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  چکیده

اسـتان  غـرب  (کـازرون  غرب شهرستان کیلومتري شمال 7غرب روستاي دریس واقع در هاي سازند آسماري در شمالنهشته
-خاکستري و کرم متمایل به خاکستري ماسیو، ضخیم، متوسط، نازك و بعضاً دولومیتی با میانمتر آهک 460شامل ) فارس

 2گونـه در قالـب    19جـنس و   19زي داران کفاساس مطالعه پخش و پراکندگی روزنبر. باشدهاي نودوالر و مارنی میالیه
  .باشدبراي سازند آسماري می) روپلین ـ شاتین(یگوسن زیستی شناسایی گردید که معرف سن الزون

 زي، روپلین ـ شاتینداران کفنگاري، روزنچینهسازند آسماري، زیست :هاواژهکلید
 
Abstract 
The Asmari Formation deposits at the northwest of Deris village, located at 7 km northwest of 
Kazerun city (west of Fars province) consists of 460 m massive, thick, medium and thin bedded gray 
and cream to gray limestone, slightly dolomitic with nodular and marly interbedded. Biostratigraphy 
study based on the distribution of benthic foraminifera, leads to identification of 19 genus and 19 
species, accordingly 2 biozones have recognized and Oligocene (Rupelian-Chattian) age was 
introduced for the Asmari Formation.                     
Keywords: Asmari Formation, biostratigraphy, benthic foraminifera, Rupelian-Chattian 
 

  مقدمه
شناسی ایـن سـازند در بـرش نمونـه     سنگ. هاي کربناته الیگو ـ میوسن است سازند آسماري توالی ضخیمی از سنگ

هاي سـازند آسـماري و   کربنات). 1386خسروتهرانی، (باشد اي رنگ میهاي کرم تا قهوهمتر آهک 314متشکل از 
زاگـرس  مخـزن در حوضـه  تـرین سـنگ  ازند مهمکه این سطوريباشد بهسنگی آن حاوي نفت و گاز میبخش ماسه

اساس فوناي فسیلی اطالعات ارزشمندي لذا شناسایی و بررسی دقیق این سازند بر). 1386صیرفیان،(شود محسوب می
داران بزرگ اساس پراکندگی روزنبر. زاگرس به دست خواهد دادرا جهت مطالعات و کارهاي اکتشافی در حوضه

پیشین براي ایـن سـازند در نظـر گرفتـه شـده اسـت       زوتوپ استرانسیوم سن روپلین ـ میوسن نگاري ایزي و چینهکف
)Thomas, 1948; James & Wynd, 1965; Adams & Bourgeois, 1967; Ehrenberg et al., 2007; Laursen et 
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al., 2009 .(زي و بـا توجـه بـه    داران کفاساس روزناي سازند آسماري برچینهدر مطالعه حاضر نیز خواص زیست
  ).1جدول (شود مطالعه می) Laursen et al., 2009(بیوزوناسیون الرسن و همکاران 

  

  
  روش مطالعه 

کازرون واقع شـده اسـت،   غرب شهرستانکیلومتري شمال 7غرب روستاي دریس که در برش مورد مطالعه در شمال
. فـارس اسـت  ده ـ کـازرون ـ قائمیـه در غـرب اسـتان      راه دسترسی به این برش از مسیر جـاده بـاال  ). 1شکل (باشد می

اساس مطالعات بر). 2شکل (باشد شمالی می o29 41' 59''شرقی و  o51 32' 26''جغرافیایی برش مورد مطالعه موقعیت
مقطـع نـازك تهیـه     272ها تعـداد  نمونه برداشت و از آن 450شناسی بیش از صحرایی و با توجه به مشخصات سنگ

نهایـت تعیـین سـن سـازند     نگـاري و در چینـه ه میکروسکوپی مقاطع نازك به منظور پتروگرافـی و زیسـت  مطالع. شد
  .آسماري انجام گردید

 

  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ).MacQillan, 1975(شناسی منطقه نقشه زمین:  2شکل  )Laursen et al. )2009بیوزوناسیون  : 1جدول  

 .مشخص شده است 'A-Aبرش مطالعه با 

). 1384سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، (هاي دسترسی به برش مطالعه ـ نقشه راه1کل ش  
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  گیريبحث و نتیجه
غـرب  (غرب روستاي دریس در شمالگونه در سازند آسماري واقع 19جنس و  19اساس مطالعات میکروسکوپی، بر

زون تجمعی شناسـایی و سـن    2ها اساس پخش و پراکندگی میکروفسیلبر). 3شکل (شناسایی گردید ) فارس استان
  .روپلین ـ شاتین براي آن معرفی شد

  :باشدمتري برش مطالعه گسترش دارد شامل فوناي زیر می 66قاعده تا ضخامت این مجموعه که از  :1تجمعیزون
Nummulites vascus, Nummulites fichteli, Nummulites sp., Operculina sp., Amphistegina sp., 
Heterostegina sp., Elphidium sp.1, Elphidium sp.14, Dendritina rangi, Planorbulina sp., Neorotalia 
viennoti, Haplophragmium slingeri, Sphearogypsina sp., Eulepidina sp., Nephrolepidina tournoueri, 
Nephrolepidina sp.                                                                                                                                      

الرسـن و  ) Nummulites vascus – Nummulites fichteli assemblage zone(تجمعی تجمعی معادل زونزوناین 
  .باشدبا سن روپلین می) Laursen et al., 2009(همکاران 

  :باشدمعرفی شده و شامل فوناي زیر می) رأس برش(متري  460تا  66این مجموعه از ضخامت  :2تجمعیزون
Operculina sp., Amphistegina sp., Heterostegina sp., Elphidium sp.1, Elphidium sp.14, Dendritina 
rangi, Planorbulina sp., Neorotalia viennoti, Haplophragmium slingeri, Sphearogypsina sp., 
Eulepidina sp., Nephrolepidina tournoueri, Nephrolepidina sp., Reussella sp., Valvulinid sp., Borelis 
cf. pygmaea, Triloculina trigonula, Triloculina cf. tricarinate, Pyrgo sp., Archaias asmaricus, 
Archaias operculiniformis, Archaias sp., Peneroplis thomasi, Peneroplis evolutus, Peneroplis sp., 
Austrotrillina howchini, Austrotrillina sp., Meandropsina iranica, Discorbis sp., Ditrupa sp., 
Spirolina sp., Spiroloculina sp., Bigenerina sp., Miogypsinoides cf. complanatus.                                 

ــونی معــادل زون   Archaias asmaricus – Archaias hensoni – Miogypsinoides(تجمعــی ایــن تجمــع ف

complanatus assemblage zone (   الرسـن و همکـاران)Laursen et al., 2009 (     بـا سـن شـاتین در نظـر گرفتـه  
 ).2جدول (شود می
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A B C 
).فارسغرب استان(هاي موجود در سازند آسماري در برش دریس برخی از میکروفسیل: 3شکل   

A: Nummulites vascus, axial section, Sample no. B5; B: Operculina complanata, axial section, Sample 
no. B27; C: Heterostegina sp., Equatorial section, Sample no. B40; D: Nephrolepidina tournoueri, 

axial section, Sample no. B54; E: Miogypsinoides cf. complanatus, axial section, Sample no. B439; F: 
Archaias asmaricus, axial section, Sample no. B267 

 

E F D 
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