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  چکیده

 در آسماري سازند) بوردیگالین -آکیتیانین( میوسن -)شاتین -روپلین( الیگوسن توالی به مربوط رسوبی هايرخساره دیرینه محیط آنالیز مطالعه، این در
. است قرارگرفته استفاده مورد شوري تغییرات تفسیر جهت زاگرس، گسله و خورده چین کمربند مرکزي بخش غرب شمال در نار قلعه نفتی میدان

 تفسیر دارانروزن نگاريچینه زیست از شده مشتق زمانی مقیاس و غربی استرالیاي شارك خلیج در امروزي شوري گرادیان با مقایسه با شوري شرایط
 برش در میوسن -الیگوسن طی در شوري شرایط و رسوبی هايرخساره در مکرري تغییرات که دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج. است شده
 رمپ انتهایی بخش از شدگی عمق کم آن دنبال به و شاتین طی در هایپرسالین شرایط به عادي دریایی شرایط از انتقال. است داده روي مطالعه مورد
 هایپرسالین شرایط اغلب بوردیگالین، - آکیتانین و آکیتانین -شاتین مرز هايزمان در. است گرفته صورت داخلی رمپ قسمت تریندرونی تا میانی
  .شودمی مشخص اولیه دولومیت و انیدریت حضور با شدید هایپرسالین هايدوره این که طوري به است، بوده حاکم شدید

  
  کلیدي واژگان

  .زاگرس حوضه نار، قلعه نفتی میدان میوسن، - الیگو شوري، تغییرات ،زيکف دارانروزن 

  
Salinity Changes of Asmari Formation, Implication on Sedimentary Facies 

and Benthic Foraminifera in N.W Central Zagros Basin 
 

Fatemeh Zabihi Zuarem, Mohammad Vahidinia, Abbas Sadeghi, Asadollah Mahbubi, Hasan Amiri Bakhtiar 
   

Abstract 
The salinity changes of Asmari Formation is based on the paleoenvironmental analysis of the depositional facies 
in the Ghale Nar Oilfield in the N.W central the Zagros fold-thrust belt. Salinity conditions are interpreted from 
analogy with the modern salinity gradient in Shark Bay, Western Australia, and the time scale is derived from 
foraminiferal biozonpaleoenvironmentation. The study demonstrates that frequent changes took place in  the 
sedimentary facies and salinity conditions in the central Zagros Baisin during the Chattian, Aquitanian, and 
Burdigalian. A transition took place from normal marine to hypersaline conditions following a significant 
shallowing from the middle ramp zone to the innermost part of inner ramp zone during the late Chattian. 
Episodes of severe hypersalinity (>70 psu) occurred in the Chattian- Aquitanian and Aquitanian -Burdigalian 
borders which is characterized by the presence of primary dolomite and anhydrite. 

Keywords: Benthic Foraminifera, Salinity Changes, Oligo – Miocene -  Ghale Nar Oilfield , Zagros Basin
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  مقدمه
 دارانروزن اندازه و هاگونه تجمع فراوانی، در تغییرات

 تغییرات جمله از محیطی زیست هايپارامتر به ،زيکف
بولتواسکوي و همکاران، ( اندشده داده اختصاص شوري
 هستند موجودات از گروهی زيکف دارانروزن ). 1991

 توزیع اما دارند وجود جهان هاياقیانوس سراسر در که
 آنها محیطی زیست هاياولویت طریق از فردي هايگونه

 دهنده ارائه هاارگانیسم این بنابراین. شودمی محدود
 هايگونه توزیع. باشندمی محیطی زیست مهم اطالعات

 از ترکیبی گونه هر با است ممکن زيکف دارانروزن
 حرارت درجه نور، شدت بستر، نوع مانند هاییفاکتور

 متفاوت شوري و اکسیژن غذایی، مواد به دسترسی آب،
 حال در تغییرات کوچکترین به آنها. )1991موري، ( باشد
 هايویژگی بنابراین، نداحساس بسیار محیط در وقوع
 هوایی و آب تغییرات بازسازي براي اغلب داران،روزن

- می قرار استفاده مورد عمق کم هايآب مناطق در گذشته

 .)2009؛ کمپ و همکاران،2008روسی، واینی، ( گیرد
 سیستم از بخشی زاگرس، رورانده -خورده چین کمربند

 ).1981بربریان و کینگ، ( است هیمالیا -آلپ کوهزایی
 هرمز تنگه تا ترکیه از کیلومتر 1800 طول به کمربند ینا

 طوالنی و ممتد همگرایی از و یافته گسترش ایران در
 شدن بسته طی در اوراسیا و عربستان صفحه بین مدت

لکومب و ( است آمده وجود به نئوتتیس اقیانوسی حوضه
 غرب جنوب در دزفول افتادگیفرو  ).2011همکاران، 

آلن و ( است خاورمیانه در نفتی هايایالت از یکی ایران
 اساس بر را دزفول فروافتادگی ماهیت). 2011طالبیان، 

  (isopach) ضخامت هم هاينقشه و گسلی هايالگو

 این که نداهرسید نتیجه این به و دادند قرار بحث مورد
 اولیه تصادم زمان پیش، سال میلیون 35 حدود از منطقه

 داراي که رسوبی حوضه( دپوسنتر اوراسیا، و عربستان بین
 آن در ضخیمی رسوبی هايتوالی و است رسوب حداکثر

 ترینبزرگ آسماري سازند. است شده) شودمی یافت
 این. است زاگرس رسوبی حوضه در نفتی مخزن سنگ
 بهترین به فروافتادگی این در میوسن -الیگو سن به سازند

 و آهکی( کربناته هايسنگ از و یافته توسعه نحو
 حاشیه و مرکز در( سنگ ماسه شیل، اندکی ،)دولومیتی

 شمالی حاشیه در( تبخیري و) دزفول افتادگیفرو جنوبی
 شمالی حد در. است شده تشکیل) دزفول افتادگیفرو
 باالرود خط. است واقع باالرود گسل دزفول، افتادگیفرو
 مانند آن، مجاورت در هاچین آشکار جابجایی اساس بر

 مشخص گرد چپ لغز امتداد گسل یک عنوان به کوه سیاه
؛ حسامی، کوي و طالبیان، 1995بربریان، ( است شده

2001(.   
 غیر جهت با ساختاري باالرود، خط غربی –شرقی روند

 برخی ).2004بربریان و کوي، ( است زاگرس در معمولی
 در اند،گرفته قرار گسل این مجاورت در که هاییچین از

). نار قلعه مانند( اندشده منحرف غربی - شرقی روند
 نزدیک و دزفول افتادگیفرو درشمال نار، قلعه نفتی میدان
 تحقیق، این از هدف). 1 شکل(دارد قرار باالرود گسل
 در آسماري سازند ايرخساره توالی دیرینه محیط تفسیر
 آنها مقایسه و شوري تغییرات لحاظ از مطالعه مورد برش

