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ریزرخسارهها ،محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری در میدان
نفتی کرنج ،شمال فروافتادگی دزفول ،جنوب غرب ایران
بهزاد سعیدی رضوی*  ،1علیرضا گنجی ،2سپهر ضرابی

3

- 1گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی ،پژوهشکده فناوري و مهندسی ،پژوهشگاه استاندارد ،کرج ،ایران
- 2گروه زمين شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهيجان ،الهيجان ،ایران
- 3گروه زمينشناسی نفت ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،تهران،
ایران
پذیرش مقاله1399/2/15 :
تأیيد نهایی مقاله1399/6/24 :
چكیده
در این پژوهش ریزرخساره ها ،محيط رسوبی و پالئواکولوژي سازند آسماري با تکيه بر مطالعه  105مقطع
نازک (شامل مغزههاي حفاري) تهيه شده از  132متر توالیهاي برش تحتاالرضی یکی ازچاههاي ميدان نفتی
کرنج انجام شده است 12 .ریزرخساره شناسایی و تفسير شد که شامل )1 :انيدریت )2 ،مادستون-
دولومادستون )3 ،باندستون استروماتوليتی )4 ،ماستون کوارتزدار )5 ،بيوکالستيک بنتيک فرامينيفرا (بدون
منفذ) پکستون -گرین استون )6 ،بنتيک فرامينيفرا (منفذ دار و بدون منفذ) وکستون -پکستون -گرین استون،
 )7بایوکالست گرینستون )8 ،اُاُیيد گرینستون )9 ،کوراليناسه آ کورال فلوتستون )10 ،لپيدوسيکلينا
کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون -گرین استون )11 ،لپيدوسيکلينا نوموليتيده پکستون-وکستون )12 ،پالژیک
فرامينيفرا وکستون هستند ،که میتوان به  5محيط رسوبی شامل :پهنه جذر و مدي ،الگون محصور ،الگون
نيمه محصور ،دریاي باز تقسيم کرد .بهطور کلی این رسوبات تحت  3نوع متفاوت از شوري در دریایی باز (psu
) ،40-34الگون نيمه محصور ) (psu 50-45و الگون محصور (بيش از  (psu 50با زون نوري افوتيک،
اليگوفوتيک ،مزوفوتيک تا یوفوتيک و تحت  4نوع رژیم غذایی :اليگوتروفی ،مزوتروفی ،یوتروفی و هایپرتروفی
در یک پالتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال در زمان چاتين تا بوردیگالين رسوبگذاري نموده است.
واژههای کلیدی :پالئواکولوژي ،ریزرخساره ها ،سازند آسماري ،محيط رسوبی ،ميدان نفتی کرنج.

* -نویسنده مسئول:

Email: bsaidi@standard.ac.ir
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جمله پژوهشهاي انجام شده روي سازند آسماري
میتوان به بررسی چينهنگاري زیستی ،رخسارههاي
ميکروسکوپی و محيط رسوبی سازند آسماري در
مناطق زاگرس مرتفع ( Seyrafian et al, 1998,
 ،)2000, 2003محيط رسوبی و چينهنگاري
سکانسی سازند آسماري در جنوب غرب ایران
( ،)Vaziri-Moghaddam et al, 2006تغييرات
شوري در مدت ته نشست سازند آسماري
( ،)Ehrenberg, 2007بررسی مدل توزیع دیرینه
روزنداران درشت سنگهاي کربناته اليگو-ميوسن
در تاقدیس خویز ( ،)Rahmani, 2010ریزرخساره
ها و محيط رسوبی سازند آسماري در شمال غرب
حوضه زاگرس ( Vaziri-Moghaddam et al,
 )2010و ریزرخسارهها و محيط رسوبی سازند
آسماري در ناحيه فارس ()Sadeghi et al, 2010
اشاره کرد .بر این اساس مدل رسوبی سازند
آسماري به یک رمپ کربناته نسبت داده شده
است .هم چنين زیست چينهنگاري و پالئواکولوژي
این سازند را سلطانيان و همکاران ( )2011و
صيرفيان و همکاران ( ،)2011محيط رسوبی و
چينهنگاري سکانسی را اله کرمپور و همکاران
( ،)2010وزیري مقدم و همکاران ( )2010و شب
افروز و همکاران ( )2015و همچنين پالئواکولوژي
آن را وزیري مقدم و همکاران ( )2011بررسی
کردهاند .هدف از این تحقيق تعيين ریزرخسارهها،
محيط رسوبی و بررسی برخی فاکتورهاي
پالئواکولوژي در سازند آسماري در مقطع مورد
مطالعه میباشد .ساختار تاقدیسی کرنج ،که یکی
از ميادین مهم نفتی ایران محسوب میشود در
جنوب غرب حوضه رسوبی زاگرس و در جنوبی -
ترین بخش فروافتادگی دزفول شمالی در مجاورت
ميادین پارسی قرار دارد (شکل Sherkati, ( )2
.)2004

مقدمه
سازند آسماري (اليگو _ ميوسن) در نواحی
زاگرس گسترش دارد .این سازند براي نخستين بار
در تنگ گل ترش واقع در کوه آسماري مورد
شناسایی قرار گرفت ( .)Richardson, 1924در
برش نمونه ضخامت این سازند  314متر میباشد.
در برش نمونه قسمت پایينی سازند آسماري با
سن اليگوسن دیده نمیشود و به نظر میرسد که
قسمت پایين آن با مارنها و شيلهاي سازند پابده
جانشين شده است (مطيعی )1372 ،و ( Wynd,
 .)1965در نواحی جنوب غرب زاگرس رخساره -
هاي ماسه سنگی (بخش ماسه سنگ اهواز) و در
نواحی غرب و جنوب غرب رخساره تبخيري
(بخش کلهر) جایگزین آهکهاي زیرین و بعضاً
ميانی سازند آسماري میگردد )مطيعی.)1372 ،
سازند آسماري با سن اليگوميوسن ،با داشتن تخلل
شکافی ،بزرگترین سنگ مخزن ميادین نفتی
حوضه زاگرس به ویژه در فروافتادگی دزفول می
باشد ( .)James, 1965ميدان نفتی کرنج یکی از
مهمترین ميادین نفتی در فرو افتادگی دزفول
شمالی میباشد .سازند آسماري در مرز زیرین خود
در بيشتر مناطق ،عموماً شيل و مارنهاي سازند
پابده را بهطور هم شيب میپوشاند ،ولی در مرکز
لرستان با ناپيوستگی فرسایشی ،بر روي سنگ
آهکها و دولوميتهاي سازند شهبازان قرار می -
گيرد .در بخشی از نواحی فارس هم با ناپيوستگی
فرسایشی سازند جهرم را فرا میگيرد .در مرز
باالیی سازند آسماري ،رسوبات تبخيري سازند
گچساران قرار دارد که در بخشهاي زیادي از
جنوب غرب ایران ،سازند آسماري را بهطور هم
شيب میپوشاند ،اما در فارس داخلی سازند رازک
جانشين سازند گچساران شده و بهطور هم شيب بر
روي سازند آسماري قرار میگيرد (شکل  .)1از
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شکل  :1گسترش سنگ چينههاي سنوزوئيک حوضه زاگرس در نواحی فارس ،لرستان و خوزستان( ،
.)wynd, 1965

