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زيست چينه نگاري سازندگچساران دربرش كوه شور ،منطقه الر
زهرا رحماني ،١حسين وزيري مقدم(* ،)2 ،عزيزاله طاهري ،3حسن اميري بختيار
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 -1کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی ،دانشگاه اصفهان
-2دانشیار گروه زمین شناسی ،دانشگاه اصفهان
 -3استادیار گروه زمین شناسی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 -4شرکت ملی نفت ایران
پذیرش مقاله1311/2/11 :
تأیید نهایی مقاله1311/7/11:
چكيده
در این تحقیق ،به منظور معرفی تجمعات فونی ،بایوزونهاي موجود و تعیین سن بخش هاي چهل ،چمپه و
مل از سازند گچساران یک برش در کوه شور ،منطقه الر مورد مطالعه قرار گرفت 17 .جنس و  23گونه از
میکرو فسیل ها شناسایی گردید و در نتیجه  2تجمع فونی تشخیص داده شد .بر این اساس سن سازند
گچساران در این برش چاتین-آکی تانین در نظر گرفته شد .پسروي آب دریا پس از روپلین ،در ناحیه مورد
مطالعه سبب ته نشست رسوبات تبخیري سازند گچساران گردیده است .بنابراین در فارس داخلی بخش
پایینی سازند گچساران معادل زمانی آسماري میانی و باالیی در ناحیه خوزستان است.
واژههاي كليدي :زیست چینه نگاري ،سازند گچساران ،الیگو-میوسن ،روزنه داران.

* تلفن نویسنده مسئول11133211743 :
1

زیست چینه نگاري سازندگچساران دربرش کوه شور ...

خواص پاستیکی ناشی از وجود الیه هاي دخیش
نمک و الیه هداي مدارنی اسدت کده موجدب دگدر

مقدمه
روزنددداران ک د زي ب د رر از گروههدداي فسددیلی
شاخص و مفید براي تعیین سن نسبی الیده هداي
سنوزوئیک محسدوب میگردندد .سدازند گچسداران

شکلی الیه هدا و بهدش ریختگدی آن هدا مدیشدود.
قابلیت انحال نمک هدا ایدن بهدش ریختگدی را در
سطز زمین و یا ن دیک به آن تسریع و تداوم می-
بخشند (مطیعی .)1372 ،در حال حا ر شداخص

یکددی از مهمتددرین سددن پوشددش هددا در حو دده
زاگرس می باشدد ولدی اعاتدات نسدبتا کمدی از
زیست چینه نگداري ایدن سدازند وجدود دارد ،لدذا
شناسایی و بررسی دقیقتر ایدن سدازند بدر اسداس
فوندداي فسددیلی ،اعاتددات مفیددد و ارزشددمندي را
جهت مطالعات و کارهاي اکتشافی در این حو ده
به دست خواهد داد .چینه نگاري و رسوب شناسی

اصلی مورد استناد ،برش تلفیقی غیر رسمی اسدت
که واتسون ( )1191از چاه هداي مختلد میددان
نفتی گچساران ،براي بخش هداي مختلد سدازند
گچسدداران تدددوین و در سددال  1192همددراه بددا
نمودارهاي نوترون و پرتو گاما گ ارش نمود .جیم
و وایند ( )1193خاعر نشدان سداختند کده بعلدت
وجود قابلیت انحال در این سازند و حساسیت آن
نسبت به وزن عبقات فوقانی ،بندرت یک ردی از
سازند گچساران مشابه با برش نمونده پیشدنهادي
پیدا میشود .در مناعق سداحلی فدارس ،جیمد و
وایند ( )1193سازند گچسداران را بده سده بخدش
چهل ،چمپه و مول تقسیش کرده اند .گفتنی اسدت
که خامت و سن شناسی بخش هداي هفتگانده
برش الگو و تضو هاي سه گانده سدازند گچسداران
در منطقه فدارس اابدت نیسدت .بده همدین رو در

سددازند گچسدداران توسدد گیددل و تددا (،)1172
کشفی ( )1111و مطیعی ( )1113مدورد بررسدی
قرار گرفتده اسدت .هدد از ایدن مطالعده بررسدی
دقیق زیست چینه اي بر اساس روزنداران ک زي
در برش کوه شور مدی باشدد .بدا توجده بده اینکده
مطالعددات محدددودي بددر روي فوندداي ایددن سددازند
صورت گرفته ،امید است که این مطالعه اعاتدات
جدیددد و مفیدددي را در اختیددار پژوهشددگران قددرار
دهد.
نهشته شدن سازند گچساران هم مان بدا فعالیدت
هاي تکتونیکی می باشدد .ایدن سدازند در حو ده
فورلند زاگرس که عی چین خوردگی فعال به زیر
حو ه هاي با چرخش محددود آب تقسدیش شدده،
نهشته گردیدده اسدت بربریدان و لیند (،)1111
کددوو و اسددتونلی ( ،)1112بیدددون و همکدداران
( )1112و تالبوت ( .)2111این تقیده بدا نظراتدی
که ته نشست سازند گچساران را بده الگدون هداي
خیلی کش تمق و محدی هداي سدبخا در شدرای
گرم وخشک نسبت میدهند تباین دارد گیل و تا
( )1172و مطیعی (.)1113
براي سازند گچساران یک بدرش نمونده کامدل در
سددطز زمددین وجددود ندددارد و ایددن بعلددت داشددتن

