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  چکیده
سمغان، مورد نودان در مجاورت روستايغربی تاقدیسرسوبی سازند آسماري در یال شمالرخساره و محیطدر این تحقیق، ریز

باالي و  پایین هايمرز. متر است 302سازند آسماري در برش مورد مطالعه، داراي ضخامتی معادل . مطالعه قرار گرفته است
 هاي نازك، متوسط و ضخیم الیـه سازند آسماري در این برش عمدتاً شامل آهک. باشدپوشیده می آن در برش مورد مطالعه

ترتیـب در دو بخـش   هـا بـه  ایـن رخسـاره  . رخساره گردیدریز 13به شناسایی مطالعه، منجر این نتایج حاصل از. است) ماسیو(
   .اندشیب نهشته شدهمدریایی و الگونی در یک رمپ کربناته ه

 رسوبی، سازند آسماري، رمپرخساره، محیطریز :هاواژهکلید
 

Microfacies and sedimentary environment of the Asmari 
Formation in northwest flank of Nowdan anticline, west of 

Fars province  
 
Abstract 
In this study, micro-facies and sedimentary environment of the Asmari Formation in northwest flank 
Nowdan anticline next to Somghan village, is studied. The thickness of the studied Asmari Formation 
is 302 meters and lower and upper boundaries are covered. The Asmari Formation consists of thin, 
medium and thick to massive limestone. 13 microfacies identificated and reflect marine and lagoonal 
carbonatpart of a homoclinal carbonat ramp setting. 
Key words: micro-facies, sedimentary environment, Asmari Formation, ramp 
 

  مقدمه
رسوبی زاگـرس نهشـته   هاي آهکی است که بر روي پلتفرم کربناته در حوزهسازند آسماري توالی ضخیمی از سنگ

برش  ).1383مطیعی، (شود غرب ایران محسوب میمخزن نفت در جنوبسازند آسماري مهمترین سنگ. شده است
کیلـومتري   9سـمغان در  در مجاورت روستاي و) شمال شهر کازرون( غربی تاقدیس نودانمورد مطالعه در یال شمال

کیلـومتري غـرب شـهر شـیراز      154دارد و شهر کازرون در کیلومتري شهرستان کازرون قرار 39شرق قائمیه و شمال
. )1 شکل( شرقی می باشد "20 '30 °51شمالی و  "18 '52 °29 برش مورد مطالعه جغرافیاییمختصات. داردقرار
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مقطع نازك میکروسکوپی تهیه  187نمونه برداشت شد که از آن میان  300م شده بیش از در مطالعات صحرایی انجا
رسوبی سازند آسـماري در بـرش مـورد نظـر انجـام      رخساره و محیطمطالعه مقاطع نازك به منظور تعیین ریز. گردید

اسـاس  هـا نیـز بـر   رخسـاره ، نامگذاري شد و ریـز )1962(سنگ هاي آهکی بر اساس روش دانهام ). 2-شکل(گردید 
   .انجام گرفت) 2010(استاندارد فلوگل 

N  
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هاي دسترسی جغرافیایی و راهموقعیت: 1شکل 
.)1384بختیاري، (به منطقه مورد مطالعه   

 

ــکل  ــتون ریزرخســاره  :2ش ــا و س   حــیطمه
-غربـی تاقـدیس  النشست آنها در یال شـم ته

 .فارسغرب استان نودان،
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 گیريبحث و نتیجه
از  ترتیـب ؛ کـه بـه  )4و  3هـاي  شـکل (ریزرخسـاره گردیـد    13به شناسایی اسکلتی منجرمطالعه عناصر اسکلتی و غیر

  :عمق به شرح زیر استرخساره عمیق به سمت مناطق کم
  : شامل )O( دریاي باز هايرخسارهیزر

 O1 :بایوکالست اکینوئید وکستون ـ پکستون

دهنده رسوبگذاري در یک محیط نسبتاً آرام گل تا دانه پشتیبان نشانها در یک زمینهاین رخساره با فراوانی اکینوئید
هاي پایین اسلوپ، در شدن رسوبات در قسمتدهنده نهشتهدار نوري، نشانزنداران همزیستعدم حضور رو. باشدمی

