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  ي سازند آسماري، شرق گچسارانداران بزرگ در بازسازي محیط دیرینهنقش روزن

  

  2، وزیري مقدم، حسین2، صیرفیان، علی1بابائی، زهرا

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان ـ1

  گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان ـ2

  

  چکیده

تأثیر عوامل مختلف محیطی نظیر شـوري، تحـرك آب، بسـتر، انـرژي      نیز و بزرگ) فرامینیفرهاي(داران نقش روزن ،در این تحقیق

در برشـی از سـازند آسـماري واقـع در شـرق       را دنگذاري توزیع فرامینیفرها اثر مییند همزیستی که بر روآهیدرودینامیکی، نور و فر

ي اساس مطالعه بر .ي این سازند دست یافتگچساران مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا بتوان از این طریق به بازسازي محیط دیرینه

در قسمتهاي پایین سـازند آسـماري   ) 1(شود که مشاهده می) 1ستون (ي توزیع فرامینیفرها نمونه از این برش و نحوه 130بیش از 

هـا و    روزن داران پالژیـک و روزن داران بنتیـک بـزرگ بـا دیـواره نـازك هیـالین ماننـد لپیدوسـیکلینیده         ) متـر  60تا  1ضخامت (

رژي کم، شوري نرمـال و فـائق   د که دلیلی بر عمق زیاد، نور و اننشومی اي، به وفور دیدههاي بزرگ با همزیست دیاتومهنومولیتیده

داران ي روزنانـدازه ) متـر 143تـا   61از ضـخامت  (در قسمتهاي میانی سازند آسماري ) 2. (آمدن زیر محیط رسوبی دریاي باز است

در ) 3. (باشـد گر کـاهش عمـق، افـزایش نـور و انـرژي و شـوري بیشـتر مـی        گردد که نشانتر میآنها ضخیم کوچکتر شده، دیواره

 )Borelis pygmea(فرامینیفرهاي دوکی شکل با دیـواره پرسـالنوز   ) متر 247تا  144از ضخامت (باالتر سازند آسماري  هايقسمت

در قسـمتهاي فوقـانی سـازند آسـماري     ) 4. (حضور دارند که این حاکی از کاهش بیشتر عمق و افزایش نور، شوري و انـرژي اسـت  

حضـور دارنـد کـه     )Borelis melo curdica(پرسالنوز با صدف دیسـکوئیدال   فرامینیفرهاي) متر تا انتهاي مقطع 248ضخامت (

  .باشدگر حداکثر کاهش عمق و شوري بیشتر محیط مینشان

 

Role of the large foraminifers for reconstruction of paleoenvironment 
of the Asmari Formation, East of Gachsaran 

 
Abstract 
In this investigation we will study the role of large foraminifera, and also influences of different 
environment agents like: salinity, movement of the water, temprature, hydrodynamic energy, light and 
symbiont bearing processes that affect on the distribiution of foraminifera for the Asmari Formation in 
east of Gachsaran; to analyse and reconstruct the palaeoenvironment of deposition. On the basis of 
studying over 130 samples and the mode of foraminiferal distribution: (1) Pelagic and large benthic 
foraminifera with thin hyaline wall as large lepidocyclinidae and nummulitidae with symbiont bearing are 
present (from base up to 60 meters thickness). This is due to increase in water depth, low energy, normal 
salinity and prevailing of an deeper open marine environment. (2) In shallower open marine environment 
foraminifera’s wall (with hyaline wall) become thicker and smaller in size (from 61 to 143 meters 
thickness) that represents decrease in water depth, and increase in light and energy. (3) In shallow water 
restricted environment fusiform foraminifera with porcelaneous wall like Borelis pygmea are present (144 
to 247 meters thickness), that reveals decrease of depth and increase in salinity. (4) Also, in shallower 
water restricted environment discoidal foraminifera with porcelaneous wall (Borelis melo curdica) are 
associated (from 248 to top of section) that represents a decrease in water depth and an increase of 
salinity. 