- روزن نگاريچینه زیست از استفاده با زمانی مقیاس در

 درك به منجر است ممکن کار این نتایج. است داران
 شرایط ایجاد اثر در دریا سطح نسبی افت از بهتري

 وجود به و دریا سطح نسبی باالرفتن یا و هایپرسالین
  .گردد باز دریاي شرایط آمدن

  
  مطالعهروش 
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 قلعه نفتی میدان 2 شماره چاه مطالعه اساس بر تحقیق این
 کیلومتري 40 حدود در میدان این. است شده انجام نار
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 شمال در و باالرود گسل جنوبی دامنه در اندیمشک شمال
 مقطع 500 حدود). 1 شکل( دارد قرار دزفول افتادگیفرو

 مقطع 135 شامل که است گرفته قرار مطالعه مورد نازك
 تا 3586 اعماق از حفاري هايخرده از شده تهیه نازك
 365 و متر 2 فواصل با متري 3209 تا 3238 و 3330
 3238 تا 3330 اعماق از هامغزه از شده تهیه نازك مقطع

 فاصله( متر1 از کمتر فواصل با متري 3156 تا 3209 و
. باشدمی) است شده تهیه متري سانتی 30 تقریبا ها مغزه

به منظور 
 تفکیک

 هايرخساره
 از آهکی

 قرمز آلیزارین محلول با نازك مقاطع کلیه دولومیتی،
 نامگذاري براي. اندشده آمیزي رنگ )1966دیکسون، (

- دسته براي و )1962(دانهام  روش از کربناته هايسنگ

 استفاده )2010( فلوگل بنديطبقه از هارخساره بندي
.است گردیده
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 ساختمانی تقسیمات: ب )2003حیدري و همکاران، ( ایران، ساختمانی تقسیمات: الف مطالعه، مورد منطقه شناسیزمین موقعیت .1شکل
  . )2009و همکاران،  پورفرضی (زاگرس
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 برش در دریا سطح نسبی تغییرات و رسوبگذاري محیط دهنده نشان که هارخساره و نگاري چینه زیست نگاري، چینه سنگ عمودي توزیع .2شکل
  .باشد¬می مطالعه مورد

 شناسایی تجمعی هايزون و هامیکروفسیل به توجه با
 -روپلین مطالعه، مورد برش در آسماري سازند سن شده،

 نظر در) پیشین میوسن( بوردیگالین – ) الیگوسن(شاتین
  .)3 شکل(است شده گرفته
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  رسوبی هايرخساره
 متر 430 از نار قلعه 2 شماره چاه در آسماري سازند

 سنگ و دولومیتی آهک سنگ انیدریت، با همراه دولومیت
 سازند با سازند این زیرین مرز. است شده تشکیل آهک
 3156 عمق در آن باالي مرز و متري 3586 عمق در پابده
 مشخص گچساران سازند هايانیدریت ظهور با و متري

 و اسکلتی عناصر و بافتی اختصاصات اساس بر. شودمی
 14 مطالعه، مورد برش در آسماري سازند در اسکلتی غیر

 از ترتیب به که )3شکل( گردید شناسایی رسوبی رخساره

 :از عبارتند حوضه عمقکم سمت به عمیق بخش

 و بزرگ زيکف دارانروزن پکستون -وکستون. 1

   )3 شکل( دارستبایوکال
Larger foraminiferal bioclastic 
wackestone - packestone  

 از بزرگ و کشیده انواع شامل زيکف دارانروزن حضور
  هلپیدوسیکلینید و نومولیتیده خانواده

Eulepidina dilatata, Eulepidina elephantina, 
Nephrolepidina tournoueri, Heterostegina sp, 
Operculina complanata, Neorotalia viennoti, 
Spiroclypeus ranjanae, Heterostegina assilinoides ،   

  :ی شامل فرع اجزايو 
Valvulinid sp., Ditrupa sp. Amphistegina sp., 

Asteritegina lessonii Textularia sp  دارانروزن و 
 رخساره این هايویژگی از یژرینبگلو شامل پالنکتون

 هايدانه دیگر بخش نیز قرمز جلبک قطعات. است
 خارپوست هايخرده دایتروپا،. دهندمی تشکیل را اسکلتی

 این. روندمی شمار به فرعی اجزاي دیگر از بریوزوئر و
 معرف و )2010(فلوگل، RMF 8 معادل میکروفاسیس

 رخساره این ضخامت. است میانی رمپ محیطی شرایط
  .است همراه 2 رخساره با و متر 134

- اکینوئید و کورال آ،کورالیناسه پکستون -وکستون .2

  )3شکل(دار
Echinoid Coral corallinacean  
wackestone-packstone  

- خرده و مرجان قرمز، جلبک رخساره، این اصلی اجزاي

 این دهنده تشکیل اجزاي سایر. است اکینودرم هاي
. است بریوزوئر هیالین، بزرگ دارانروزن شامل رخساره

 و است)2010(فلوگل RMF- 8 معادل میکروفاسیس این
 و (SWB) توفانی امواج اساس سطح باالي محدوده در

 و گرفته قرار  (FWWB)عادي امواج اساس سطح زیر
 این ضخامت. است میانی رمپ محیطی شرایط معرف

  .است همراه 6و1 هايرخساره با و متر 66 رخساره

  )3شکل(فاورینادار گرینستون-پکستون .3
Favreina packstone-grainstone    

 اصلی هايدهنده تشکیل از فاورینا اسکلتی غیر هايآلوکم
 قطعات میلیولید، مانند هاییفسیل. باشدمی رخساره این

 این. شودمی دیده کمتر مقدار به نیز پلوئید و خارپوستان
 معرف و بوده )2010(فلوگل RMF-27 معادل رخساره

 دفعی پلت فاورینا،. باشدمی داخلی تا میانی رمپ مرز
 و دارد مانند غربال شکل که باشدمی پوست سخت نوعی

 آهکی هايماسه مزوزوئیک، دریایی عمق کمهاي آهک از
 است شده گزارش کرتاسه محدود هايالگون و ژوراسیک

  ).2004فلوگل،(
 و 4 هايرخساره با و متر 3 رخساره این ضخامت      
 .است همراه 13
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  )3شکل( اائیدي گرینستون -پکستون .4
Ooid packstone- grainstone  

 رخساره این اصلی هايدهنده تشکیل از اائید هايدانه
 شدگیجور از و بوده مماسی نوع از اائیدها این. باشدمی
 یک در که است برخوردار خوبی نسبتا شدگیگرد و