   .Geel, 2000)(باشد نوري و رمپ خارجی می زیر زون
  O2 :نومولیتیده رودستون) بزرگ و کشیده(ت لپیدوسیکلینیده بایوکالس

بـیش از  (داران بزرگ حضور روزن. کندفی میهاي بسیار بزرگ با پوسته کشیده، این رخساره را معرلپیدوسیکلینیده
گذاري دهنده رسوبدار همچون خانواده نومولیتیده و الفیدیوم، نشانبه همراه دیگر منفذداران همزیست) مترسانتی 2

-حضور فون. باشدمیانی و با انرژي متوسط تا کم میهاي پایین رمپپیشین، در قسمتهاي باالتر از رخسارهدر بخش

-نرمـال دریـایی و در شـرایط الیگـوتروفی مـی     دهنده شـوري هاي اکینوئید و بریوزوئر نشانوق به همراه خردههاي ف

  . (Flugle, 2010)باشد
 O3 :نومولیتیده پکستون) شکلعدسی(بایو کالست لپیدوسیکلینیده 

ضـور رسـوبات در   ي حدهنـده شکل هستند که نشانزي در این رخساره شامل لپیدوسیکلینده عدسیروزنداران کف
هاي فرعی از دیگر فون. عادي می باشداساس امواجمیانی و باالي زون نوري و باالتر از سطح هاي باالي رمپقسمت

  Brandano et al., 2008). .(Geel, 2000  توان به نئوروتالیا و جلبک قرمز اشاره کردمی
 O4:پکستون) منفذ دار(آ فورامینیفرا بایوکالست کورالیناسه 

حضور فراوان روزنداران منفذداري چون لپیدوسیکلینیده، نومولیتیده، الفیدیوم و نئوروتالیا به همراه فراوانی جلبکهاي 
دهد ایـن رخسـاره   هاي پیشین، نشان میها نسبت به رخسارهاندازه کوچک فون. کندقرمز، این رخساره را معرفی می

  .Pomar et al., 2001)(میانی است هاي باالي رمپمربوط به قسمت
 O5:بایوکالست روتالیا کورالیناسه آ پکستون 

هـا نشـان   تنـوع پـایین فـون   . هاي قرمز اسـت رخساره شامل اجتماع نئوروتالیاهاي نسبتا بزرگ در کنار جلبکاین ریز
 ,Flugle) ستي پیشین ااز رخسارهمیانی و در عمقی کمترهاي باالي رمپشدن در قسمتي انرژي باال و نهشتهدهنده

2010).  
 : شامل )L( هاي محیط الگونیرخسارهریز
  : هاي محیط الگونی محصوررخسارهریز

 L1:کورال باندستون
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حضور تعداد کمی از . باشدمشاهده گردید، شامل قطعاتی از کورال می 188و  185این رخساره که تنها در دو مقطع 
-هاي بـاالي رمـپ  باال در قسمتکم و با انرژيبگذاري در یک شیبدهنده رسوها نشانها همچون میلیولیدپورسالنز

 (Wilson, 1975). باشد داخلی می
 L2: پکستون) منفذ دار و بدون منفذ(بایوکالست کورالیناسه آ فرامینیفرا  

ایـن  تنـوع بـاال در   . حضور همزمان فرامینیفراي منفذ دار و بدون منفذ، نشان دهنده ي الگون نیمه محصور می باشـد 
  (Geel, 2000; Romeor, 2002; Flugle, 2010). رخساره، شرایط نوري متوسط و شوري نرمال را نشان می دهد

 L3: آ آرکیاس روتالیا پکستونبایوکالست کورالیناسه 

دار و متورم در متر است و نئوروتالیاهاي تزیین 30هاي کمتر از ي عمقدهندهاین رخساره با حضور آرکیاس که نشان
محصور عمق درالگون نیمهانرژي کمهاي پردهنده رسوبگذاري در محیطهاي قرمز همگی نشانکنار فراوانی جلبک

  Geel, 2000) .(Romero et al., 2002 ;می باشند 
  : محصورهاي محیط الگونی نیمهرخسارهریز