37

James and

شکل  : 2موقعيت ميدان کرنج در حوضه زاگرس ( .)Sherkati, 2004

نازک از مغزههاي حفاري متعلق به سازند آسماري
در چاه مورد نظر در ميدان کرنج که تهيه شده بود،
به کمک ميکروسکوپ مجهز به دوربين
عکسبرداري ،مورد مطالعه دقيق (سنگشناسی و

مواد و روشها
برش مورد مطالعه در  115کيلومتري شرق اهواز با
مختصات جغرافيایی ’N 31° 04’ 48”, E 49° 58
” 13قرار دارد .در این پژوهش تعداد  105مقطع
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فسيلشناسی) قرار گرفت .در مطالعه ریزرخساره -
ها ،نامگذاري سنگ آهکها به روش دانهام
( )1962و امبري و کلوان ( )1971و شناسایی
ریزرخسارهها بر اساس مدل فلوگل ( )2010انجام
شد .سازند آسماري در چاه فوق  132متر
ضخامت دارد .با توجه به این که سازند آسماري
دراین چاه بهطور کامل مورد حفاري قرار نگرفته و
همچنين با توجه به دادههاي در دسترس ،فقط
عمق  2668تا  2800متري این چاه که داراي مغزه
بوده است مطالعه شده است.
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استرانسيوم توسط اهرنبرگ ( )2007نيز بر تشکيل
انيدریت قاعده آسماري در حوضچههاي شور بسته
داللت دارد.
ریزرخسارههای کربناته سازند آسماری
الف) ریزرخسارههای حاشیه ساحلی

مادستون -دولومادستون ) :(MF2دولوميتها را
براساس اندازه بلورهاي آنها به دو دسته (بنحوي
که مرز دو دسته  10تا  20ميکرون میباشد) مجزا
شامل ،دولوميکرایت بلورین که بلورهاي آن بسيار
ریز هستند و دولوميت بلورین دانه درشت یا دانه
شکري تقسيم میشوند .دولوميتهاي مورد
مطالعه در سازند آسماري از نوع اول هستند ،در
این ریزرخساره ،فسيل و آلوکمی مشاهده نشده و
در پارهاي از مقاطع نازک استيلوليتهاي کوچکی
مشاهده میشوند .سيلتهاي ریز و تکههاي
انيدریت نيز در متن سنگ مشاهده میشوند
(شکل  .)2-3تفسير :این گرهکهاي انيدریتی
احتماالً در شرایط دیاژنتيکی اوليه با پایين افتادن
سطح آب دریا و خروج رسوبات از آب در اقليم گرم
و خشک و در محيط باالي جزر و مدي ایجاد شده -
اند .در نتيجه با توجه به نکات فوق این ریز رخساره
معادل  )Flügel, 2010( RMF –25میباشد.
باندستون استروماتولیتی ) :(MF3در این
ریزرخساره استروماتوليت ها از اتصال ذرات رسوبی
به یک بستر جلبکی یا پوششی از سيانو باکتريها
تشکيل می شوند و داراي ساختمان نواري و الیه
الیه میباشند (شکل  .)3- 3تفسير :بهترین مکان
براي تشکيل استروماتوليتها محيطهایی هستند
که موجودات پرسلولی همچون ماهیها و شکم
پایان نتوانند پوششهاي جلبکی را بخورند و از بين
ببرند ( .)Flügel, 2004این جلبکها امروزه در
نواحی باالي پهنه بين جزر و مدي ،آبهاي
شيرین کم عمق و محيطهاي آب لب شور دریاچه

نتایج
شرح ریزرخسارهها

مطالعه ميکروسکوپی منجر به تشخيص 12
ریزرخساره وابسته به محيطهاي ،پهنه جذر و
مدي ،الگون ،سد ،دریاي باز و ترسيم ستون
ریزرخساره ها نهشته شده سازند آسماري در مقطع
مورد مطالعه گردید (شکل  ،)4که از کم عمق به
عميق عبارتند از:
ریز رخسارههای غیر کربناته سازند آسماری

انیدریت ) :(MF1این ریزرخساره بيشتر در بخش -
هاي فوقانی و ميانی سازند آسماري مشاهده می -
شود .بلورهاي انيدریت عمدتاً خود شکل بوده و
داراي رخ منظم هستند و در پارهاي از موارد حالت
دم چلچلهاي نشان میدهند .این ریزرخساره فاقد
هرگونه آلوکم میباشد (شکل  .)1- 3تفسير :در
زمان روپلين  -آکی تانين به دليل افت سطح آب
دریا ،حوضه درون پلتفرمی آسماري بهطور موقت
از دریاي باز جدا میشود و انيدریت در حوضههاي
بسته رسوب میکند .با توجه به ضخامت و تداوم
جانبی این رسوبات انيدریتی به نظر میرسد که
آنها در حوضچههاي شور مجزا تشکيل شدهاند
( .)Van Buchem, 2010انجام آناليز ایزوتوپ
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فرامينيفرهاي بدون منفذ (شاخص آبهاي کم -
عمق و با شوري باال) از اجزاي اصلی این
ریزرخساره میباشد .ظهور تعداد زیادي از فرامهاي
بدون منفذ پورسالنوز به خصوص ميليوليد در این
رخساره گویاي محيط با شوري باال و نشان دهنده
الگن محصور و محيطهاي غنی از مواد غذایی
میباشد (.)Geel, 2000; Brandano, 2009

هاي بزرگ و کوچک ته نشين میشوند
( .)Greensmith, 1988با توجه به آلوکمها ،وجود
دولوميتهاي ریز بلور ،کانیهاي تبخيري
(انيدریت) ،همراهی با ميکروفاسيسهاي مربوط به
محيط سوپراتایدالی و وجود حفرات انحاللی چشم
پرندهاي ،میتوان گفت که این ریزرخساره در
شرایط سوپراتایدالی (باالي پهنه جزر و مدي)
رسوبگذاري کرده است.