 انحالل آنها اغلب هسته. اندگرفته قرار اسپاریتیسیمان 
 و اندشده میکریتی هااائید مقاطع از برخی در. است یافته

 و اسکلتی اجزاي .اندداده دست از را خود اولیه فابریک
 و منفذ بدون دارانروزن رخساره، این دیگر اسکلتی غیر

 وجود هانمونه برخی در کم میزان به که بوده فاورینا
. است) 2010(فلوگل   RMF-29معادل رخساره این. دارند

  .است همراه 3 رخساره با و متر 3 رخساره این ضخامت

 کورال آ،کورالیناسه رودستون -فلوتستون / پکستون .5
  )3شکل(داربایوکلست و

Bioclastic coral coralineacean 
packstone/ floatstone-rudstone  

- کف دارانروزن و مرجان و آکورالیناسه قرمز هايجلبک

 Austrotrillina asmariensis, Austrotrillina زي

howchini, Archaias asmaricus, Archaias hensoni, 
Archaias sp., Peneroplis evolutus, Peneroplis 
thomasai,Dendritina rangi, Valvulinid sp., 
Triloculina trigonula, Miogypsinoides complanata, 
Miogypsinoides sp., Amphistegina sp. 
Meandropsina sp, Meandropsina anahensis, 

Meandropsina iranica , Rotalia viennoti  اجزاي از 
 هايخرده و باشدمی رخساره این دهنده تشکیل اصلی

 رخساره این فرعی عناصر بریوزوئر قطعات و خارپوست
  RMF-15معادل رخساره این. دهندمی تشکیل را

 سد به رو الگونی رسوبی محیط به و است )2010(فلوگل
 این ضخامت. است داخلی رمپ معرف و شده داده نسبت

  .است همراه 8 و 7 ،6هاي رخساره با و متر 7 رخساره

 و هیالین(زيکف دارانروزن گرینستون -پکستون .6

  )3شکل( ،)پورسالنوز
Benthic Foraminifera Packstone-
Grainstone (Hyaline&Porcelaneous)   

 با پورسالنوز و هیالین زيکف دارانروزن رخساره این در
 مقاطع اکثر در اکینودرم و میلیولید. شوند می دیده هم

 توانمی پرسالنوز دیواره با دارانروزن از. دارند وجود

Austrotrillina, Pyrgo, Quinqueloculina , 
Triloculina, Archaias, Peneroplis, Dendritina  نام را 

 ,Amphistegina هیالین دیواره با دارانروزن از. برد

Neorotalia , Elphidium , Miogypsina  دارند حضور .
. باشند می بریوزوئر و آ،کورالیناسه مرجان، فرعی اجزاي از
 ضخامت. دارد وجود نیز کوارتز مقداري مقاطع بعضی در

 همراه 8 و 7 ،5 هايرخساره با و متر 64 رخساره این
  .است

 دارانروزن حاوي پلوئیدي گرینستون -پکستون .7
  )3شکل(زيکف

Benthic foraminifera peloidal packstone 
-grainstone  

 جدا و گرد هاي دانه شامل اصلی آلوکم رخساره ر این در
 نوع از پرسالنوز دیواره با دارانروزن و پلوئید شده

Archaias, Peneroplis, Meandropsina, Valvulinid, 
miliolids , Dendritina  دیواره با دارانروزن. باشد می 

 به هاجا بعضی در ,Discorbis Elphidium نظیر هیالین
 RMF20 معادل رخساره این. است شده دیدهپراکنده  طور

 ضخامت. باشد می داخلی رمپ به مربوط و )2010(فلوگل
  .است همراه 6 و 5 هايرخساره با و متر 18 رخساره این

- روزن با همراه داربیوکلست گرینستون -پکستون .8

  )3شکل(متنوع منفذ بدون داران
High diversity imperforate foraminifera 
bioclastic packstone-grainstone  
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 از که باشدمی گرینستون تا پکستون رخساره این بافت
  لشام باال تنوع با منفذ بدون دارانروزن

Archaias, Peneroplis, Meandropsina Austrotrillina 
asmariensis, Austrotrillina howchini, Archaias 
asmaricus, Archaias hensoni, Archaias sp., 
Peneroplis evolutus, Peneroplis thomasai, 
Dendritina rangi, Valvulinid sp., Triloculina 
trigonula, Miogypsinoides complanata, 
Miogypsinoides sp., Amphistegina sp. 
Meandropsina sp, Meandropsina anahensis, 

Meandropsina iranica   اسکلتی هايخرده و 
 در نیز پلوئید. است شده تشکیل بریوزوئر خارپوستان،

 RMF13 معادل رخساره این. دارد وجو مقاطع برخی
 ضخامت. است داخلی رمپ به مربوط و )2010( قلوگل

  .است همراه 6 و 5 هايرخساره با و متر 12 رخساره این

  )3شکل( کوچک هايروتالیا حاوي داراکینوئید وکستون .9
Small rotaliids echinoids wackestone  

 کوچک هايروتالیا و اکینوئید فراوانی با رخساره این
 به میلیولید و دیسکوربیس همچنین. شودمی مشخص

 RMF7 معادل رخساره این. دارند حضور کمتر میزان

 ضخامت. است داخلی رمپ معرف و بوده )2010(فلوگل
 همراه 14 و 13 هايرخساره با و متر 29 رخساره این

  .است

  )3شکل( میلیولید حاوي داربیوکلست وکستون .10
Miliolids bioclastic wackestone  

  .دارند کمی تنوع رخساره این اجزاي
 دارانروزن حضور رخساره این اصلی خصوصیاتاز 

Borelis melo curdica, Borelis melo melo.,Miliolid, 
Ammonia beccarii, Dendritina rangi  روزن کمی و 

 ,Discorbis sp, Reusella sp منفذ بدون داران

Elphidium sp.14  این. باشدمی تنان نرم هايخرده و 
 رمپ به مربوط و )2010(فلوگل RMF16 معادل رخساره

- رخساره با و متر 5 رخساره این ضخامت. است داخلی

  .است همراه 14 و 13 ،9 هاي

  )2شکل(پلوئیدي، گرینستون -پکستون. 11
Fecal pellet packstone-grainstone  

 اصلی آلوکم مدفوعی هايپلت میکروفاسیس این در
 هم میکروفاسیس این در پلت ذرات. شودمی محسوب

 صورت به هاپلت عرضی هايبرش که هستند اندازه
 مشاهده قابل بیضی شکل به طولی هاي برش و کروي

 مشاهده بایوکالستی هیچ میکروفاسیس این در باشندمی
معادل  رخساره این. اندیافته انحالل آنها اغلب. است نشده

RMF22 پري رسوبی محیط به و است  )2010(فلوگل -

 ضخامت. شود می داده نسبت داخلی رمپ به متعلق تایدال
  .است همراه 13 و 5 هايرخساره با و متر 3 رخساره این