بیشتر نواحی این سازند قابل بخش بندي نیست و
با نام کلی گچساران از آن یاد می شدود (مطیعدی،
 .)1372این سازند به سمت نواحی داخلی فدارس
به آهک هاي نازک الیه و الیه هداي قرمد سدازند
رازک تبدیل مدی شدود (شدکل شدماره  .)1نقشده
هدداي لیتوفاسددیس سددازند گچسدداران حدداکی از
تشکیل آن در حو ه اي باریک و ممتد (در حدود
 131کیلومتر ترض و  2111کیلومتر عول) ،عدی
الیگوسن تا میوسن می باشدد (اشدتوکلین;1191 ،
گیددل و تددا ;1172 ،کشددفی .)1111 ،ددخامت
سددازند گچسدداران معمددوال در فواصددل کوتدداه از
چندین صد متر تا بیش از  2111متر متغیر است.
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شکل  -1تطابق سازندهاي سنوزوئيک در کمربند چين خورده زاگرس ،در اين شکل تبديل سازند گچساران
به سازند رازک به سمت نواحي داخلي فارس مشاهده ميشود
موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

آسماري قرار دارد .بخش آهکی گوري سازند

پس از بازدید مقدماتی صحرایی جهت مطالعات
زیست چینه نگاري ،برش کوه شور با مختصات

میشان با مرز ناپیوسته و هش شیب بر روي سازند
گچساران قرار گرفته است .بخش هاي چهل،
چمپه و مول سازند گچساران ،بر اساس تغییرات
بارز صفات سن شناسی ،شامل جنس ،خامت و
رن الیه ها از همدیگر تفکیک می شوند که مرز
بخش ها بصورت پیوسته و هش شیب است .بخش
چهل از نظر سن شناسی شامل ژیپس و انیدریت
بصورت توده اي و با رن سفید می باشد .این
بخش در حدود  121متر خامت دارد .بخش
چمپه تناوبی از آهک ،مارن ،آهک هاي مارنی و
میان ال یه هاي نازکی از دولومیت می باشد و

گردیدند .براي شناسایی روزنداران از آدام و بورژوا
( )1197و لوئبلیش و تاپان ( )1111کمک گرفته
شد.

حدود  231متر خامت دارد .بخش مول شامل
تناوب آهک مارنی ،مارن قرم و سب و تیغه هائی
از ژیپس می باشد .این بخش در حدود  221متر
خامت دارد.

جغرافیایی " 27° 34’ 41ترض شمالی و " 21
’ 34° 41عول شرقی در  31کیلومتري جنوب
شرق شهر الر در یال شمالی تاقدیس کوه شور
انتخاب گردید (شکل  .)2با توجه به مشخصات
سن شناسی و تغییرات رخساره اي در این برش
بیش از 117نمونه برداشت و از آنها مقطع نازک
تهیه شد .تعدادي نمونه هش از سازند زیرین
(آسماري) برداشته شد .این مقاعع از نظر دیرینه
شناختی براي تعیین سن نسبی توالی بررسی

توصيف چينه نگاري برش مورد مطالعه
خامت سازند گچساران در برش مورد مطالعه
 311متر می باشد .سازند گچساران در این برش
با مرز ناپیوسته و هش شیب روي سازند آهکی

شکل  -2موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه
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استرانسیوم که توس اهرنبرر و همکاران
( )2117بر روي سازند آسماري صورت گرفته،

زيست چينه نگاري
به منظورتعیین سن نهشتههاي سازند گچساران
در برش مورد مطالعه ،مقاعع نازک به عور دقیق
مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس این

استفاده شده است .ا ز آنجا که تعداد زیادي از
فرامینیفر هاي موجود در سازند آسماري در سازند
گچساران نی مشاهده شده اند  ،نتایج به دست
آمده توس اهرنبرر و همکاران ( )2117در این

مطالعات  17جنس و  23گونه شناسایی گردید.
بر مبناي انتشار چینه نگاري میکرو فسیل هاي
موجود ،دو تجمع فونی تشخیص داده شده است.
تعیین بیوزونها بر اساس بیوزونهاي ارائه شده
توس جیم و وایند ( )1193و آدام وبورژوآ
( )1197صورت گرفته است .تاوه بر این براي
تعیین سن دقیقتر نهشتهها ازمطالعات ای وتوو

مطالعه استفاده شده است .اهرنبرر وهمکاران
( )2117سه جنس و دو گونه از فرامینیفرها را از
نظر چینه شناسی شناسی حائ اهمیت می دانند
که در شکل  3محدوده چینه شناسی آنها نشان
داده شده است.