بنتیک فرامینیفرا (منفذدار و بدون منفذ) وکستون -

پكستون -گرین استون ) :(MF6در این ریز رخساره
مخلوط فرامينيفرهاي بنتيک با دیواره هيالين و
پرسالنوز به همراه کوراليناسه آ ها دیده میشود .از
فرامينيفرهاي با دیواره پرسالنوز میتوان به
ميليوليد ،دندریتينا ،پنروپليس ،آستروتریلينا،
لپيدوسيکلينا ،مئادروپسينا و بورليس و از
فرامينيفرها با دیواره هيالين به دیسکوربيس،
الفيدیوم ،روتاليا ،اپرکولينا و هتروستژینا اشاره
نمود .اجزاء فرعی شامل کورال ،اکينيد ،مولوسکا و
بریوزوئر میباشد .زمينه سنگ گل اندک تا
اسپاریتی میباشد .بافت سنگ پکستون میباشد
که در بعضی جاها تا گرین استون هم پيش رفته،
گاهی وکستون هم دیده میشود .استيلوليتی
شدن و دولوميتی شدن از مهمترین عوارض
دیاژنزي در آن هستند (شکل  .)6- 3تفسير :این
ریزرخساره معرف محيط الگون نيمه محصور می -
باشد ،زیرا فون هاي دریاي باز و الگون با هم
حضور دارند و در بعضی مواقع بافت سنگ تا
وکستون هم تغيير میکند ( ;Geel, 2000

ب) ریزرخسارههای محیط الگون

ماستون کوارتزدار ) :(MF4در این ریز رخساره
ميکریت زمينه اصلی سنگ را تشکيل داده است.
به غير از دانههاي ریز کوارتز دانههاي دیگري
مشاهده نمیشود (شکل  .)4- 3تفسير :زمينه
ميکریتی و بافت مادستون ،عدم مشاهده نشانه -
هاي خروج از آب (مانند ساختمانهاي چشم
پرندهاي ،ترک هاي گلی و ریشه گياهان) و حضور
دانه هاي کوارتز ریز و موقعيت آن در توالی با
رخساره هاي الگونی نشان دهنده تشکيل این ریز
رخساره در الگون به سمت ساحل میباشد
( .)Flügel, 2004حضور دانههاي کوارتز در زمينه
ي ميکرایتی در این ریز رخساره نشاندهنده
محيط الگون محصور میباشد ( Rasser et al,
.)2005
بیوکالستیک بنتیک

39

فرامینیفرا (بدون منفذ)

پكستون -گرین استون ) :(MF5آلوکمهاي اصلی
این ریزرخساره شامل ميليوليد ،دندریتينا ،بورليس،
آستروتریلينا ،مئاندروپسينا ،آرکياس ،پنروپليس و
به مقدار کمتر قطعات اکينيد ،خرده دوکفهاي و
بریوزوئر است .از اجزاي غيراسکلتی میتوان به
پلوئيد اشاره کرد .این اجزا در زمينهي اسپاریتی تا
حدودي ميکرایتی قرار گرفتهاند .استيلوليتی
شدن ،مهم ترین پدیده دیاژنزي مشاهده شده در
این ریزرخساره میباشد (شکل  .)5- 3تفسير:

Hottinger, 1997; Pomar, 2001; Cosovic et
 .)al, 2004رخساره هاي الگون محصور با حضور

فراوان روزنداران کف زي با دیواره پورسالنوز از
قبيل ميليوليد ،پنروپالیس و بورليس مشخص
میشود .رخسارههایی مشابه با این رخساره از
الگون نيمه محصور(باز) گزارش شده است
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شدن این ميکروفاسيس در محيطی با انرژي زیاد
میباشد .براساس شباهت این ریزرخساره با
ميکروفاسيس استاندارد توصيف شده ( Wilson,
 ،)1975; Flügel, 2004میتوان محيط تشکيل
این ریزرخساره را در شرایط انرژي باالي تپههاي
سدي و باالي خط اثر امواج و تشکيل دهندهي
سد بایوکالستی در نظر گرفت و معرف مرز بين
رمپ داخلی و رمپ ميانی میباشد .این ریزرخساره
به همراه دیگر ریزرخسارههاي سدي گسترش
نسبی زیادي داشته که موجب شدهاند در پشت
آنها الگونهایی تشکيل شوند .سيمانی شدن مهم -
ترین پدیده دیاژنزي این ریزرخساره میباشد.

.)Moghaddam et al, 2006
ج) ریزرخساره های محیط سد یا شول

بایوکالست گرینستون ) :(MF7آلوکمهاي اصلی این
ریزرخساره شامل خردههاي اسکلتی براکيوپودا،
اکينيد ،فرامينيفرهاي بنتيک و گاستروپودا بوده و
روزن داران کف زي با پوسته هيالين نظير الفيدیوم
به عنوان اجزاي فرعی این ریزرخساره میباشند که
در زمينهاي از اسپارایت قرار دارند .دانههاي
تشکيل دهندهي این ریزرخساره داراي جورشدگی
خوبی میباشند (شکل  .)7- 3تفسير :مشخصات
بافتی و نبود زمينه ميکرایت ،نشان دهنده نهشته