  )3شکل(دار،اینتراکلست پکستون -وکستون .12
Intraclast wackestone- packstone  

. باشندمی میکروفاسیس این اصلی آلوکم هاکلستاینترا 
 مشاهده قابل کمتري فراوانی با نیز پلت رخساره این در

 با سیلت اندازه در آواري کوارتز درصد 2 حدود. است
 نشان که شودمی دیده ضعیف شدگیگرد و شدگیجور

 خشکی محیط به میکروفاسیس این تشکیلنزدیکی  دهنده
 ستا )2010(فلوگل RMF24 معادل رخساره این. باشدمی
 داخلی رمپ به متعلق تایدال¬پري رسوبی محیط به و

 با و متر 3 رخساره این ضخامت.  شود می داده نسبت
  .است همراه 14 و 7 هايرخساره

  )3شکل( مادستون .13
Mudstone 

 دولومیتی) میکرایت( آهکی گل شامل میکروفاسیس این
 با بودن همراه رخساره، این هايویژگی از. باشدمی شده
 فابریک صورت به بیشتر) انیدریت( تبخیري هايکانی
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 در آهکی گل. باشدمی انحاللی هايرگچه اي،پرنده چشم
 ولی است فسیل فاقد یا اندك فسیل داراي رخساره این

. شودمی دیده نیز کالستیبایو قطعات اوقات گاهی
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. است شده دولومیتی آهکی گل میکروفاسیس این در     
. باشندمی هدرالساب تا انهدرال بلور ریز هايدولومیت

 این. دارد وجود نیز کوارتز هايدانه کمی بسیار مقدار
 به و ستا )2010(فلوگل  RMF19معادل میکروفاسیس

 نسبت داخلی رمپ به متعلق تایدالپري رسوبی محیط
- رخساره با و متر 19 رخساره این ضخامت. شود می داده

  .است همراه 14 و 13 ،9 ،3 هاي

  )3شکل(، دولومیکرایت .14
Dolomicrite  

 هدرالیو تا هدرالساب هايبلور شامل میکروفاسیساین 
 میکروفاسیس، این عمده هايویژگی از. باشدمی دولومیت

 در معموالً. باشدمی آن هايدولومیت بودن ریز العادهفوق
 بیشتر تخلخل. شودنمی مشاهده فسیلی میکروفاسیس این
 هايکانی توسط عمدتا که باشدمی ايحفره نوع از

 در هادولومیت این. است رفته بین از) انیدریت( تبخیري
 گونه هیچ و نگرفته رنگ پتاسیم، فروسیانید با آمیزي رنگ

 این موقعیت آن بر عالوه دهدنمی نشان نیز را لومینسانسی
 با آن بودن همراه و ايرخساره توالی در رخساره
 و داخلی رمپ انتهایی محیطهاي به مربوط هايرخساره

 از حاکی ، 13 و 12 ،10 ،9 هايرخساره یعنی تایدالپري
 و جزر هايپهنه به مربوط عمق کم محیط در آنها تشکیل

فلوگل  RMF 22 معادل میکروفاسیس این. باشدمی مدي
 به متعلق تایدالپري رسوبی محیط به و است)2010(

  . شود می داده نسبت داخلی رمپ
 هايدولومیت. باشدمی متر 11 رخساره اینضخامت      

 آب از شده تشکیل اولیه مراحل نشانگر ریز دانه بسیار
- پري رسوبات رسوبگذاري با همزمان جایگزینی با دریا

؛ تاکر و رایت، 1999آرناز و همکاران، ( است تایدال
 باالي هايپهنه به طوفانی هايسیالب که هنگامی). 1990

 با همزمان شدید تبخیر با توام شود، وارد مدي و جزر
 به منجر دریایی، هايآب این تمرکز و رسوبگذاري

 شودمی چگالی هايشورابه و اولیه هايتبخیري تشکیل
 مسئول و داشته باالیی کلسیم به منیزیم یون نسبت که

 گلی رسوبات در رسوبگذاري با همزمان شدن دولومیتی
 پتروگرافی شواهد  ).2000آل آسم و پاکارد،( باشدمی

 در شدن دولومیتی رخداد ریز، بسیار هايبلور وجود نظیر
 این انیدریت، با آن همراهی و تایدالپري هايرخساره
  .کندمی ییدتأ را موضوع

  
  رسوبگذاري مدل

 ،زيکف دارانروزن و هارخساره عمودي توزیع اساس بر
 یک در آسماري سازند رسوبگذاري که گرددمی پیشنهاد
 برشت و رایت است گرفته صورت کربناته رمپ محیط

 اساس بر را رمپ رسوبگذاري محیط هايسیستم )1992(
 امواج قاعده و (FWWB) عادي امواج سطح قاعده

 توزیع به توجه با. اندکرده بندي تقسیم (SWB) طوفانی
 طول در مطالعه، مورد برش در شده شناسایی هايرخساره

  :کرد مشخص توانمی را کلی ناحیه چهار رمپ این
 با که داخلی رمپ  (proximal)عمق کم بخش. 1

- می مشخص 14 و 13 ،12 ،11 ،10 ، 9 ،8ي هارخساره

 امواج سطح قاعده محیط در رسوبگذاري، نشانگر و شود
  .است (FWWB) عادي

 از انتقالی بخش/  داخلی رمپ  (distal)تر عمیق بخش .2
 میانی رمپ  (proximal)عمق کم بخش به داخلی رمپ

 و شودمی مشخص 7 و 6 ،5 ،4 ،3هايرخساره با که
 FWWB در مداوم آشفته امواج محیطهاي تحت

(constant wave- agitated environments across the 
FWWB)  اند شده نهشته.
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 رخساره با که میانی رمپ  (proximal)عمق کم بخش . 3
 قاعده زیر در رسوبگذاري نشانگر و شودمی مشخص 2

.است (FWWB) عادي امواج سطح

 1 رخساره با که میانی رمپ)  distal( عمیق بخش. 4
 قاعده زیر در رسوبگذاري نشانگر و شودمی مشخص

  .است SWB به نزدیک و)  FWWB( عادي امواج سطح

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 و بزرگ زيکف دارانروزن پکستون - وکستون. 1 نار قلعه نفتی میدان 2 شماره چاه در آسماري سازند شده شناسایی هايرخساره. 3شکل
 -پکستون .4 ، (PPL) دارفاورینا گرینستون -پکستون .3، (PPL) داراکینوئید کورال آ،کورالیناسه پکستون -وکستون .2 ،(PPL) داربایوکالست
) پورسالنوز و هیالین(زيکف دارانروزن گرینستون- پکستون. 6 ،(PPL) داربایوکالست و کورال آ،کورالیناسه پکستون .5 ،(PPL) اائید گرینستون