 L4: پکستون) بدون منفذ(بایوکالست فرامینیفرا  

. باشـد منفذ در یک زمینه دانه پشـتیبان، معـرف محـیط الگـونی محصـور مـی      ان بدوناین رخساره با حضور روزندار
  ).(Wilson, 1975هاي این رخساره هستند ترین فونها، شاخصآرکیاس، پنروپلیس و میلیولید

 L5:پکستون) منفذبدون (آ میلیولید فرامینیفرا بایوکالست کورالیناسه 

کمتـر و  باشـد کـه عمـق   زنداران بدون منفذ، از مشخصه اصلی ایـن رخسـاره مـی   کنار روها، درنسبت باالي میلیولیده
 (Wilson, 1975; Flugle, 2010; Geel, 2000).دهد ي پیشین نشان میشوري بیشتر را نسبت به رخساره

 L6: پکستون) دیسکوربیس(آ میلیولید الفیدیوم بایوکالست کورالیناسه

-بعضی مقاطع، دیسکوربیس در یک زمینه دانه پشتیبان ، بیانگر نهشـته یدیوم و دراین رخساره، با فراوانی ملیولید، الف

 ;Geel, 2000( باشـد ها، نشانگر الگون محصـور مـی  عمق و تنوع پایین فون شدن رسوبات در یک محیط بسیار کم

Wlison, 1975; Flugle, 2010).  
 L7:وکستون ـ پکستون) کوچک(بایوکالست میلیولید نئوروتالیا   

کوچک، در یک زمینه دانـه  ي بسیارها و نئوروتالیاها با پوستهمیلیولید. یابدتنوع در این رخساره به شدت کاهش می 
 ,Wilson,) 1975 ;Geel دهندباال را نشان میپشتیبان، محیطی بسته، با گردش هیدرولیکی پایین و شوري بسیارتا گل

2000; Flugle, 2010.(  
 L8: وکستون ـ پکستونبایوکالست میلیولید  

پشـتیبان، شـرایط   در این رخساره، با کاهش بیشتر تنوع فونی و حضور بیشتر میلیولیـدها در یـک زمینـه دانـه تـا گـل      
  Geel, 2000).(رسد هاي قبلی میمحصورتر می شود و شوري به باالترین حد خود در مقایسه با رخساره
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  رسوبیمحیط
. ه بودن به بستر رسوبی، نقش مـوثري در شـناخت تفسـیر محـیط دیرینـه دارنـد      روزنداران کف زي، به واسطه وابست

بنابراین مطالعات میکروسکوپی این دسته از فرامینیفرا، و بررسی تغییرات تدریجی در شکل، اندازه و نوع پوسته آنها، 
 ,Flugle(ط فلوگـل اساس، سیسـتم رمـپ کربناتـه ارائـه شـده توسـ      همینبر. دهندتغییرات تدریجی عمق را نشان می

در مطالعـات صـحرایی، پلتفـرم    ) ریـف (هاي مرجـانی شود و به دلیل نبود شواهد چارچوب سازه، پیشنهاد می)2010
  .شیب تشخیص داده شدکربناته هم
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D E F 
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Fig.3: A: Microfacies O1: Bioclast echinoid wackestone-packstone. B: Microfacies O2 Bioclast large 
Lepidocyclina roudstone. C: Microfacies O3: Bioclast corallinacean lens shape Lepidocyclina packstone. D: 
Microfacies O4: Bioclast corralinacean perforate foraminifer’s packstone. E: Microfacies O5: Bioclast 
Neorotalia corallinacean packstone. F: Microfacies L1: Coral bundstone. G: Microfacies L2: Bioclast 
corallinacean perforate-imperforate foraminifer’s packstone. H: Microfacies L3: Bioclast corallinacean Archaias 
Neorotalia packstone. I: Microfacies L4: Bioclast corallinacean impeforate Foraminifer’s packstone 
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Fig.4: A: Microfacies L5: Bioclast corallinacean miliolids impeforate foraminifera packstone. B: Microfacies L6: 
Bioclast corallinacean miliolids elphydium wackestone-packstone. C: Microfacies L7: Bioclast miliolids small 
Neorotalia wackestone-packstone. D: Microfacies L8: Bioclast miliolids wackestone-packstone. 
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