شکل  -3محدوده زماني تعدادي از فسيل هاي شاخص سازند آسماري بر اساس مطالعات ايزوتوپي اهرنبرگ
و همکاران ( )2002و مقايسه آن با مطالعات پيشين آدامز و بورژآ ()1692
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در تجمع فدونی شدماره  ،1از دخامت  121متدري تدا
 342متري فونهاي زیر مشاهده گردیدند:

درمنطقه مورد مطالعه سازندگچساران بده صدورت
هش شیب برروي سازند آسماري قرار گرفتده اسدت.

Archaias kirkukensis, Archaias sp.,
Textularia sp., Dendritina rangi,
Bigenerina sp., Schlumbergerina sp.,
Triloculina trigonula, Quinqueloculina sp.,
Discorbis sp., Pyrgo sp., Elphidium sp.14,
Neorotalia viennoti, Neorotalia sp.,
Spherogypsina sp., Nephrolepidina
tournoueri

بدده منظددور تعیددین سددن دقیددقتددر قاتددده سددازند
گچساران 11 ،نمونه از نهشتههاي سازند آسدماري
نی برداشت گردید که مطالعه این نمونههدا منجدر
به شناسایی فونهاي زیر در بخدش بداالیی سدازند
آسماري گردید:
Peneropolis sp., Operculina sp.,
Nummulites fichteli, Pyrgo sp.,
Quinqueloculina sp., Nummulites sp.,
Austrotrillina asmariensis, Triloculina
trigonula.
این مجموتده بدا توجده بده حضدور Nummulites

الزم به ذکر است کده آخدرین حضدور آرکیداسهدا
مربوط به انتهاي این تجمع فونی میباشد.

ایددن مجموتدده بددا توجدده بدده حضددور Archaias

 fichteliمددیتوانددد بددا زون تجمعددی (Eulepidina-
Nephrolepidina-Nummulites
assemblage
 )zoneاز آدام و بورژوآ ( )1197که بدراي قسدمت

kirkukensisو  Archaias sp.مددیتوانددد بددا زون
زیسدددتی  2-Bاز آدامددد و بدددورژوا Archaias

پایین سازند آسماري معرفی شده اسدت ،مطابقدت
داده شود .سن این بایوزون الیگوسن درنظر گرفتده
میشود .همچنین این بیوزون را میتوان با بیدوزن
شدماره  37وایندد ( Nummulites intermedius ,
 )Nummulites vascus assemblage zoneبدده
سن الیگوسن تطابق داد .بر ایدن اسداس سدن ایدن
مجموتدده الیگوسددن درنظددر گرفتدده مددیشددود .امددا
مطالعات ای وتوپی استرانسیوم نشان مدیدهدد کده
آخرین حضور جنس  Nummulitesمربوط به یدک
میلیددون سددال قبددل از انتهدداي روپلددین مددیباشددد

asmaricus- Archaias hensoni assemblage
) )subzoneمطابقددت نمایددد .آدام د و بددورژوآ ایددن

بیوزون را به بخدش پدایینی آکدی تدانین (میوسدن
پیشین) نسبت دادهاند .امدا مطالعدات اهرنبدرر و
همکاران ( )Ehrenberg et al, 2007نشان داده که
آخرین حضور  Archaiasمربوط به قاتده میوسدن،
ن دیک مرز الیگو-میوسن میباشد .بنابراین بر ایدن
اساس و به دلیل موقعیت قرار گیري در توالی سن
این مجموته الیگوسن پسین (چاتین) و تدا قاتدده
میوسن در نظر گرفته میشود.