(PPL)، 7. زيکف دارانروزن حاوي پلوئیدي گرینستون - پکستون (PPL)، 8 .منفذ بدون دارانروزن با همراه داربیوکالست گرینستون-پکستون 
 - پکستون .11 ،(PPL) میلیولید حاوي دارکالستبیو وکستون .10 ، (XPL) کوچک هاي¬روتالیا حاوي دار¬اکینوئید وکستون .9 ،(PPL) متنوع

.)XPL(دولومیکرایت .14 ،(PPL) مادستون.13 ،(PPL) دارکالستاینترا پکستون - وکستون .12 ،(PPL) پلوئیدي گرینستون
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هاي مختلف بخش، زيکف دارانروزن توزیع به توجه با
  :اندبه صورت ذیل اشغال شده

 داران روزن با داخلی رمپ  (proximal)عمق کم بخش -
 ,Archaias, Borelis, Austrotrillinaپورسالنوز

Triloculina , Peneroplis, Meandropsina   
 بزرگ دارانروزن با داخلی رمپ )distal(عمیقبخش  -

 و  ,Miogypsinoides Neorotalia, Miogypsina هیالین
Amphistegina  بعدي منطقه به انتقال دهنده نشان هک 

  .است
 قرمز هايجلبک توسط یمیان رمپ عمق کمبخش  -

  هانومولیتیده و کورال آ،کورالیناسه
 هیالین بزرگ دارانروزن با میانی رمپ عمیق بخش  -

Nummolitidea, Lepidocyclinidae  و globogerinid    
 - ائوسن رمپ هايمدل با شده پیشنهاد رسوبی مدل

؛ برندنو و همکاران )2003(کوردا و برندنو مانند میوسن
  .دارد مطابقت )2010( ؛ برندنو و همکاران)2003(

 
  شوري درجه 

- می توالی طی در آن تغییرات تعیین و شوري تخمین با

- محدودیت و دیرینه عمق تغییرات از بهتري درك به توان

 مورد منطقه در بوردیگالین تا شاتین طی در آن هاي
 مطالعه طریق از محیط شوري تخمین. برد پی مطالعه

 میسر ژئوشیمیایی هايداده و هامیکروفاسیس موجودات،
  . است
 با دیرینه محیطهاي بازسازي در شناسیفسیل هايداده

 به. گیرندمی قرار استفاده مورد بسیار متفاوت هايشوري
 شوري به نسبت واکنش اساس بر را موجودات کلی طور

. کنندمی تقسیم هالینیوري و هالیناستنو دسته دو به
- روزن پالنکتون، دارانروزن نظیر هالیناستنو موجودات

 ها،رادیولر ، هابریوزوآ از بسیاري ها،مرجان دار،منفذ داران
 در زندگی به قادر تنها هااکینودرم بیشتر و هابراکیوپود
- یوري موجودات. هستند دریایی نرمال شوري محدوده

 هاگاستروپود ها،اسفنج ها،استراکد ها،ايدوکفه مانند هالین
- می تحمل را شوري تغییرات راحتی به هاسیانوباکتري و

 این از یکی استرالیا در شارك خلیج .)1972هکل، ( کنند
سپس هاگ  و )1959( لوگان توسط ابتدا که است مناطقی

 مورد موجودات روي بر شوري تاثیر مورد در )2000(
 شارك خلیج در). 1جدول( است گرفته قرار مطالعه
 طور به اکینوئید صفحات و خار اگلوتینه، دارانروزن
 psu 50 (practical salinityاز کمتر شوري در عمده

units)، بخش در آکورالیناسه جلبک و بریوزوآ قطعات -

 روتالید دارانروزن و psu 60 از کمتر شوري با هایی
 زندگی  psu 40-34 شوري در هتروستژینا نظیر دارپیچش

 هیالین دارانروزن هايگونه تنوع خلیج این در. کنندمی
 از طوریکه به یابدمی کاهش  psu 40از بیشتر شوري در
 شوري در گونه 41 به دریایی نرمال شوري در گونه 75

 psuاز بیشتر شوري در گونه 10 به و psu 45- 40 از بیش

 موجوداتی پورسالنوز دارانروزن مقابل، در. رسدمی  70
 آنها فراوانی و کنندمی زندگی باال هايشوري در هستندکه

 هايفسیل. شودمی بیشتر شوري میزان افزایش با
 به هاییمیکروجلبک حاوي لپیدوسیکلینیده و نومولیتیده

 شرایط در آنها فراوانی سبب که هستند همزیست صورت
 دارانروزن این. گرددمی گرمسیري آبهاي در الیگوترفی

 با دارانیروزن در محافظت این. هستند نور به وابسته
- می ایجاد غیرشفاف دیواره وسیله به پورسالنوز دیواره

. شودمی عمق کم هايآب در آنها فراوانی سبب و گردد
 درونی سطح در را کلسیت سوزنی هايمنشور گروه این
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 فوق و گرم آبهاي اینکه ضمن کنند،می تولید خود پوسته
   .)2000(گیل دهندمی ترجیح را هاتاالب شور
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 عادي غلظت با آبهایی در لپیدوسیکلینیده و نومولیتیده
 درونی سطح در را کلسیت و کنندمی زیست کلسیم یون

 هیالین شفاف دیواره آنها. کنندمی ترشح صدف بیرونی و
 هايدیواره وسیله به تشعشعات این از را خود و دارند

  .کنندمی حفظ ترعمیق آبهاي در حضور و ايورقه ضخیم
 و مطالعه مورد برش در موجودات پراکندگی اساس بر 

 پنج دارد وجود استرالیا شارك خلیج در آنچه با آن مقایسه
   :است شده شناسایی متفاوت هايشوري با رخساره

 این؛  (psu 40-34) دریایی نرمال شوري با رخساره .1
- روزن پالنکتون، دارانروزن حضور اساس بر رخساره

. گرددمی شناسایی هامرجان و دارپیچش روتالید داران
 شامل دارند حضور رخساره این در که دارانیروزن

Globigerina spp., Eulepidina dilatata, Eulepidina 
elephantina, Eulepidina sp., Nephrolepidina 
tournoueri, Lepidocyclina sp., Heterostegina sp, 
Operculina complanata, Operculina sp., 
Neorotalia viennoti, , Elphidium sp.14,  
Amphistegina sp., Amphistegina lesson., 
Miogypsina sp., Miogypsina irregularis, 

Miogypsinoides sp  باشد می.  
 درصد که صورتی در : psu < 40شوري با رخساره .2

 باشد بیشتر دارانروزن کل% 48 از پورسالنوز دارانروزن
 این که باشدمی  psu 40از بیشتر محیط شوري قطعاً

