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  چکیده 
متر  385 ضخامت واقعی سازند آسماري در این ناحیه .خوبی رخنمون داردهواقع در شمال شرقی شهرستان کازرون بمنطقه موردك، در  يسازند آسمار

در قاعده  و پیوسته شیبصورت همهپابده ب یو مارن یدر این برش سازند شیل. باشدیاي، ضخیم تا نازك الیه مهاي تودهمتشکل از آهکو  باشدمی
 ،، سن سازندآسماريدارانانواع روزن بر اساس مطالعه. استمرز باالیی سازند آسماري با سازند گچساران پوشیده شده . قرار دارد يسازند آسمار

شده که  ی، شناسای، سراشیب قارهریف پراکندهکمربند محیطی ساحل، الگون، رخساره در ریز 8تعداد . تعیین شدمیوسن پیشین  - الیگوسن پسین
ها در یک محیط رسد که این رخسارهیت ساز به نظر معلت عدم وجود توربیدایت و موجودات اسکله ب. پالتفرم کربناته تشکیل شده است یکدر

  :گردید زونبایومنجر به شناسایی دو  ،مطالعه برش مورد نظر. اندرمپ کربناته تشکیل شده

1. Eulepidina dilatata – Nummulites vascus Assemblage Zone 2. Austrotrilina – Miogypsina – Peneroplis Assemblage Zone 

  . باشندمیوسن پیشین می –آسماري، نشانگر سن الیگوسن پسین تشخیص داده شده براي سازند هايزونبایو

  کلیدي واژگان
  .، محیط رسوبی، چینه نگاري زیستی، موردك، کازرونسازند آسماري

  
Biostratigraphy and Depositional Environment of the Asmari Formation 

in Murdak Region (Northeastern of Kazerun) 
  

Seyedeh Malihe Hamidzadeh, Razieh Sharafi Nejad 
  
  

Abstract 
The Asmari Formation is well– exposed at Murdak region at northeast of Kazerun. The true thickness of Asmari 
Formation reaches to 385m. This formation consists of massive limeston, thick and thin bedded. The Asmari 
Formation is gradually overlying the Pabdeh Formation. The top of Asmari Formation is covered by Gachsaran 
Formation. The 8 microfacies in 4 facies belts (Littoral Coast), Lagoon, Patch reef, Continental slop) are 
distinguished and formed at carbonate platform environment. Because of turbidite lack and organic structures, 
these facies correspond to carbonate ramp setting. Tow assemblage biozones were recognized in this formation, 
and consist of: Eulepidina dilatata – Nummulites vascus Assemblage Zone, and Austrotrilina– Miogypsina– 
Peneroplis Assemblage Zone. Therefore, based on these assemblage biozones, the Asmari Formation is 
assigned to late Oligocene– early Miocene. 
 
Keywords: 
Asmari Formation, Sedimentary Environment, Biostratigraphy, Murdak, Kazerun.  
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  مقدمه
ترین سنگ عنوان مهمدلیل اهمیت سازند آسماري بهبه

اي زاگرس ایران، تاکنون مطالعات گستردهمخزن حوضه 
شناسی رسوبی سنگ شناسی،شناسی و فسیلدر زمینه چینه

. روي این سازند انجام گرفته است شناسی نفت برو زمین
سازند آسماري را متشکل از سنگ ) 1965(جیمز و وایند 

دار، سنگ آهک دولومیتی، سنگ آهک رسی، آهک فسیل
بر ) 1967(ز و بورژوا آدام. دانندسنگ و شیل میماسه

زي، این سازند را به سه زیر بخش داران کفاساس روزن
در این تحقیق سعی . اندزیرین، میانی و باالیی تقسیم کرده
هاي سازند آسماري از شده است تا با مطالعه دقیق نهشته

ها کمک اندکی رخسارهشناسی و شناسایی ریزنظر فسیل
. یانی و کاربردي این سنگ مخزن شودبه دیگر مطالعات بن