 

  مقدمه

تواننـد از  ي وسیعی از محیطهاي کـم عمـق یـا نریتیـک وجـود دارنـد کـه مـی        داران بزرگ در محدودهروزن

داران بنتیـک  وجـود روزن . )2001رنمـا،  ( شـان باشـند  امل زمان بندي و شاخص محیط رسـوبگذاري وترین عمهم
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ص بازسـازي محـیط دیـرین و    بزرگ به عنوان مهمترین گروه فسیلی در سازند آسماري، ابزاري مناسب در خصـو 

            بـا توجـه بـه حساسـیت ایـن گـروه از       . تشخیص تغییرات محیطی مانند کم عمق شدگی و عمیق شـدگی اسـت  

، جنس بسـتر رسـوبی و انـرژي آب، بازسـازي     )تروفیک(داران به تغییر شرایط محیط نظیر نور، رژیم غذایی روزن

  .)2001رنما، ( سوبی آنها امکان پذیر استاي با توجه به توزیع رشرایط زیست دیرینه

کیلـومتري شـرق گچسـاران در اسـتان کهکیلویـه و       30در  منطقه مورد مطالعه در روستاي علی آبـاد تقریبـاً  

شـمالی و طـول جغرافیـایی     30 16 21عرض جغرافیـایی  موقعیتبا زاگرس چین خورده  پهنه درو بویراحمد 

  .شرقی قرار دارد 51 03 0.08

  

  بحث

داران داراي دو نـوع فـرم   ایـن گـروه از روزن  . پـردازیم داران بزرگ بنتیک مـی بررسی روزن در این قسمت به

) 1998(هـالوك  . باشـند میلیمتر را دارا می 3فسیلی و فرم زنده بوده و شکل داخلی آنها پیچیده و حجمی بیش از 

، آلوئولینیـدآ  ،آسـوریتیده  ،آپنروپلیـده  ،آرکیائیـدآ  ملداران بزرگ بنتیک را معرفی نمود که شاهفت خانواده از روزن

آرکیائیـدآ،   هـاي تنهـا خـانواده   ،در برش مورد مطالعه از سازند آسماري .نومولتیدآ استو کالکارینیدا  ،آمفیستژینیدآ

  .دنشوآلوئولینیدآ، آمفیستژینیدآ و نومولتیدآ دیده می

 و نور ،انرژي هیدرودینامیکی ،بستر ،تحرك آب ،شوري داران بزرگ بنتیک عواملدر پخش و پراکندگی روزن

   .یند همزیستی نقش دارندآفر

بیوینگتـون،  ( باشـد داران بـزرگ مـی  اي براي توزیع روزندرصد باالي شوري آب عامل محدودکننده :شوري

ـ با توجه به تنوع و نحوه توزیع روزن. )2004 ر محیطهـاي  داران مطالعه شده سازند آسماري در شرق گچساران، زی

داران بزرگ بنتیـک بـا   در شوري نرمال روزن. رسوبی الگون محصور، غیر محصور و دریاي باز تشخیص داده شد

در شـوري  . اندازه بزرگ و کشیده حضور دارند که نشان دهنده عمق زیاد و زیر محیط رسـوبی دریـاي بـاز اسـت    

داران ت مـرتبط بـودن بـا دریـاي بـاز ایـن روزن      شود به علباالتر که در قسمتهاي میانی برش مورد نظر دیده می

تر همراه با فرامینیفرهاي با دیواره پرسالنوز مشاهده نمـود کـه   توان با اندازه کوچکبزرگ با دیواره هیالین را می

در محیطهاي بـا درصـد شـوري بسـیار بـاال، تنهـا       . باشدنشان دهنده زیر محیط رسوبی الگون نیمه محصور می

  .شوند که حاکی از زیر محیط رسوبی الگون محصور استیواره پرسالنوز دیده میداران با دروزن

افزایش شدت نور و تحرك آب باعـث  . داران تأثیر به سزایی داردتحرك آب در شکل پوسته روزن: تحرك آب

 و دارانـی ماننـد هتروسـتژینا   در منطقـه مـورد مطالعـه روزن   . )2004بیوینگتـون،  (شـود  تر شدن پوسته میضخیم

نمودند به علت کاهش نور و تحرك آب دیواره نازك زیست می) دریاي باز(تر لپیدوسیکلینا که در بخشهاي عمیق

          الگـون و قسـمت   (امـا در بخشـهاي کـم عمـق     . شـود داشته، سرعت رشد آنها کند بوده و پوسته آنها بزرگتر می

داران هـاي روزن رود، پوستهو میزان شوري باال می شودچون سرعت تحرك آب زیادتر می) تر دریاي بازکم عمق

تـوان بـه   داران در منطقه مورد مطالعه مـی باشد که از جمله این روزنتر و اندازه کوچکتر میتر، رشد سریعضخیم