شکل  :3تصاویر ميکروسکپی رخسارهاي رسوبی شناسایی شد در کربناتهاي سازند آسماري در چاه مورد مطاله)1 :
انيدریت ) )2 ،(MF1مادستون -دولومادستون ) )3 ،(MF2باندستون استروماتوليتی ) )4 ،(MF3ماستون کوارتزدار
) )5 ،(MF4بيوکالستک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون -گرین استون ) )6 ،(MF5فرامينيفرا (منفذدار و بدون منفذ)
وکستون-پکستون-گرین استون ) )7 ،(MF6بایوکالست گرینستون ) )8 ،(MF7اُاُیيد گرینستون ) )9 ،(MF8کوراليناسه
آ کورال فلوتستون ) ) 10 ،(MF9لپيدوسيکليناها کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون-گرین استون ))11 ،(MF10
لپيدوسيکليناها و نوموليتيدها پکستون -وکستون ) )12 ،(MF11پالژیک فرامينيفرا وکستون ).(MF12
پژوهشهاي دانش زمين
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اُاُیید گرینستون ) :(MF8این ریزرخساره از
اُاُیيدهایی که در زمينهاي از سيمان اسپارایتی قرار
گرفتهاند ،تشکيل شده است .اغلب اُاُیيدها توسط
پدیده دیاژنزي ميکرایتی شدن ،ساختمان داخلی
اوليه خود و یا در بعضی موارد هسته خود را در
اثر عمل انحالل از دست دادهاند( .شکل .)8- 3
تفسير :با توجه به نوع آلوکمها و نبود گل آهکی و
پرشدن فضاي بين آلوکمها توسط سيمان ،محيط
رسوبگذاري پيشنهادي این ریزرخساره ،محيطی
پر انرژي میباشد که سبب شسته و خارج شدن
گل از متن سنگ شده است .بر این اساس ،این
ریزرخساره مشابه ریزرخساره استاندارد معرفی
شده توسط ویلسون ( )1975و فلوگل ( )2004در
نظر گرفته میشود و رخساره سدي یا پشتههاي
کم عمق در محيط پر انرژي بوده که محيط رمپ
کربناته داخلی  -ميانی را نشان میدهد ( Read,
 .)1985اصلیترین و مهمترین عارضه دیاژنزي در
این ریزرخساره  ،سيمانی شدن میباشد.
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ریزرخساره ،سيمانی شدن و پر شدن فضاي
حجرات مرجانی با سيمان دروزي میباشد.
لپیدوسیكلیناها کورالیناسه آ نئوروتالیا پكستون -

گرین استون ) :(MF10آلوکمهاي اصلی این
ریزرخساره شامل روزن داران کفزي بزرگ با
دیواره هيالين نظير نئوروتاليا و لپيدوسـيکلينا به
همراه کوراليناسه آ است و از آلوکمهاي فرعی این
ریز رخساره میتوان به فرامينيفرهاي مانند
آمفيستژینا و هتراستژینا اشاره کرد که در زمينه -
اي از ميکرایت تا اسپارایت قرار دارند (شکل - 3
 .)10تفسير :روزنداران کفزي بزرگ با دیواره
هيالين مانند نئوروتاليا و لپيدوسـيکلينا به همراه
جبلک قرمز در این ریزرخساره حاکی از آن است
که این ریزرخساره در در بخش کمعمق رمپ
ميانی و باالیی سطح اساس امواج طوفانی تشکيل
شده است و همچنين زمينه ميکرایت و اسپارایتی
این ریزرخساره بيانگر شرایط آشفته و پر انرژي
آبهاي کمعمق ناحيه رمپ ميانی است ( Flügel,
2004; Geel, 2000; Corda and Brandano,
.)2003

د) ریزرخساره های محیط دریای باز

کورالیناسه آ کورال فلوتستون ) :(MF9آلوکمهاي
اصلی این ریزرخساره شامل قطعات مرجانی و
جلبک قرمز میباشد که در آن حجرات مرجانی
موجود توسط سيمان کلسيتی و گل آهکی پر
شدهاند .روزن داران کف زي بزرگ با پوسته هيالين
نظير نئورتاليا و آمفيستژینا به عنوان اجزاي فرعی
در زمينه ميکرایتی حضور دارند( .شکل .)9- 3
تفسير :وجود فوناي خاص محيط دریاي باز شامل
مرجانها و کوراليناسه نشان دهنده رسوبگذاري
در محيط دریاي باز و باالتر از سطح اساس امواج
طوفانی ،بر روي قسمت کمعمق رمپ ميانی می -
باشد ( .)Cosovic et al, 2004این ریزرخساره در
بخش ميانی سازند آسماري در چاه مورد مطالعه
قرار گرفته است .مهمترین پدیدههاي دیاژنزي این

لپیدوسیكلیناها و نومولیتیدها پكستون-وکستون

) :(MF11آلوکمهاي اصلی این ریزرخساره
فرامينيفرهـاي بزرگ ،پهن و کشيده بنتيـک
شامل لپيدوسـيکلينا ،هتروسـتژینا ،اُپرکولينا به
همراه کوراليناسه آ و خردههایی از اکينيد بوده که
در زمينهاي از ميکرایت قرار دارند .از آلوکمهاي
فرعی این ریزرخساره میتوان به فرامينيفرهاي
کوچک کف زي (آمفيستژینا و نئوروتاليا) اشاره
کرد (شکل  .)11- 3تفسير :حضور فراوان روزن
داران کـف زي بزرگ ،پهن و کشيده ماننـد
لپيدوسـيکلينا ،هتروستژینا و اُپرکولينا و عدم
حضور روزنداران پالنکتون حاکی از آن است که
این ریزرخساره در در بخش خارجی رمپ ميانی و
باالیی سطح اساس امواج طوفانی تشکيل شده
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است و همچنين زمينه گلی این ریزرخساره بيانگر
شرایط آرام و کم انرژي آبهاي عميق ناحيه رمپ
ميانی است ( Flügel, 2004; Geel, 2000; Corda
 .)and Brandano, 2003این ریزرخساره در بخش
پایينی سازند آسماري در چاه مورد مطالعه
شناسایی شده است .استيلوليتی شـدن و
دولـوميتی شدن مهمترین پدیدههاي دیاژنزي
مشاهده شده در این ریزرخساره میباشند.
پالژیک فرامینیفرا وکستون ) :(MF12ریز رخساره
مذکور داراي زمينهاي پوشيده از گل کربناته است
که روزن داران پالژیک از جمله گلوبيژرینا در آن
پراکندهاند .اجزاء فرعی آن را بيوکالستهاي
کوچک حاصل از همين روزنداران تشکيل می

42

دهد (شکل  .)12- 3تفسير :حضور فرامينيفرهاي
پالنکتونيک ،وجود کانی درجازاي گلوکونيت ،ماده
آلی ،لکههاي تيره رنگ سولفيدي موجود در زمينه
و فقدان جلبکهاي قرمز آهکی و فرامينيفرهاي
بنتيک ،نهشته شدن این ریزرخساره را در زیر
سطح اساس امواج طوفانی و شرایط دریایی باز
نشان میدهد ( Geel, 2000; Cosovic et al,
 .)2004این ریزرخساره معادل  RMF-2در نوشته
هاي فلوگل ( )2004و بيانگر محيط انتهاي رمپ
خارجی است ( )Geel, 2000و در بخش پایينی
سازند آسماري در چاه مورد مطالعه هم مرز با
سازند پابده قرار دارد.

