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  زیست چینه نگاري سازند گچساران در منطقه الر

  
  3علی ،رحمانی ؛2علی ،صیرفیان ؛2حسین ،وزیري مقدم ؛1*کاملیا ،اژند

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان ـ1

  گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهانـ 2

  شرکت ملی نفت ایران ـ3

  

    چکیده

هـاي تبخیـري و سـنگهاي کربناتـه در     ، چمپه و مول از سازند گچساران با توالی ضخیمی از نهشتهدر این پژوهش بخشهاي چهل

هـاي فرامینیفرهـاي بنتیـک، معرفـی     هدف از این تحقیق، تعیین جنس و گونـه . برش کوه گچ منطقه الر مورد مطالعه قرار گرفتند

 4گونـه از فرامینیفرهـاي بنتیـک و     26جـنس و   19تیجـه آن  تجمعات فونی و بایوزونهاي موجود در سازند گچساران بوده که در ن

بر این اساس، سـن سـازند گچسـاران در ناحیـه الر اسـتان فـارس       . بایوزون مورد شناسایی قرار گرفت 2 زون وزیر 2، تجمع فونی

 .در نظر گرفته شد) بوردیگالین ـآکیتانین (میوسن پیشین 
  

Biostratigraphy of Gachsaran Formation in Lar area 
 
Abstract  
Three members of the Ghachsaran Formation including Chehel, Champe and Mol have a thick 
succession of limestone and evaporitic deposits. The purpose of this article was to study the benthic 
foraminifera and introduce assemblage zones that present in the Ghachsaran Formation. The result of this 
article led to the recognition of 19 genus and 26 species of benthic foraminifera. Two subzones and two 
biozones were recognized for the Ghachsaran Formation. As a result, The Ghachsaran Formation is 
lower Miocene (Aqitanian – Burdigalian) in age. 

 

  مقدمه

واقـع در زون زاگـرس چـین خـورده در جنـوب      ) میوسن زیرین(هاي نئوژن سازند گچساران بخشی از نهشته

با این حال در منطقه فـارس داخلـی   . این سازند به طور عمده از گچ، نمک و مارن تشکیل شده است. ایران است

هاي تبخیـري، آهکـی و مـارنی،    از این رو، با توجه به حضور الیه. شوداي آهکی در آن چشمگیر میهحضور الیه

بخش انیدریتی چهل از نظر لیتولـوژي  ). 1965جیمز و وایند، (به سه بخش چهل، چمپه و مول قابل تقسیم است 

لـوژي شـامل آهـک و    بخش کربناته تبخیـري چمپـه از نظـر لیتو    .شامل طبقات تبخیري ژیپس و انیدریت است

هاي ذره بینی در آهکها و مارنهـاي بخـش چمپـه    نگوارهس .باشددار و مارن قرمز تا خاکستري میدولومیت ژیپس

ی مـول، لیتولـوژي شـامل تنـاوب     دربخـش مـارن   .باشـند آرکیاس و دندریتینا می روتالیا، شامل بورلیس، میلیولیده،

، زادهدرویـش ( ي آن مشابه بخش چمپه اسـت اهباشد، سنگوارهمیهایی از ژیپس هاي قرمز و سبز داراي تیغهمارن

   ).1385 ،و آقانباتی 1382

 

  بحث

       ییبه مختصـات جغرافیـا  ) شهرستان الر جنوب(منطقه مورد مطالعه در برش کوه گچ در یال جنوبی کوه گچ 

E ˝ 36 ́36 ˚54  وN˝ 16 ́33˚ 27 متر ضـخامت دارنـد   264بخشهاي مورد مطالعه در مجموع . واقع شده است .
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13 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

ایـن مقـاطع از    .اي برداشت شد و از آنها مقطع نازك تهیه گردیدنظر گرفتن تغییرات رخسارهنمونه با در 83 تعداد

  .بررسی قرار گرفتندمورد هاي فرامینیفرهاي بنتیک نظر دیرینه شناختی براي تعیین جنس و گونه

محدوده  4توان طور کلی میه ب د در سازند گچسارانوبر اساس پخش و پراکندگی فرامینیفرهاي بنتیک موج

متـري کـه شـامل     20در بخش زیرین سازند گچساران از قاعده تا ضخامت . )1ستون شماره (جدا نمود  را فونی

  .تواند معرف یک زون تهی باشدباشد، هیچ فسیلی یافت نشد که میعضو انیدریتی چهل می

  

  1تجمع فونی شماره 

جـنس و   13متري که شامل بخش تحتانی عضو چمپه است، فرامینیفرهاي زیر شـامل   88تا  20از ضخامت 

  :اندگونه یافت شده 16
Peneroplis sp., Archaias kirkukensis, Archaias sp., Textularia sp., Amphestegina sp., 
Amphestegina bohdanowiczi, Dendritina rangi, Bigenerina sp., Schlumbergerina sp., 
Triloculina tricarinata, Quinqloculina sp., Discorbis sp., Pyrgo sp., Elphidium sp.14, 
Rotalia viennoti, Rotalia sp.                               