  .جنسهاي روتالیا، لپیدوسیکلینا، هتروستژینا و اپرکولیناهاي کوچکتر با پوسته ضخیم هیالین اشاره نمود

هـاي  کننـد، پوسـته  برش مورد مطالعه هتروستژیناهایی که بر روي بسترهاي دانه درشت زندگی میدر  :بستر

کننـد  در حالی که اپرکولیناها بر روي بسـترهاي نـرم زنـدگی مـی    . تر و شکل دوکی محدب الطرفین دارندضخیم

  .)2004بیوینگتون، (

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

22 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

ري با انـرژي هیـدرودینامیکی دو نـوع پوسـته     در ناحیه مورد مطالعه با توجه به سازگا :انرژي هیدرودینامیکی

هاي دوکی شکل پوسته) 2 ،ضخیم، مانند برخی از نومولیتیدها) المالر(دار الیههاي الیهپوسته) 1: شودنمایان می

 معمـوال ) مانند برخی نومولیتیـدها (هاي پهن بزرگ پوسته. سخت با تعداد زیادي حجرات ثانویه مانند آلوئولینیدها

پوسـته الیـه الیـه    . )2005راسـر، ( شوداحی پرانرژي نامناسبند، زیرا آشفتگی محیط باعث نابودي آنها میبراي نو

. آمفیستژینا و دوکی شکل شدن بورلیس به همراه حجرات ثانویه متعدد، دلیل بر انرژي زیاد در ایـن الگونهاسـت  

  .شودپهن و بزرگ یافت میهتروستژیناها، اپرکولیناها و لپیدوسیکلیناهاي  ،به طرف بخشهاي عمیق

       بـا افـزایش عمـق از شـدت نـور کاسـته      . شودشدت نور در دریا به وسیله شفافیت آب و عمق کنترل می: نور

در برش مورد نظر، نیاز به استفاده بهینه از سطوح نور، تغییـرات شـکل پوسـته را توجیـه     . )1987هالوك،( شودمی

  .کندمی

           ، تغییر شکل پوسته بـا توجـه بـه شـدت نـور در جـنس آمفیسـتژینا مشـاهده        همچنین در منطقه مورد مطالعه

جنس آمفیستژینا جهت محافظت از خود در مقابل نور شـدید سـاختار تقریبـاً مخروطـی شـکل یافتـه و       . گرددمی

ـ  تر می ها نازك با افزایش عمق از این حالت خارج شده و الیه. تر شده استدیواره آنها ضخیم کـه   ه طـوري شود ب

  .دهندتري از خود نشان میعمیق منطقه حالت کشیده در نواحی نسبتا

به خاطر تمایل به نـور متفـاوت در   . میزبان همزیست جلبکی هستند  ،داران بزرگروزن از بسیاري :همزیستی

مـورد مطالعـه    در برش. )1983هوتینگر،( کنندفرامینیفرها در عمقهاي متفاوتی از منطقه نوري زندگی می ،جلبکها

گسترش حجرات جانبی با دیواره نـازك در طـی تکامـل،    . ها با حجرات جانبی فراوان حضور دارندلپیدوسیکلینیده

سازد تا محیط زنـدگی خـود را   این عامل فرامینیفرها را قادر می. دهدنفوذ نور جهت فتوسنتز جلبکها را افزایش می

  .گرددشان با جلبکها مشاهده میدر اعماق زیاد همزیستیبه همین دلیل . تا اعماق بیشتر افزایش دهند
 

  گیرينتیجه

داران پرسالنوز بدون منفذ در برش مـورد نظـر اشـاره بـه     شود تعداد زیاد روزناز بحثهایی که شد استنباط می

سـته نـازك و   هاي بـزرگ بـا پو  ها و نومولیتیدهلپیدوسیکلینیده. آبهاي هیپرسالین، عمق کم، انرژي و نور زیاد دارد

          بنـابراین  . مسطح داللت بر محیطهاي عمیق، نور و انرژي کم و شوري نرمال محدوده طبیعـی یـک گونـه اسـت    

داران بزرگ، تغییـر در انـدازه و تنـوع در ضـخامت دیـواره آنهـا و حضـور یـا عـدم حضـور           بر اساس توزیع روزن

  .پی برد ق گچسارانتوان به پالئواکولوژي سازند آسماري در شرهمزیست، می
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