 همراه هیالین دارانروزن مقدار شدید کاهش با موضوع
 .است

 فراوانی رخساره این در: psu 50-40ي شور بارخساره  .3
 در. است زیاد پورسالنوز دارانروزن تنوع و%) 21±56(

- بورلیس نظیر دارپیچش انواع پورسالنوز دارانروزن میان

 در و نیستند زندگی به قادر زیاد خیلی هايشوري در ها
موري، ( شوندنمی دیده  psu 50از باالتر هايشوري
-psu 50با برابر رخساره این شوري دلیل همین به .)1991

 .شودمی گرفته نظر در  40

 این دهندگانتشکیل : psu < 50شوري با رخساره .4
 کم تنوع با پورسالنوز دارانروزن از باالیی درصد رخساره

 در موجود پورسالنوز دارانروزن. هستند) میلیولیدها(
 شامل  (>psu 40) هایپرسالین هايرخساره

Austrotrillina asmariensis, Austrotrillina howchini, 
Austrotrillina sp., Archaias asmaricus, Archaias 
hensoni,  Archaias kirkukensis, Archaias sp., 
Peneroplis evolutus, Peneroplis thomasai, 
Peneroplis sp., Dendritina rangi, , Valvulinid sp., 
Triloculina trigonula, , Meandropsina sp, 
Meandropsina anahensis, Meandropsina iranica., 

Borelis melo curdica, Borelis melo.  باشد می.  
 حضور با رخساره این :psu <70شوري با رخساره .5

  .شودمی مشخص اولیه دولومیت و انیدریت
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   )2002هاگ، ( شارك خلیج در دارانروزن مختلف هايجنس توزیع .1 جدول
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 نشان  - عالمت جدول این در). 2002( هاگ  مطالعه با آن مقایسه و مطالعه مورد برش در موجودات پراکندگی اساس بر دیرینه شوري تفسیر .2جدول
 .است داده قرار تاثیر تحت را ها فسیل ،)شدن دولومیتی(فرآینددیاژنز اثر در که است مقاطعی دهنده
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  .2 جدول ادامه
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  .2 جدول ادامه

  

  

   مطالعه مورد ناحیه در شوري درجه تفسیر
 آسماري سازند شاتین -روپلین رسوبات: شاتین -روپلین

 آن دنبال به که اندشده نهشته میانی رمپ انتهایی بخش در
 زاگرس حوضه سراسر در توجهی قابل شدگی عمق کم
 پالنکتونیک دارانروزن غلبه که است داده رخ شاتین در
 باالي سمت به آنها فراوانی در سریع کاهش و قاعده در

 قبیل از هیالین بزرگ دارانروزن فراوانی همچنین شاتین،
 آنها سریع کاهش و قاعده در لپیدوسیکلینا و هتروستژینا

 دارانروزن این. است آن مؤید شاتین باالي سمت به
 به وابسته منطقه در و هستند همزیست هايجلبک میزبان

 اهشک ). 1991موري، ( کنندمی زندگی روشنایی و نور

) 2 تا 1 شماره رخساره( میانی رمپ انتهایی بخش از عمق
 5 هايرخساره( منطقه داخلی رمپ بخش تریندرونی تا
 همانطور و) 2 شکل(است داده رخ شاتین طی در) 14 تا

 هایپرسالین شرایط است، شده داده نشان 5و4 شکل در که
 انتقال برش این در. دهدمی روي شدگی عمق کم با همراه

 پایان از قبل هایپرسالین شرایط به عادي دریایی شرایط از
   .است شاتین زمان
 در آسماري سازند رسوبگذاري طی در: آکیتانین     

 شوري شرایط اکثرا زمان، این در ، مطالعه مورد ناحیه
 بیشتر شوري، پیک است داشته وجود  psu 40 از ترباال
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 رخساره( متري 331تا 330 در احتماال ،psu 70 از
  .باشدمی)14
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 سطوح تحت اغلب بوردیگالین زمان در: بوردیگالین     
 در. اندشده نهشته psu 70 از بیشتر و psu 40-50 شوري

 تا 370فواصل در شدید هایپرسالین شرایط اکثرا زمان، این

 419 تا410 از احتماال و متري 410 تا408، متري 372
  .دارد وجود) 14رخساره( متري

   

  

  

هاردن  دریا، سطح جهانی هايمنحنی با آن مقایسه و مطالعه مورد برش در شوري درجه و هارخساره اساس بر دریا آب سطح تغییرات روند .4شکل
  .  )2004(گرادستین و همکاران  جهانی پیشروي و پسروي هايزمان و )1998(ن ابول و همکار
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 Cمطالعه، مورد ناحیه در آسماري سازند سکانسی هايمرز:   Bبا )2007همکاران، اهرنبرگ و (، زاگرس حوضه دیگر نواحی بین نطباقا  A :.5شکل

  ). 1998هاردن بول و همکاران، (،  دریا سطح جهانی هاي منحنی D و )2004همکاران، و گرداستین( ،جهانی پسروي و پیشروي

  

 برش در شود،می مشاهده 5 و 4 ، 3 شکل در که همانطور
 و شوري فاکتور در تغییرات اساس بر مطالعه، مورد

 ، شاتین انتهاي در که است این از حاکی هارخساره
 دریا سطح افتادگی پایین آکیتانین - شاتین مرز نزدیک

(regressive)   هاردن جهانی پسروي با که دارد وجود 
 همخوانی نیز) 2004( همکاران و گرداستین و) 1998(بول

-قاعده کلهر انیدریت با همچنین و دهدمی نشان را خوبی

) 2007( همکاران و اهرنبرگ دزفول افتادگیفرو در اي
 بوردیگالین -آکیتانین مرز در همچنین کند،می مطابقت نیز
 پسروي با که دارد وجود دریا سطح افتادگی پایین نیز

 و گردستین و) 1998( همکاران و بول هاردن و جهانی
 باالي قسمت با و دارد خوبی همخوانی) 2004( همکاران،
 و اهرنبرگ دزفول افتادگیفرو در میانی کلهر انیدریت
 عنوان به تواندمی این و کندمی مطابقت) 2007( همکاران

 کربناته توالی بین در موجود شاخص سکانسی مرز دو
 و آکیتانین -شاتین مرز در زاگرس حوضه در آسماري
 دهدمی نشان موضوع این. باشد بوردیگالین -آکیتانین

 به دیرینه عمق تعیین در شوري هايفاکتور از استفاده
 نظر به مناسبی روش عمق کم آبهاي مناطق در خصوص

-فاکتور تفسیر از استفاده با توانمی حال هر به.  رسدمی

 اجتماع بر آن تأثیر و نور نظیر محیطی مختلف هاي
 آب سطح تغییرات بیشتري دقت با توانمی موجودات