برش مورد مطالعه در ناحیه موردك، شمال شرقی کازرون 
و عرض  30  46 °51در طول شرقی )استان فارس(

  .)1شکل( واقع شده است  30  43 °29 شمالی

  مطالعه روش
 سازند روي بر گفته صورت قبلی مطالعات بررسی از پس

 با. شد انتخاب مطالعه جهت نظر مورد برش آسماري،
 هاينمونه از. شد برداشت نمونه 126 میدانی بازدید
 استفاده با سپس. گردید تهیه نازك مقطع شده، آوريجمع

 شناسایی هاارتوکم و هاآلوکم پالریزان، میکروسکوپ از
 ايرخساره مدل ها،داده آوريجمع با نهایت در. دشدن

 براي تحقیق، این در. گردید ترسیم مطالعه مورد برش
 استاندارد هايزونبایو از داران-روزن اشکال شناسایی

 و کاهوزاك و) 1967( بورژوآ و آدامز ،)1965( وایند
 کربناته هايسنگ بنديطبقه. شد استفاده) 1997( پوانیان

 و هارخساره ریز. گرفت صورت) 1962( دانهام روش به
 فلوگل ،)1975( ویلسون اساس بر آنها تحلیل و تجزیه

 .شد انجام) 2004(

  
)شرقی کازرونشمال(هاي دسترسی به منطقه موردك راه. 1شکل  
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مطالعه مورد منطقه در شناسیچینه ستون. 2شکل
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  حثب
 دارانروزناز  گونـه  14س و جن 20تعداد در این مطالعه، 

با توجه به پراکندگی . بنتونیک مورد شناسایی قرار گرفتند
جمعـی در  ها از قاعده به سمت باال، دو زون تمیکروفسیل

   :برش شناسایی گردیدند این
 ): 3شکل(عبارت است از  1زون تجمعی شماره  -

Eulepidina dilatata - Nummulites vascus Assemblage 
Zone 

ــ  ــا ب ــه ب ــن مجموع ــماره یواای ــد  56زون ش ) 1965(واین
-و زون  Lepidocyclina - Operculina-Ditrupaیعنـی 

 – Eulepidinaیعنـی  ) 1967(تجمعـی آدامـز و بـورژوا    

Nephrolepidina - Nummulites معادل است.  
توان بـه  تجمعی میاه این زونهاي همراز میکروفسیل     

  :انواع زیر اشاره کرد
Rotalia viennotti, Rotalia sp., Heterostegina sp., 
Dendritina sp., Amphistegina sp., Spiroclypeous 
sp., Operculina sp., Miogypsina sp., Operculina 
complanata. 

  . باشدالیگوسن باالیی می ،سن این مجموعه
  : عبارت است از 2زون تجمعی شماره  -

Austrotrilina – Miogypsina – Peneroplis 
Assemblage Zone 

ــنس    ــور ج ــی بــا ظه ــن زون تجمع  Miogypsina , ای
Austrotrillina زون این مجموعه بـا بـایو  . شودشروع می

 Austrotrilina howchiniیعنی ) 1965(وایند  59شماره 

– Peneroplis evolutus    ــورژوآ ــز و ب ــایوزون آدام و ب

ــی ) 1967(  – Miogypsinoides – Archaiasیعنـ

Valvulinid ــایو ــان و بــ ــائوزا و پوانیــ ) 1997(زون کــ
 .Austrotrillina howchini- Miogypsina – Mیعنــی

deharti    یعنـی  ) 2009(رسـن و همکـاران   زون الو بـایو
Miogypsina – Elphidium sp – Peneroplis farsensis 

  .معادل است
  :هاي همراه این زون تجمعی عبارتند ازمیکروفسیل     

Austrotillina howchin , A. asmariensis – Elphidium 
sp - Archaias kirkokensis – Peneropelis evolutus – 
Meandropsina iranica – Meandropsina peneroplis 
thomasi Praehapyddionina sp- Archaias asmaricus 
– Valvulina sp – Amphistegina sp – Spiroclypeous 
sp.  