شکل  :4نمودار توزیع عمودي ریزرخسارههاي شناسایی شده سازند آسماري در چاه مورد مطالعه
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هاي گرم) ،وجود پالتفرم کربناته از نوع رمپ
حاشيهدار یا پالتفرمهاي مسطح را رد میکند.
توليد و تراکم اندک رسوبات در بخشهاي باالیی
زون یوفوتيک (شامل رسوبات دانهریز و گل
کربناته) ،پراکنده شدن دانهها در بخشهاي
عميقتر زون یوفوتيک و کمعمق اليگوفوتيک،
نهایتاً تجمع رسوبات دانه درشتتر در بخشهاي
عميق زون اليگوفوتيک و کمعمق زون افوتيک ،و
عدم حضور رودوليتها و رخسارههاي توربيدیتی
(نشاندهنده رمپهاي داراي شيب انتهایی) و
دانهریز بودن اکثریت ذرات وجود یک پالتفرم
کربناته از نوع رمپ با شيب مالیم (رمپ
هموکلينال) میباشد.

مدل رسوبی سازند آسماری در منطقه مورد
مطالعه

با توجه به نوع رسوبات کربناته توليد شده و
مکان هاي اصلی تجمع رسوبات در مقطع مورد
مطالعه نيمرخ (مدل) رسوبی این مقطع بازسازي
شد (شکل  .)5ریزرخسارههاي شناسایی شده و
تغييرات عمودي بين آنها ،تغييرات تدریجی
;(Flügel, 2010; Wilson, 1975; Read, 1985
;Tucker, 1990; Burchette and Wright, 1992
 )Reading, 1996و عدم حضور قابل توجه

موجودات توليد کننده گراول یا موجودات
چارچوب ساز در زون یوفوتيک (مانند مرجانهاي
ریف ساز) که عدم حضور آنها براساس معيارهاي
دمایی و تروفيک در مقطع مورد مطالعه قابل
توجيه است (نبود شرایط اليگوفوتيک پایدار و آب -

شکل  : 5مدل رسوبی سازند آسماري در چاه مورد مطالعه

همراهی بسيار محدود فوناي مربوط به پالتفرم
داخلی (الگون) همانند روزن داران غير منفذ دار
با فوناي معمول دریاي باز همچون روزن داران
منفذدار و غيره یا به عبارت دیگر نبود تغييرات
تدریجی در فونا از پالتفرم داخلی به سمت پالتفرم

وجود رخساره هاي پهنه باالي جزر و مدي ،الگون،
رخساره سدي ،بخشهاي کمعمق و عميق دریاي
باز و در نهایت حوضه ،وجود نيمرخ رسوبی از نوع
رمپ هموکلينال را در این ناحيه ،براساس روش
ویلسون ( )1975مشخص مینماید .از طرفی
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خارجی میتواند دليلی براي وجود یک محيط
نيمه محدود در پالتفرم داخلی باشد که احتماالً
توسط سد اایيدي بایوکالستی )(MF7, MF8
ایجاد شده است که جداکننده رمپ داخلی از رمپ
ميانی است.
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چنين محدودهاي از شوري میباشند .قسمتهاي
ميانی و باالیی تا انتهاي برش آسماري بهطور
عمده در محيطی با این شوري رسوب نموده است.
این شوري در زمان هاي آکی تانين و بوردیگالين
رخ داده است .به عبارت دیگر محيط الگون نيمه
محصور در زمان هاي مذکور گسترده بوده است
(شکل  6و  .)4محدوده الگون محصور (بيش از
( 50 psuهيپرسالين)) با حضور فرامينيفرهاي
پورسالنوز و قطعات مولوسکا مشخص میگردد.
خرده هاي اکينيد و فرامينيفرهاي با دیواره هيالين
غایب میباشند .این محدوده مشخصه الگون
محصور میباشد و ميليوليدها نيز از فونهاي غالب
در این محدوده میباشند ( .)Mossadegh, 2009با
توجه به این تفاسير ریز رخسارهي  MF5را با
توجه به حضور فرامهاي پورسالنوز از قبيل
ميليویدها و دندریتينا و  ...همچنين نبود خرده -
هاي اکينيد و فونهاي دریاي باز میتوان در این
محدوده قرار داد .ریزرخسارهي  MF4را با توجه به
فقدان فون هاي فسيلی گویاي نبود شرایط مناسب
براي زیست موجودات میباشد که میتوان آن را
به این محدوده شوري نسبت داد .این شوري در
زمان هاي آکی تانين و بوردیگالين رخ داده است.
به عبارت دیگر محيط الگون نيمه محصور در
زمانهاي مذکور گسترده بوده است (شکل  6و .)4
توزیع مواد غذایی :تغييرات ميزان مواد غذایی یا
شرایط تروفيک یکی از عوامل مؤثر بر روي
تجمعات زیستی پالتفرم کربناته سازند آسماري در
منطقه مورد مطالعه است .شرایط محيطی از لحاظ
ميزان ذخيره غذایی موجود به  4گروه اليگوتروفی
(غذاي کم) ،مزوتروفی (غذاي متوسط) ،یوتروفی
(غذاي زیاد) و هایپروتروفی (حداکثر غذا) تقسيم
میگردد ( .)Mutti and Hallok, 2003حضور
فرامينيفرهاي بزرگ بنتيک همراه با خردههاي
جلبک قرمز در قسمت هاي پایينی سازند آسماري