  . به همراه مجموعه فوق قطعات میلیولید، استراکود، اکینید، مولوسکا و بریوزوآ حضور دارند

  1عه فونی زون بندي زیستی مجمو

توانـد بـا زیـرزون    احتماأل مـی   .Archaias sp و  Archaias kirkukensisاین مجموعه با توجه به حضور

 & B )Adams-2 یـا  Archaias asmaricus – Archaias hensoni Assemblage Subzone زیسـتی 

Bourgeos 1967( که براي میوسن زیرین )لذا سـن ایـن   . ادل باشدسازند آسماري ارائه شده است، مع) آکیتانین

بـایوزون   توانـد بـا  تجمع مذکور نیز می. شودنسبت داده می) آکیتانین(بخش از سازند گچساران به میوسن زیرین 

 کــه بــراي ســازند )Wynd 1965(   Astrotrillina howchini – Peneroplis evolutus )60(شــماره 

  .مطابقت نمایدشده است گچساران ارائه 

 

  2ه تجمع فونی شمار

گونـه   19جـنس و   16متري در قسمت میانی عضو چمپه فرامینیفرهـاي زیـر شـامل     102تا  88از ضخامت 

 :وجود دارند
Archaias kirkukensis, Archaias sp., Miogypsina sp., Elphidium sp.14, Amphestegina sp, 
Amphestegina bohdanowiczi, Operculina sp., Dendritina rangi, Textularia sp., 
Bigenerina sp., Schlumbergerina sp., Borelis sp., Discorbis sp., Quinquloculina sp., 
Triloculina tricarinata, Pyrgo sp., Tubucellaria sp., Rotalia viennoti, Rotalia sp. 

  . آ حضور دارندیناسهکورال ,به همراه مجموعه فوق قطعات استراکود، اکینید، میلیولید، بریوزوئر، مولوسکا

  2زون بندي زیستی مجموعه فونی شماره 

 توانـد بـا زیـر زون زیسـتی    مـی Elphidium sp.14 و   .Miogypsina spاین مجموعه با توجه به حضـور  

Elphidium sp.14- Miogypsina Assemblage Subzone   2یـا-A  )Adams & Bourgeois 1967 (

  .مطابقت کند

  .شوددر نظر گرفته می) آکیتانین( اصل از عضو چمپه معادل میوسن پیشیناز این رو سن این حد ف
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14 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

  3تجمع فونی شماره 

متري، در قسمت فوقانی بخش چمپه تا بخشی از قسمت زیرین عضـو مـارنی مـول     159تا  102از ضخامت 

  :گونه وجود دارند 21جنس و  16شامل  فرامینیفرهاي زیر
Archaias kirkukensis, Archaias sp., Peneroplis sp., Textularia sp., Borelis haueri, 
Borleis sp., Miogypsina sp., Psudotaberina malabarica, Schlumbergerina sp., 
Bigenerina sp., Discorbis sp., Triloculina tricarinata, Trilocolina sp., Tubucellaria sp., 
Elphidium sp.14, Elphidium cf. crispum, Quinqloculina sp., Pyrgo sp., Rotalia viennoti, 
Rotalia sp., Dendritina rangi  

  . آ، مولوسکا و کورال حضور دارندبه همراه مجموعه فوق قطعات استراکود، اکینید، میلیولید، بریوزوئر، کورالیناسه

  3زون بندي زیستی مجموعه 

ایـن   باشـد مـی ) بوردیگـالین (که شاخص میوسن زیرین   Psudotaberina malabaricaبا توجه به حضور

 Borelis melo group - Meandropsina iranica) 1(شـماره  توان با زون زیسـتی  مجموعه را احتماأل می

Assemblage Zone )Adams & Bourgeois 1967(  که براي میوسن زیرین)سـازند آسـماري   ) بوردیگالین

لـذا،  . در نظر گرفـت ) Wynd 1965( 62و 61توان آن را معادل زون زیستی همچنین می. اند تطابق دادارائه داده

) قسمت فوقانی بخش چمپه با بخشی از قسمت زیـرین عضـو مـول   (وارد فوق، این حد فاصل با در نظر گرفتن م

  .باشدداراي سن بوردیگالین می

  

  4تجمع فونی شماره 

متري، انتهاي مقطع مورد مطالعه که شامل عضو مارنی مـول اسـت فرامینیفرهـاي     246تا  159در ضخامت  

 :اندگونه یافت شده 11جنس و  8زیر شامل 

Rotalia viennoti, Roalia sp., Discorbis sp., Elphidium sp.14, Ephidium cf. crispum, 
Miogypsina cf. irregularis, Miogypsina cf. basraensis, Borelis sp. Tubucellaria sp., 
Quinqluculina sp. Dendritina rangi  

راکودها و به احتمال زیاد کاروفیـت و نونینـا   پوسته است ،به همراه میکروفسیلهاي فوق در مارنهاي بخش مول

  . گونه است 11جنس و  8نیز وجود دارند و شامل 

    4زون بندي زیستی مجموعه شماره 

توان این مجموعه را با زون زیستی احتماأل می .Rotalia viennotti, Rotalia spبا توجه به حضور فراوان 

ــماره   Rotalia spp.-Nonina sp.-Charophyta assemblage zone (Ghachsaran Fm.( 63ش

)Wynd,1965(  مطابقت داده و سن آن را معادل میوسن پیشین)در نظر گرفت) بوردیگالین.  

  

  گیرينتیجه

هاي موجود در بخشهاي سازند گچساران و شناسـائی تجمعـات فسـیلی چنـین     بر اساس مطالعه ریز سنگواره

قاعـده عضـو   . شودان بایوتا به عنوان زون تهی در نظر گرفته میدلیل فقده که عضو چهل ب شودنتیجه گیري می

توان معادل آسماري میانی در نظر گرفـت و سـن میوسـن    متري مقطع مورد مطالعه را می 102چمپه تا ضخامت 

ی و بـا سـن   یمتري تا انتهاي مقطع را معادل آسماري بـاال  102از ضخامت . را به آن نسبت داد) آکیتانین( زیرین

  .باشدگالین در نظر گرفت که شامل بخش باالئی چمپه و کل ضخامت عضو مول میبوردی
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 رهایی از روزن داران متعلق به سازند گچساران در منطقه الستون زیست چینه نگاري و توزیع عمودي سنگواره: 1ستون شماره   
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