  .کرد تفسیر را دریا
 شرایط از تغییرات عمق، کم دریایی هايپالتفرم در

 گردش که دهدمی رخ زمانی هایپرسالین به نرمال دریایی
 آبهاي جریان از بیش دریا، آب تبخیر و محدود دریایی
 به است ممکن هامحدودیت. باشد بوده طبیعی دریایی

 با که باشد تکتونیکی هايسد ایجاد مثل عواملی دلیل
  شوندمی شوري افزایش باعث آب چرخش کردن محدود

 گردش در شدید محدودیت) 2009 همکاران، و مصدق(
 و آکیتیانین -شاتین مرز در کوتاهی نسبتا فواصل در

 به < psu 70 شوري با که طوري به داده، رخ بوردیگالین
 چنین از مشابه هايالگو اساس بر. است رسیده خود اوج

 همکاران، و مصدق( مختلف هاي برش در تغییرات
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 از بسیاري شوري تغییرات که رسدمی نظر به) 2009
 افتادگیپایین. است داده قرار تاثیر تحت را زاگرس مناطق
 شرایط از تغییر باعث است ممکن دریا سطح نسبی

 در شود   (psu >40)هایپرسالین شرایط به عادي دریایی
 باعث است ممکن دریا سطح نسبی آمدگی باال که حالی
 آکاوي. شود عادي دریایی به هایپرسالین شرایط از انتقال

 میانی آسماري اغلب که اندداده نشان)  2006( همکاران و
 طور به و یافته توسعه محصور هايجایگاه در باالیی و

 و دولومیت حضور با که اندشده هایپرسالین ايدوره
  .شودمی مشخص اولیه انیدریت

  گیرينتیجه 
 تغییرات که دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج

 طی در شوري شرایط و رسوبی هايرخساره در مکرري
. است داده روي مطالعه مورد برش در میوسن - الیگوسن

 منحنی بین خوبی همخوانی مطالعه، مورد ناحیه در
 با شوري و هارخساره اساس بر دریا سطح تغییرات
 ـ روپلین زمانی فاصله در دریا سطح جهانی هايمنحنی

 دریایی شرایط از انتقال. دارد وجود بوردیگالین تا شاتین
 آن دنبال به و شاتین طی در هایپرسالین شرایط به عادي

-درونی تا میانی رمپ انتهایی بخش از شدگی عمق کم

 از تغییر. است گرفته صورت داخلی رمپ قسمت ترین
 شدید هایپرسالین هايرخساره به عادي دریایی شرایط
 است داده رخ بوردیگالین -آکیتانین مرز زیر در درست

 در. است همراه توجهی قابل شدگیعمق کم یک با که
 بوردیگالین، -آکیتانین و آکیتانین -شاتین مرز هايزمان

 به است، بوده حاکم شدید هایپرسالین شرایط اغلب
 حضور با شدید هایپرسالین هاي¬دوره این که طوري

  .شودمی مشخص اولیه دولومیت و انیدریت

  سپاسگزاري 
 غرب دانشگاه از هیگ داوید ازدکتر مقاله این نگارندگان

 مربوط اطالعات گذاردن قرار اختیار در خاطر به استرالیا
 جنوب خیزنفت مناطق ملی شرکت از و شارك خلیج به

-خرده و مغزه هاينمونه دادن قرار اختیار در دلیل به نیز

  .نمایندمی تشکر حفاري هاي

  

  

 منابع

  

  
Adams. T. D. and Bourgeois, F. (1967). Asmari 

Biostratigraphy, Report 1074, Tehran, Iranian 
Oil Operating Companies, Geological and 
Exploration Division., unpublished. 

Al-Aasma, I. S. & Packard, J.J. (2000). 
Stabilization of early - formed dolomite: a tale 
of divergence from two Mississippian dolomites 
Sedimentary Geology 131,  p. 97–108.   

Aqrawi, A. A. M., Keramati, M., Ehrenberg, S. N., 
Pickard, N., Moallemi, A., Svna, T., Darke, G., 
Dickson, J. A. D & Oxtoby, N. H. (2006). The 
origin of dolomite in the Asmari Formation 
(Oligocene - lower Miocene), Dezful 
Embayment, SW Iran Journ: Petroleum 
Geology, v. 29, p. 381-402. 

Arenas, C., Alonso Zarza, A.M. and Pardo, G. 
(1999). Dedolomitization and other early 
diagenetic processes in Miocene  lacustrine 
deposits, Ebro Basin (Spain). Sedimentary 
Geology 125,  p. 23-45.  

Bahroudi, A. and Koyi, H. A. (2004). Tectono-
sedimentary framework of the Gachsaran 
formation in the Zagros foreland basin. Marine 
and Petroleum Geology 21, p.1295–310. 

Berberian, M and King, G. C. P. (1981). Towards a 
paleogeography and tectonic evolution of Iran. 
Canadian Journal of  Earth Sience 18, p. 1764 - 
6. 

Boltovskoy, E., Scott, D. B, & Medioli, F.S. 
(1991). Morphological variations of benthic 
foraminiferal tests in response to changes in 



  93 .1393 زمستان ،2 شماره اول، سال شناختی،فسیل و نگاريچینه هايپژوهش فصلنامه

ecological parameters: a review. J. Paleontol., 
65: p. 175-185.                    

Bor khataria,  R., Aigner, T., Pöppelreiter, &  M. C. 
( 2005). Characterisation of epeiric “layer-cake” 
carbonate reservoirs: Upper Muschelkalk 
(Middle Triassic), the Netherlands. Journal of 
Petroleum Geology. 28(2): p. 119-146.     

Cahuzac, B and Poignant, A. (1997). An attempt of 
biozonation of the European basin, by means of 
larger neritic foraminifera: Bulleint de la Societ 
Geologique de france, v. 168, p. 155-169. 

Corda, L and Brandano, M. (2003). Aphotic zone 
carbonate production on a Miocene ramp, 
Central Apennines, Italy: Sedimentary Geology, 
v. 161, p. 55-70. 

Dickson, J. A. D. (1966). Carbonate identification 
and genesis as revealed by staining, Journal of 
Sedimentary           Petrology, 36, p. 441-505.  

Dunham, R. J. (1962). Classification of carbonate 
rocks according to their depositional texture, in 
W. E., Ham, ed., Classification of carbonate 
rocks, AAPG. Memoir 1, p. 108-121. 

Ehrenberg, S. N., Pickard, N. A. H., Laursen, G. 
V., Monibi, S.,  Mossadegh, Z. K., Svn ,  T. A., 
Aqrawi, A. M, & Thirlwall, J. M. M. M. F. 
(2007). Strontium isotope stratigraphy of the 
Asmari Formation (OligoceneLower Miocene), 
SW Iran: Journal of Petroleum Geology, v. 30, 
p. 107-128. 