بررسی عوامل مهم در نحوه توزیع روزنداران
بزرگ بنتیک در چاه مورد مطالعه

در پخش و پراکندگی روزنداران بزرگ بنتيک در
مقطع مورد مطاله عوامل زیر نقش دارند- 1 :
شوري -2 ،توزیع مواد غذایی -3 ،دما - 4 ،تحرک
آب -5 ،عمق آب - 5 ،نور.
شوری :محدوده دریایی باز ،شوري نرمال آب دریا
( )34- 40 psuبا حضور فرامهاي هيالين را نشان
میدهد .ریز رخسارهي  MF12با توجه به حضور
فرام هاي پالنکون با دیواره هيالين جز این محدوده
از شوري قرار دارند .ریزرخسارههاي  MF10و
 MF11با توجه به داشتن تنوع باالیی از فرامهاي
هيالين از قبيل لپيدوسيکلينا ،خانواده نوموليتيده،
آمفيستژینا و روتاليا همراه با خردههایی از
کوراليناسه آ و اکينيد نشاندهندهي چنين
محدودهاي از شوري میباشند و همچنين
ریزرخسارهي  MF9را با توجه به حضور فراوان
کوراليناسه آ و کورال جز این محدوده از شوري
قرار گيرند .در مقطع مورد مطالعه این شوري در
زمان چاتين رخ داده است .به عبارت دیگر محيط
دریاي باز در زمانهاي مذکور گسترده بوده است
(شکل  6و  .)4محدوده الگون نيمه محصور (psu
 )45- 50با حضور فراوان فرامهاي پورسالنوز،
آگلوتينه و خرده هاي اکينيد و یک افزایش تنوع
در دانههاي بيوژنيک مشخص میگردد .در این
محدوده تنوع کمی از فرامهاي هيالين میتواند
حضور داشته باشد ( .)Baratollo et al, 2007با
توجه به این تفاسير ریز رخسارههاي  MF6گویاي
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در زمان چاتين بهطور عمده تحت این شرایط
غذایی اليگوتروفی تا مزوتروفی قرار داشته است.
چنين ميزانی از مواد غذایی در قسمتهاي باالیی
سازند آسماري بهطور عمده در آکی تانين و
بوردگالين با توجه به کمتر شدن ميزان
فرامينيفرهاي بزرگ و موجوداتی که تحتتاثير
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شرایط غذایی اليگوتروفی تا مزوتروفی میباشد و
افزایش در ميزان موجودات غير وابسته به نور از
قبيل اکينيد و دوکفهاي بهطور عمده تحت شرایط
غذایی ضعيف مزوتروفی تا یوتروفی تشکيل شده
است.

شکل  :6شرایط غذایی و شوري محيط

همچنين پخش و پراکندگی روزنداران بنتيک در
ارتباط با دما است ( Beavington-Penney and
 .)Racey, 2004دما به عنوان مهمترین عامل
فيزیکی موثر در پراکنش روزنداران کفزي و توليد
کنندگان کربنات میباشد ( .)Flügel, 2004دماي
آب با تغيير در عرض جغرافيایی و عمق آب تغيير
میکنيد (.)Hottinger, 1997
در منطقه مورد مطالعه با توجه به فراوانی
فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ از قبيل لپيدوسيکلينا،
اپرکولينا ،هتروستژینا ،آمفيستژینا ،آرکياس،
بورليس و  ...به عنوان اجزاي اصلی تشکيل دهنده
رسوبات کربناته در منطقه مورد مطالعه ،حضور
جلبک هاي قرمز کوراليناسه آ و همچنين وجود
دانه هاي غيراسکلتی چون اائيدها ،که نشانگر آب -
هاي گرم و محيطهاي گرمسيري و نيمه
گرمسيري است ( ،)Flügel, 2004میتوان شرایط
رسوب گذاري سازند آسماري را در منطقه مورد
مطالعه را در محيط گرمسيري تا نيمه گرمسيري
در نظر گرفت .بازسازي عرضهاي جغرافيایی

افزایش در ميزان مواد غذایی ورودي در محيط با
شرایط یوتروفی با تغيير آشکار در ساختار
تجمعات زیستی همراه است ( Hallock et al,
 ،)1993بهطوري که باعث کاهش فراوانی مرجان -
هاي ریف ساز ،کمبود ساختارهاي ریفی و افزایش
جلبکهاي بزرگ کفزي ،سيانو باکتریا و
شکوفایی جلبکها و افزایش فرسایش زیستی شده
( )Hallock, 2001و همچنين باعث افزایش ميزان
مواد غذایی در شرایط یوتروفی و سبب تمرکز
فيتوپالنکتون ها در ستون آب شده و ميليوليدها و
روتالياهاي کوچک جایگزین فرامينيفرهاي بزرگ
میشوند (بوینگتون -پنی و راسی .)2004 ،در
منطقه مورد مطالعه در محيط الگون شرایط
یوتروفيک تا هایپروتروفی به سمت بخشهاي کم -
عمق دریاي باز شرایط مزوتروفيک و بخشهاي
عميق دریاي باز شرایط اليگوتروفيک برقرار است
(شکل .)6
دما :ویژگی شيميایی و فيزیکی فرایندهاي زیستی
در محيطهاي دریایی تحتتاثير دما میباشد و
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دیرینه نيز نشانگر این نکته است که کوههاي
زاگرس در زمان اليگوسن  -ميوسن حدوداً در
عرض جغرافيایی  29درجه شمالی (حارهاي) قرار
داشته است (.)Heydari et al, 2003
تحرک آب :تحرک آب در شکل پوسته روزنداران
تاثير بسزایی دارد ،افزایش شدت نور و تحرک آب
باعث ضخيمتر شدن پوسته میشود و در شرایطی
که این دو عامل کاهش یابند سرعت رشد کمتر
میشود و ضخامت پوسته کمتر میشود
( .)Beavington-Penney and Racey, 2004در
منطقه مورد مطالعه در بخشهاي عميق دریاي باز
(پالتفرم داخلی به سمت حوضه) به علت کاهش
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نور و تحرک آب روزنداران دیواره نازک داشته،
سرعت رشد کند شده و اندازه پوسته بزرگتر می -
شود که از جمله آنها میتوان لپيدوسيکليناها،
اپرکوليناها و هتروستژیناها را نام برد ولی در
بخشهاي کمعمق الگونی و کمعمق دریاي باز
چون سرعت تحرک آب زیادتر شده و ميزان انرژي
باال میباشد روزنداران پوسته هایشان ضخيمتر،
رشد سریعتر و اندازه کوچکتر میباشد که از
جمله این روزنداران در منطقه مورد مطالعه می -
توان به روتاليا ،لپيدوسيکليناها ،اپرکوليناها و
هتروستژیناهاي کوچکتر با پوسته ضخيمتر اشاره
نمود (شکل .)7

شکل  : 7ارتباط ميان عمق و تحرک آب با جایگاه فرامينيفرها در پلتفرم کربناته سازند آسماري در منطقه مورد
مطالعهa) Triloculina tricarinata, b) Peneroplis evolutus, c) Archaias sp., d) Heterostegina sp., .
e) Heterostegina sp., f) Nephrolepidina tournoueri, g) Lepidocyclina sp., h) Eulepidina dilatata.