  . است )میوسن زیرین(ن تجمعی، آکیتانین سن این زو

  
  ها رخساره شرح ریز

ك نازك سازند آسماري در منطقه مـورد هاي مطالعه برش
ایـن  . رخسـاره گردیـد  ریـز  16منجر به شناسایی  کازرون

  :باشند ها به شرح زیر میمجموعه رخساره

  )1، شکل1تابلو( ايپنجره رخساره مادستونریز .1
ـ . دانه اسـت رخساره داراي آهک متبلور ریز این ریز -ایوب

ـ  . صـورت پراکنـده و از نـوع میلیولیـد اسـت     ه کالست ب
گازي است کـه از  هاي اي محصول حبابساختمان پنجره

هـایی در منطقـه   چنین سـاختمان . سنگ خارج شده است
شین،  ؛1965شین و دیگران، (شود جزر ومدي تشکیل می

1968 ، 1983 .(  
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داران در سازند آسماري در منطقه مورد مطالعهروزنگسترش  .3شکل  
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 -میلیولید -آلگال کورالین –کالستویارخساره ب ریز .2

  )2، شکل1تابلو( نومولیتید وکستون
. وجود نومولیت و کورالین نشـان از رمـپ میـانی اسـت    

حضور میلیولید نشان از محیط الگون با شرایط شوري باال 
اما همرایی آن با نومولیت و کورالین شرایط نزدیک  ،است

  .کندرمپ میانی را تداعی می
پرسـالنوز   –کالستاینترا –کالستوایبریز رخساره  .3

، 1تــابلو( وکســتون –پکســتون) میلیولیــد( دارانروزن

  )3شکل
داران بـا پوسـته   روزندهنده سنگ از عناصر اصلی تشکیل

. پورسالنوز نظیـر میلیولیـد، آرکایـاس، پنـروپلیس اسـت     
فراوانی پنروپلیس همراه با میلیولید نشان از محیط الگـون  

  . در رمپ داخلی است) الگون(با شرایط شوري باال 

/ روتالید پکستون  –آمفیستژینا –آلگالکورالین .4
  )4شکل ،1تابلو(فلوتستون 

داران آهکی هیالین نظیـر  روزناین ریز رخساره با حضور 
ـ ، میوژیپسـینا و  آمفیستژینا ـ . ا مشـخص اسـت  روتالی -وایب

. ها شامل جلبک قرمـز و قطعـات اکینوئیـد اسـت    کالست
ایـن ریـز   . فلوتستون اسـت  بافت سنگ از نوع پکستون و

و یاي باز و تحت شرایط شـوري نرمـال   ها در دررخساره
حضـور جلبـک   . با انرژي محیطی آرام تشکیل شده است

داران بـزرگ هیـالین خاسـتگاه رمـپ     روزنقرمز همراه با 
  .دهدرا نشان می) پشت شول(میانی 

نومولیتید  -آلگالکورالین –کالستویارخساره ب ریز .5

  )5شکل ،1تابلو(ستوناگرین
داران بـزرگ نظیـر   روزنحضور جلبـک قرمـز همـراه بـا     

-کند و نشـان خاستگاه رمپ میانی را تداعی می نومولیت

و پومـار،   1996پـدلی،  (دهنده شرایط الیگوتروفی اسـت  
دهنـده  در بافت سـنگ نشـان   عدم وجود میکریت). 2001

رخساره در رمـپ میـانی    انرژي است و این ریزمحیط پر
  .  شودتشکیل می) شول(
 / نومولیتید وکستون - رخساره لپیدوسیکلینیدریز .6