Farzipour-Saein, A., Yassaghi, A., Sherkati, S, & 
Koyi, H. (2009).  Basin evolution of the 
Lurestan region in the Zagros fold- and- thrust 
belt, Iran. Journal of Petroleum Geology, v. 32, 
p. 5-19. 

Fournier, F., Montaggioni, L, & Borgomano, J. 
(2004). Paleoenvironments and high-frequency 
cyclicity from Cenozoic South-East Asian 
shallow-water carbonates: a case study from the 
Oligo- Miocene buildups of           Malampaya, 
Offshore Palawan, Philippines: Marine and 
Petroleum Geology, p. 1-21. 

Flügel, E. (2004). Microfacies of Carbonate Rocks, 
Analysis, Interpretation and Application: 
Berlin, Springer-Verlag, 976 p. 

Geel, T. (2000). Recognition of Stratigraphic 
sequence in carbonate platform and slope 
deposits: empirical models based on 
microfacies analyses of palaeogene deposits in 
southeastern Spain: Palaeogeography,      
Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 155, p. 
211-238. 

Gradstein, F. M., Ogg, J, & Smith, A. G. 
(2004). A Geological Time Scale 2004: 
Cambridge, U. K, Cambridge University Press, 
p. 589. 

 Haig, D.W. (2002). Post - Conference Field 
Excursion Guidebook: Perth to Shark Bay. 
Forams 2002 Internationa l Symposium on 
Foraminifera, The University of Western 
Australia, Perth, 4–8 February 2002. The 
University of Western Australia, Perth. 120 p. 

Heckle, P.H. (1972). Possible inorganic origin for 
stromatactis in calcilutite mounds in the Tully 
imestone, Devonian of New York, Journal of 
Sedimentary Petrology, V. 42, p. 7-18. 

Heydari, E., Hassanzadeh, J., Wade, W. J & Ghazi, 
A. M. (2003). Permian - Triassic boundary 
interval in the Abadeh  section of Iran with 
implications for mass extiontion. Part 1. 
Sedimentology:Palaeogeography,Palaeoclimat
ology, Palaeoecology, v. 193, p. 405-423. 

Kemp, A.C., Horton, B.P., Corbett, D.R., Culver, 
S.J., Edwards, R.J. and Plassche, O.V. (2009). 
The relative utility of foraminifera and diatoms 
for reconstructing late Holocene sea - level 
change in North Carolina, USA. Quart. Res., 71:  
p 9-21. 

James, G. A and Wynd, J. G. (1965). Stratigraphic 
nomenclature of Iranian oil consortium, agreement 
area: AAPG Bulletin, v. 49, p. 2182-2245. 
Lacombe, O., Grasemann, B, & Simpson, G. 

(2011). Introduction: geodynamic evolution of 
the Zagros, Geodynamic Magezin 148(5-6),p. 
689-691. 

Laursen, G. V., Monibi, S., Allan, T. L.,  Pickard, 
N. A.,  Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., 
Van-Buchem, F. S. P., Moallemi, A, & 
Druillion, G. (2009): The Asmari Formation 
Revisited: Changed Stratigraphic Allocation 
and New Biozonation, First International 
Petroleum Conference & Exhibition, Shiraz, 
EAGE.                                               

Logan, B.W. (1959). Environments, foraminiferal 
facies and sediments of Shark Bay, Western 
Australia. Unpublished PhD Thesis, The 
University of Western Australia, 287 p. 

Mossadegh, Z. K., Haig, D. W., Allan, T., Adabi, 
M. H, & Sadeghi, A. (2009): Salinity changes 
during Late Oligocene to Early Miocene Asmari 
Formation deposition, Zagros Mountains, Iran: 



  93 .1393 زمستان ،2 شماره اول، سال شناختی،فسیل و نگاريچینه هايپژوهش فصلنامه

Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecolog
y, v. 272, p. 17-36.                 



...               آسماري سازند کربناته توالی شوري تغییرات همکاران؛ و زوارم ذبیحی  94 

Nebelsick J and Bassi, D. (2000). Diversity, 
growthforms and taphonomy: key factors 
controlling the fabric of coralline algal dominated 
shelf carbonates. in E. Insalaco, P. Skelton and T. 
Palmer, eds., Carbonate platform systems. 
Components and interactions. Geological Society, 
London, v. 178. p. 89–107. 
 Pomoni - Papaioannou, F and Karakitsios, V. 
(2002). Facies analysis of the Trypali carbonate 
unit in central-western Crete (Greece): an evaporite 
formation transformed into solutioncollapse 
breccias. In: Sedimentology, v. 49, No. 5, p. 1113-
1132. 
Rahimpour- Bonab, H., Esrafili-Dizaji, B, & 

Tavakoli, V. (2010). Dolomitization and 
anhydrite precipitation in Permo- Triassic 
carbonates at the South Pars gasfield, offshore 
Iran: Controls on reservoir quality. In: Journal 
of Petroleum Geology, v. 33(2), p. 1-24. 

Romero, J., Caus, E, & Rossel, J. (2002). A model 
for the palaeoenvironmental distribution of 
larger foraminifera based on Late Middle 
Eocene deposits on the margin of the south 
Pyrenean basin. Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology, v. 179, p. 
43-56.               

Rossi, V and Vaiani, S.C. (2008). Benthic 
foraminiferal evidence of sediment supply changes 
and fluvial drainage reorganization in Holocene 

deposits of the Po Delta, Italy. Mar. 
Micropaleontol., 69: p. 106-118. 

Thomas, A. N. (1948). The Asmari limestone of 
southwest Iran; AngloIranian Oil Company 
Report, 706, p, npublished. 

Tucker, M.E and Wright, V.P. (1990). Carbonate 
Sedimentology. Blackwell Science, Oxford.  

Van Buchem, F. S. P., Allan, T. L., Laursen, G. V., 
Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, 
H., Pickard, N. A. H., Tahmasbi, A. R., 
Vedrenne, V, & Vincent, B. (2010). Regional 
stratigraphic architecture and reservoir types of 
the Oligo-Miocene deposits in the Dezful 
Embayment (Asmari and Pabdeh Formations), 
SW Iran: Geological Society, London, special 
publications, v. 329, p. 219-263. 

Warren, J.K. (2006). Evaporites: 
Sediments,Resources and Hydrocarbons. In: 
Springer - Verlag, Brunei, p.1035. 

Wilson, J. L. (1975). Carbonate facies in geologic 
history: Berlin, Heidelberg, New York, Springer, 
471 p. 
Wynd, J. G. (1965). Biofacies of the Iranian 

consortium- agreement area, Report 1082, 
Tehran, Iranian Oil Operating Companies, 
Geological and Exploration Division, 
unpublished.   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