رسوب و اشکال پالژیک از خود نشان میدهند
( ،)Brasier, 1975به عنوان مثال هتروستژینا پی
الیههاي سخت را براي زندگی انتخاب میکند ،در
صورتیکه اپرکولينا بسترهاي نرم را ترجيح می -
دهد (.)Beavington-Penney and Racey, 2004
روزندارانی که بر روي بسترهاي دانه درشت
زندگی میکنند ،پوستههاي ضخيمتر و شکل
دوکی محدب الطرفين دارند.

در محيط هاي کم انرژي نوارهاي جلبکی و ساکنان
رسوبات برتري دارند .در محيطهایی که انرژي
زیاد باشد ،چسبيدهها و اپيفيتها معمول ترند.
روزندارانی که محيط زندگيشان بسترهاي سخت
(سنگ ،پوسته صدف و )...میباشد ،توسط سطح
زیرین صاف و یا محدب خود ،به بستر متصل می
شوند ،آنها اغلب پوسته نازک ایجاد میکنند ،و
تنوع مرفولوژیکی بيشتري در مقایسه با ساکنان
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عمق آب :در اعماق مختلف ،فرامينيفرها با ویژگی -
هاي مورفولوژیکی خاص زندگی میکنند .بهطوري
که تغيير در عمق و سطح آب باعث تغيير در
محدوده زندگی آنها میگردد ( Brandano et al,
 .)1983محدوده عمق فرامينيفرهاي بزرگ به
وابستگی نوري همزیست جلبکی درونی بستگی
دارد ( .)Hottinger, 1997روزنداران آبهاي کم -
عمق جهت محافظت از همزیست جلبکی شان در
مقابل نور و جلوگيري از تخریب پوسته در آبهاي
آشفته پوستههاي تخم مرغی شکل با دیواره
ضخيم توليد میکنند و هر چه عمق زیاد نور
کاهش یافته و دیوارههاي پوسته در روزنداران،
نازکتر ،پهنتر و کشيدهتر میشود (Beavington-
 .)Penney and Racey, 2004در منطقه مورد
مطالعه لپيدوسيکيناها ،اپرکولينا ،رتالياها و
هتروستژیناها در آبهاي عميق نسبت به آبهاي
کمعمق دیوارههاي پوسته هایشان نازکتر و پهن -
تر و کشيدهتر میباشد (شکل  .)7عاملی که در
ایجاد این پوسته ضخيم نقش دارد ،کاهش
فتوسنتز جلبکهاي همزیست در شرایط نامساعد
نوري (نور خيلی زیاد و خيلی کم) میباشد .در
عمقهاي بيشتر پوسته روزنداران منفذدار بزرگ و
مسطح داراي کمترین ميزان ضخامت به قطر است
که در این شرایط روزنداران سطح پوسته خود را
براي حداکثر جذب نور توسط جلبک همزیست
افزایش میدهد ( Beavington-Penney and
 .)Racey, 2004فرامهاي پورسالنوزي چون
ميليوليدها که فاقد جلبک همزیست هستند می -
توانند در کم عمقترین بخشهاي الگونی با
شوريهاي باال نيز زندگی میکنند ( Mossadegh,
 .)2009ولی روزنداران بدون منفذ پيچيدهاي چون
آرکياس ها که داراي جلبک همزیست هستند قادر
به تحمل شوري هاي باال در اعماق کمتر نيستند و
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در عمق بيشتري نسبت به ميليوليدها زندگی می -
کنند (( )Lee, 1990شکل .)7
نور :اجزاء اسکلتی کفزي بيشترین سازندگان
کربنات بر روي پالتفرمهاي کربناتهاند ،مادامیکه
مهم ترین سازندگان کربناته در حوضه از پالژیکها
میباشد .توليدکنندگان کربناته بهطور مستقيم
(ارگانيزمهاي اتوتروف ،ميکسوتروف) و یا بهطور
غير مستقيم (ارگانيزمهاي هتروتروف) به فتو
سنتز و در نتيجه نفوذ نور در ستون آب وابستهاند.
این مسأله باعث تقسيمبندي بستر دریا (به زون -
هایی با شرایط متفاوت نوري) و موجودات کربنات
ساز (براساس ميزان نيازشان به انرژي تابشی) به
سه گروه اصلی میشود :یوفوتيک (نور زیاد)،
اليگوفوتيک (نور کم) ،مزوفوتيک (نور متوسط) و
افوتيک (بدون نور) تقسيم میگردد ( Pomar,
.)2001
الف)زون یوفوتیک :محيطهاي کمعمق با نور زیاد
میباشد .این مجودات شامل ارگانيزمهاي اتوتروف
و ميکسوتروف است .زون یوفوتيک هم شامل
بخش هاي آشفته شده با امواج و هم در بر گيرنده
مناطق کم انرژي (الگون) میباشد .حد پایينی آن
بر حداکثر عمق رشد مرجانهاي همزیست دار
تنومند منطبق است ( Hallock and Glenn,
 )1986حداکثر عمق این زون در آبهاي شفاف
 50- 40متر و معموالً در حدود  30- 20متر است.
جلبکهاي سبز و مرجانها از موجودات شناخته
شده این زون در دریاهاي امروزي میباشند .در
باالترین قسمت بخش باالیی زون یوفوتيک
اجتماعی از مرجانهاي سنگی ،جلبکهاي قرمز
پوششی و روزنداران بزرگ همانند آستریژرینا
دیده میشود .اینها نشاندهنده بسترهاي سخت
هستند .همچنين در باالترین قسمت بخش باالیی
زون فوتيک دستهاي دیگر از اجتماعات شامل
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روزن داران کفزي بزرگ دیده میشود که اینها
نشاندهن ده هاي بسترهاي نرم هستند که با
فراوانی فسيل هاي پورسالنوز مانند ميليو ليد،
پنروپليس و بورليس مشخص میشود .امروزه
 Dendritina ssp.در اعماق (18 - 50متر) و فقط
در زیر سطح دیده میشود (.)Renema, 2006