  )6شکل ،1تابلو( پکستون
زي بزرگ داران کفروزنرخساره را  فوناي غالب این ریز

. دهندبا دیواره هیالین نومولیت و لپیدوسیکلینا تشکیل می
ـ     س ریـز بافت سنگ از مـاتریک  ه دانـه تشـکیل شـده و ب

این رخساره حـاکی  . باشدصورت وکستون تا پکستون می
محـیط جلـوي   (از رمپ میانی تا ابتـداي رمـپ خـارجی    

  . باشدمی) شول

 -لپیدوسیکلینا –کورالین آلگال  –کالستیواب .7
  )7شکل ،1تابلو( پکستون –روتالید 

آ از دار لپیدوسیکلینا به همـراه کورالیناسـه  منفذداران روزن
وجـود  . اهمیت بسزایی در تشـکیل ایـن رخسـاره دارنـد    
حضـور  . لپیدوسیکلینا نشان از شوري نرمـال دریـا اسـت   

بزرگ ماننـد لپیدوسـیکلینا پهـن و کشـیده بـه      داران روزن
همراه کورالیناسه آ مشخصه رسوبگذاري در رمپ میانی و 

علـت کشـیدگی   ). 2001پومـار،  (زون الیگوفوتیک اسـت  
باشـد و  آ مـی لپیدوسیکلینا همزیستی آنهـا بـا کورالیناسـه   

شـود  کشیدگی و گسترش جانبی حجرات آنها باعث می 
ــور بیشــتري  ــه جلبــک کــه ن از صــدف عبــور کــرده و ب

همزیست آنها برسد تا آنها بهتر بتوانند عمـل فتوسـنتز را   
هـا در  حضور این میکروفسـیل  ).2000گیل، (انجام دهند 

بافت پکستونی نشانه تشکیل این ریز رخسـاره در بخـش   
  . باشدفوقانی سراشیب قاره می
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پالژیک وکستون  –کالستایوب –اسپیروکلیپئوس .8

  )8شکل ،1تابلو(
داران پالنکتونی همراه با روزنرخساره متشکل از  این ریز

. هاي کشیده با دیواره نازك نظیر اسپیروکلیپئوس استفرم
هاي هیالین نظیر روتالیا و آمفیستژینا نیز حضـور  دیگر فرم

اما فراوانی آنها بسیار کم و اندك است بطوریکه در  ،دارند
ـ . گذاري سنگ دخالت ندارندنام هـایی نظیـر   کالسـت وایب

با بافـت وکسـتون   ) دیتروپا(بریوزوآ، مولوسکا و سرپولید 
زمان اشکال هیالین کشـیده  خاطر حضورهم. شودیافت می

هاي پالنکتونی در بافت وکستونی، و بزرگ به همراه گونه
محل استقرار این رخساره در بخش تحتانی سراشیب قاره 

  .  باشدمی
  

  گیرينتیجهبحث و 
ــازرون  ســازند  ــوردك ک ــر  385آهکــی آســماري در م مت

ضخامت داشـته و عمـدتاً از آهـک وکسـتون، پکسـتون،      
ایـن  . باشـد ستون و کالک آرنیت از پایین به باال میاگرین

-هاي آهکی مرتب در طول سکانس تکرار مـی نوع سنگ

هاي سنگی منطقه مورد نظر طبق این مطالعه، واحد. شوند
سن این سازند . شدبانی میمربوط به آسماري زیرین و میا

-روزنه. گرددمیوسن زیرین پیشنهاد می –الیگوسن باالیی

الـب دو  زي شناسایی شده در این سـازند در غ داران کف
هـاي الیگوسـن بـاالیی و    زون تجمعی به ترتیب بـه سـن  

داران با پوسته پورسـالنوز  روزن. میوسن زیرین قرار دارند
آرکایاس در رمپ داخلی  نظیر میلیولید ها، آستروتریلینا و
). 119-104هاي هالی( شوندیعنی الگون محصور یافت می