(اهرنبرر و همکاران .)2117 ،از ایدن رو مدیتدوان
سددن ایددن مجموتدده را بددا توجدده بدده حضددور گوندده
 Nummulites fichteliروپلین در نظر گرفت.
در بخش چهل ،یعندی از قاتدده تدا دخامت 121

قاتده ایدن تجمدع فدونی بدر روي آخدرین حضدور
آرکیاس قدرار دارد .در ایدن مجموتده ،از دخامت
 342متري تا انتهاي سازند گچسداران ،فدونهداي
زیرحضور دارند:

متري ،هیچ فسیلی یافت نشده ،که میتواند معر
یک زون تهی باشد .بر اساس پخدش و پراکنددگی
روزن داران بنتیک موجود در بخشهداي چمپده و
مل میتوان  2محدوده فونی جدا نمود (شکل .)4

Neorotalia sp., Elphidium sp.14, Miogypsina cf
irregularis., Borelis sp., Borelis pygmea,
Tubocellaria sp., Triloculina trigonula,
Quinqueloculina sp., Pyrgo sp.,
Schlumbergerina sp. Discorbis sp.,
Pseudotaberina sp., Miogypsina sp., Borelis
haueri

5

زیست چینه نگاري سازندگچساران دربرش کوه شور ...

شکل  -4ستون زيست چينه نگاري و توزيع عمودي ريزسنگوارههايي از سازند گچساران در منطقه الر
)sp.14-Miogypsina assemblage subzone
براي این مجموته معرفی میشود .آدامد و بدورژوآ
این زیر زون تجمعی را به بخش باالیی آکی تدانین

بر اساس حضدور  Miogypsina sp.و Elphidium
 sp.14زیر زون  2-Aاز آدام و بورژوآ ( Elphidium
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(میوسن پیشین) نسبت دادهاند .با توجده بده قدرار
گیري این تجمع بر روي تجمدع  1و تددم حضدور

نهشددته شددده و سددازند گچسدداران بددر روي بخددش
باالیی سازند آسماري قدرار گرفتده اسدت (وزیدري

گونددددده ( Borelis melo-curdicaشددددداخص
بوردیگالین) میتوان سن این مجموته را بده آکدی
تددانین (میوسددن پیشددین) نسددبت داد .مطالعددات
زیست چینه نگاري در برش مدورد مطالعده نشدان

مقددم .)2119 ،بندابراین حو ده رسدوبی در بدرش
اللی در موقعیت دورتري نسبت به خ ساحل قرار
داشته است و در فارس داخلی بخش پایینی سازند
گچساران معادل زمانی آسماري میانی و بداالیی در

می دهد که پسدروي آب دریدا در انتهداي روپلدین
سبب محدود شدن شرای دریایی شده و آهکهداي
چاتین-آکیتانین سازند آسماري به عور جانبی بده
وسیله سازند گچساران جایگ ین گردیده اسدت .در
حالیکدده در بددرش اللددی(در ناحیدده خوزسددتان) در
چاتین و میوسن پیشین رخسداره سدازند آسدماري

برش اللی است .اگر چه سازند گچساران تموما بده
میوسدن پیشدین نسدبت داده مدی شدود (جیمد و
وایند ،)1193 ،مطالعه مذکور حاکی از آن است که
قاتده سازند گچساران متعلق به الیگوسن میباشد
(شکل.)3
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... زیست چینه نگاري سازندگچساران دربرش کوه شور

 تعدادي از روزنه داران سازند گچساران و بخش بااليي سازند آسماري-5 شکل
Fig 1- Nummulites fichteli, Axial section, Sample no. C14, X90. Fig 2- Austrotrillina asmariensis, Axial section, Sample no. C11,.
X90. Fig 3- Archaias kirkukens, Axial section. Sample no. H109, X90. Fig 4- Neorotalia viennoti, Transverse section,
Sample no. H109, X90. Fig 5- Neorotalia sp., subaxial section, Sample no. H127, X90. Fig 6- Elphidium sp.14, Axial
section. Sample no. H273, X90. Fig 7- Dendritina rangi, Subaxial section, Sample no. H227, X90. Fig 8Nephrolepidina tournoueri, Axial sectin, Sample no. H145, X40. Fig 9- Borelis pygmea, Subaxial section, sample no.
H435, X90.Fig 10- Miogypsina cf. irregularis, Subaxial section, Sample no. H270, X90. Fig 11- Pyrgo sp., Equatorial
section, Sample no. H222, X90. Fig 12- Triloculina trigonuala, Axial section, Sample no. H104, X90

بر اساس مطالعه فونهاي موجدود در بخدشهداي
سازند گچسداران و شناسدایی تجمعدات فسدیلی و
استفاده از مطالعات ای وتوپی اهرنبرر و همکداران
) چندین نتیجده گیدريEhrenberg et al., 2007(
342 میشود که قاتده تضو چمپده تدا دخامت
متري مقطع مدورد مطالعده داراي سدن الیگوسدن
 بدراي بخدش انتهدایی.پسین (چداتین) مدیباشدد
342 چمپه وکل خامت مدل یعندی از دخامت
 سدن آکدی تدانین در نظدر،متري تا انتهاي مقطع
 تضو چهل بددلیل تددم حضدور.گرفته شده است
.بایوتا به تنوان زون تهی در نظر گرفته میشود
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