ریزرخسارههاي  MF5و  MF6این محدوده را
نشان میدهد .با توجه به این تفاسير ،بخش ميانی
و باالیی برش مورد مطالعه (آکی تانين تا
بوردیگالين) در شرایط یوفوتيک تشکيل شده
است.
ب)زون مزوفوتیک :این زون به عنوان زیر زونی بين
زون هاي اليگوفوتيک و یوفوتيک در نظر گرفته
میشود (هوتينگر .)1997 ،بایوتاها در این محدوده
نفوذ نور بينابينی بين دو زون مذکور نشان می -
دهند ( .)Pomar, 2001در این محدوده نوري
فرامينيفرهایی با دیواره هيالين و صدفی متورم تر
حضور دارند .محدوده مورد نظر را میتوان معادل
با بخش هاي پایينی زون نوردار باالیی از باسی و
همکاران ( )2007که با حضور اشکال متورم و
لنزي شکل هيالين در نظر گرفت .با توجه به این
تفاسير ریزرخسارههاي  MF9و  MF10را با توجه
به داشتن قطعات کوراليناسه آ و روزنداران کف
زي با پوسته عدسی شکل میتوان در زون نوري
اليگوفوتيک تا مزوفوتيک با انرژي کافی آب در
نظر گرفت ( .)Pomar, 2001بر این اساس رسوب -
گذاري بخش زیرین سازند آسماري (چاتين) در
شرایط اليگوفوتيک و اليگوفوتيک تا مزوفوتيک و
مزوفوتيک صورت گرفته است.
ج)زون الیگوفوتیک :موجودات متعلق به چنين
محيطی با ميزان نفوذ کم نور مانند مناطق کم -
عمق سایهدار یا قسمتهاي عميقتر فالت قاره
زیست مینمایند .جلبکهاي قرمز و تعدادي از
فرامينيفرهاي بزرگ شاخص این محيط میباشند
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( .)Pomar, 2001روزنداران بنتيک بزرگ که
داراي همزیست جلبکی هستند به منظور استفاده
از ميزان کم نور در این محدوده ،مورفولوژي
پوسته خود را براي حداکثر جذب نور تطبيق داده
و پهنتر و نازکتر میگردند ( .)Rasser, 2005این
محدوده با زون نوردار تحتانی از باسی و همکاران
( )2007مطابقت مینماید .با توجه به این تفاسير
ریز رخساره  MF11را با توجه به حضور
لپيدوسيکليناها و نوموليتيده هاي بزرگ با پوسته -
هاي کشيده و حضور جلبک قرمز در آن میتوان
به این محدوده از نفوذ نور نسبت داد.
د)زون افوتیک :محيطهاي بدون نور میباشند این
موجودات شامل ارگانيزمهاي هتروتروف است ،که
بسته به معيارهاي محدود کننده مانند نياز به
بستر ،دما ،شوري یا انرژي هيدروليکی قادر به
زندگی در هر محيطی میباشند .بریوزوآها،
نرمتنان ،کرینوئيدها ،براکيوپودها و اسفنجها از
مشخصترین این موجودات هستند .پس نتيجه
میگيریم که گونههاي مختلف روزنداران به
محدوده خاصی از نور سازگار شدهاند ،در دریا
شدت نور توسط عمق آب و شفافيت آن کنترل
میشود .پس آشفتگی آب تراکم پالنکتونها و
ورود مواد آواري شفافيت آب را کاهش میدهد .در
نتيجه نور کمتري عبور میکند .هر چه عمق
افزایش یابد شدت نور کاهش مییابد ،این کاهش
نور سبب میشود که گونههایی که با نور کم
سازش یافتهاند عمق کمتري را جهت زندگی
انتخاب کنند هر چند بيشتر آنها نابود میشوند
( .)Hallock, 1988ریزرخسارهي  MF12این
محدوده را نشان میدهد .با توجه به این تفاسير،
بخش زیرین برش مورد مطالعه در زمان چاتين در
شرایط افوتيک تشکيل شده است.
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نتیجهگیری
در نهشته هاي سازند آسماري در چاه مورد مطالعه
در ميدان نفتی کرنج به سن چاتين تا بوردگالين و
با ضخامت  132متر 12 ،ریزرخساره شناسایی
شد .ریزرخسارههاي شناسایی شده در این برش
متعلق به  4محيط دیرینه شامل پهنه جذر و
مدي ،الگون ،سد و دریاي باز میباشد .براساس
این ریزرخسارهها و نحوه گسترش آنها رمپ
هموکلينال براي رسوبگذاري این سازند پيشنهاد
میشود .براساس حضور فرامينيفرهاي بنتيک و
سایر اجزاي تشکيل دهنده رسوبات و نحوه توزیع
آنها در سکوي کربناته این رسوبات با شوري نرمال
در زون آفوتيک ،اليگوفوتيک و اليگوفوتيک تا
مزوفوتيک و تحت شرایط غذایی کم (اليگوتروفی)
و غ ذایی متوسط (مزوتروفی) در زمان چاتين قرار
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داشته است .در زمان آکی تانين تا بوردیگالين در
برش مورد مطالعه شرایط شوري باال در زون
یوفوتيک با شرایط غذایی زیاد (یوفوتيکی) رسوب -
گذاري کرده است .در مقطع مورد مطالعه ،سازند
آسماري در زمان چاتين در محيط دریاي باز با
شوري نرمال ( )34- 40 psuدر زون نوري
افوتيک ،اليگوفوتيک تا مزوفوتيک و تحت رژیم
غذایی اليگوتروفی تا مزوتروفی رسوبگذاري کرده
است .در زمان آکی تانين تا بوردیگالين در محيط
الگون نيمه محصور با شوري  45- 50 psuو در
الگون محصور با شوري بيش از  ،50 psuدر زون
نوري یوفوتيک ،تحت رژیم غذایی یوتروفی
رسوبگذاري نموده است.
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