عدسـی شـکل بـا انـدازه      با پوسـته هیـالین و   دارانروزن

بـا پوسـته    دارروزنمتوسط نظیـر روتالیـا و آمفیسـتژینا و    
هـا و دوکفـه   هـا و گاسـتروپود  پورسالنوزهمراه با اکینوئید

-اغلـب ریـز  . دشـون ها در رمپ داخلـی تشـکیل مـی   اي

-گـون نیمـه  هاي حاوي این عناصر اسکلتی در الرخساره

معمـوال در الگـون   . شـوند محصور تا محصور یافـت مـی  
-داران با پوسته پورسالنوز زیاد میروزنمحصور فراوانی 

داران بـا پوسـته   روزناما در الگـون نیمـه محصـور     ،باشد
آ کورالیناسـه هاي فراوانی جلبک. شودهیالین نیز یافت می

ــراه   ــه هم ــر   روزنب ــط نظی ــزرگ و متوس ــالین ب داران هی
سـتژینا بیـانگر   دیـوم و آمفـی  لپیدوسیکلینا، اپرکولینا، الفی

مزوفوتیـک   –کربنات در ناحیه کم عمـق یوفوتیـک   تولید
زي داران کـف نحضـور انـواع روز  . رمپ داخلـی اسـت  

دهنـده بخـش   هاي پالنکتونی نشـان هیالین همراه با نمونه
باالیی سراشیب قاره در بین قاعده امواج عـادي و قاعـده   

 – 46-45هـاي  الیه(است ) رمپ خارجی(امواج طوفانی 
در (در زون آفوتیک و در بخش میانی سراشیب قاره ). 51

ــارجی ــپ خ ــور اب) رم ــاي مســتقل از ن ــرم یوت ــاي و ف ه
، مولوسـکا  هایی از جمله بریوزوآکالستیواپالنکتونی و ب

، 112هـاي  الیـه (باشـند  ینوئید مسـتقر مـی  هاي اکهو خرد
داران بزرگ نظیر روزنحضور جلبک قرمز همراه با ). 114

-کند و نشـان ی میعمپ میانی را تدانومولیت خاستگاه ر

 ).81، 80، 79الیه هـاي  (دهنده شرایط الیگوتروفی است 

دهنده محیط الگون در رمـپ داخلـی   ود میلیولید نشانوج
ولیت و کورالین شرایط نزدیک رمپ است اما همراه با نوم

بنـابر مطلـب مـذکور،    ). 93الیـه  (کند میانی را تداعی می
ي سـازند آسـماري در منطقـه مـوردك،     محیط رسوبگذار

  . پالتفرمی از نوع رمپ کربناته هموکلینال بوده است
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میلیولید و بریوزوآ،  .2؛  ايرخساره مادستون پنجره مادستون حاوي میلیولید، ریز .1 هاي سازند آسماري در برش موردك کازرونریز رخساره . 1تابلو
ـ  – کالسترخساره اینترا ریز ؛با پوسته پورسالنوز  دارانروزنانواع  .3؛ نومولیتید وکستون  -میلیولید -آلگالکورالین –کالستیوارخساره ب ریز -یواب

؛ فلوتستون / روتالید پکستون -میوژیپسینا –کورالینمیوژیپسینا و جلبک قرمز ، ریز رخساره  .4؛  پکستون / وکستون دارانروزنپورسالنوز  - کالست
لپیدوسیکلینا و هتروستژینا،  .6؛ ستونانومولیتید گرین -کورالین –کالستیوارخساره ب قرمز ، ریزو جلبک ) خار اکینوئید(کالست یواهتروستژینا، ب .5

اسپیروکلیپئوس همراه  .8پکستون  –روتالید  -لپیدوسیکلینا –کورالین آلگال  –کالستبایو .7پکستون  / نومولیتید وکستون -رخساره لپیدوسیکلینید ریز
  پالژیک وکستون ـ کالستیواب ـ ریز رخساره اسپیروکلیپئوس ـ یکداران پالنکتونروزنبا 
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