزون
Lepidocyclina– Operculina - Ditrupa به الیگوسن پسین 

همراهی  عدم  دلیل  به  که  دارد  تعلق  شاتین   اشکوب  و 
سنگواره هاى  با  لپیدوسیکلینادار  ذره بینى  سنگواره هاى 
ذره بینى نومولیت دار سن این زون تجمعی الیگوسن پسین 
سنگواره هاى  مى شود.  گرفته  نظر  در  شاتین  اشکوب  و 
ذره بینى نومولیت دار منتسب به سن روپلین می باشد که 
در برش تحت مطالعه در سازند آسمارى این میدان دیده 

نشد. 

تقدیر و تشکر
پژوهشگاه  از  که  مى دانند  الزم  خود  بر  مقاله  نویسندگان 
صنعت نفت و شرکت ملى پژوهش و توسعه نفت به خاطر 
از  استفاده  و  آزمایشگاهى  امکانات  گذاشتن  دسترس  در 

داده ها براى انجام این مطالعه تشکر و قدردانى نمایند.
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