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ثریا امامی کلی*، محسن رنجبران1 د انشگاه تهران

د ر این مطالعه سازند  آسماری از لحاظ زیست چینه نگاری، پالئواکولوژی و محیط رسوبی د ر برش سطح االرضی شو د ر 
شرق الر د ر استان فارس بررسی شد ه است. برش سطح االرضی شو به ضخامت 400 متر و 263 مقطع نازک از برش مورد  
مطالعه تهیه گرد ید ه است. نتایج این مطالعه د ر برش مذکور به شناسایی 34 جنس و 38 گونه از فرامینیفرهای بنتیک 
منجر شد . د ر این برش با توجه به حضور فرامینیفرهای بنتیک شاخص و معاد ل بود ن آنها با بایوزون های ارائه شد ه ی 
روپلین، سّن سازند  آسماری تعیین گرد ید . نتیجه ی مطالعه ی میکروسکوپی منجر به شناسایی هفت ریزرخساره گرد ید  
و با توجه به خصوصیات ریزرخساره ها محل رسوب گذاری آنها د ر مناطق سد  و الگون تعیین شد . د ر نهایت با توجه به 

ویژگی های محیط رسوبی رمپ، این محیط برای برش سطح االرضی شو پیشنهاد  گرد ید .

آسماری
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پالئواکولوژی و محیط رسوب گذاری سازند  آسماري د ر برش چینه شناسی شو د ر 
شرق شهرستان الر د ر استان فارس

    (emami_soraya@yahoo.com) نویسند ه ی عهد ه  د ار مکاتبات*

جوان ترین و مهم ترین سنگ مخزن پهنه ی زاگرس سازند  کربناته ی 
آسماری است. د ر برش الگو، سازند  آسماري با 314 متر ستبرا، شامل 
سنگ آهک هاي مقاوم کرم تا قهوه اي رنگ با ریخت شناسي کوه ساز 
است که مقد ار بسیار کمي میان الیه هاي شیلي د ارد  و به د اشتن د رزه ی 
فراوان شاخص است ]1[. این سازند  د ر برش چینه شناسی شو ضخامت 
410 مت��ری د ارد . هد ف از مطالعه ی این برش بررسی پالئواکولوژی و 

تعیین محیط رسوبی آنست.

1- موقعیت جغرافیایی منطقه
برش چینه ش��ناسی سطح االرضی ش��و د ر ناحیه ی فارس ساحلی د ر 
فاصله ی 90 کیلومتری از شمال ش��رقی بند ر لنگه واقع  شد ه و می توان 
از طریق جاد ه ی الر به تنگه ی د االن به برش مورد  مطالعه د ست یافت. 
ط��ول جغرافیایی برش ش��و '30˚55 و ع��رض جغرافیایی آن '35˚27 

است )شکل-1(.

2- زیست چینه نگاری
د ر برش مورد  مطالعه با ضخامت 410 متر )شکل-4( 34 جنس و 38 
گونه از فرامینیفرهای بنتیک شناسایی  شد  )شکل-5(. میکروفسیل های 
موجود  به سّن الیگوسن )روپلین( است. زیست چینه نگاری انجام شد ه 

د ر این برش از نظر زمانی معاد ل بایوزون-3 ]2[، بایوزون های-58و57 
]3[ د ر سازن��د  آسم��اری و نی��ز بای��وزون SB21 ]4[ از بایوزون های 
استان��د ارد  اروپاست. با توجه به مطالع��ات ]5[ د ر جنوب غرب ایران 
انق��راض Nummulites قب��ل از پایان یافتن روپلین اتف��اق افتاد ه که 

تأیید ی بر سّن الیگوسن )روپلین( برش شو می باشد .

3- پالئواکولوژی
بر اساس نوع پوسته، د رصد  فراوانی فرامینیفرهای برش ش��و تعیین 
ش��د . د ر ای��ن مجموع��ه 62 د رص��د  از فرامینیفره��ا د ارای پوسته ی 
پورسالن��وز، 23 د رصد  آنها د ارای پوسته ی هیالین و 15 د رصد ش��ان 
د ارای پوسته ی آگلوتینه هس��تند . نومولیتید ه��ا، فرامینیفرهای بزرگی 

1  موقعیت جغرافیایی و راه های د سترسی به برش سطح االرضی شو

٩ 

  
  االرضي شوسطحهاي دسترسي به برش موقعيت جغرافيايي و راه -1شكل 

  
  نگاريچينهزيست - 2

گونه از فرامينيفرهاي بنتيك شناسايي  38جنس و  34) 4- متر (شكل 410با ضخامت  در برش مورد مطالعه
اين نگاري انجام شده در چينه. زيستاليگوسن (روپلين) است هاي موجود به سنّ. ميكروفسيل)5- (شكل شد

 SB21ن در سازند آسماري و نيز بايوزو ]3[ 57و58-ايه، بايوزون]2[ 3-از نظر زماني معادل بايوزونبرش 
 Nummulitesغرب ايران انقراض در جنوب ]5[مطالعات  با توجه به. هاي استاندارد اروپاستاز بايوزون ]4[

  .باشديماليگوسن (روپلين) برش شو  از پايان يافتن روپلين اتفاق افتاده كه تأييدي بر سنّ قبل
  
  پالئواكولوژي - 3

 از درصد 62در اين مجموعه . شدرش شو تعيين درصد فراواني فرامينيفرهاي ببر اساس نوع پوسته، 
 يداراي پوسته شاندرصد 15هيالين و  يداراي پوستهآنها  درصد 23پورسالنوز،  يفرامينيفرها داراي پوسته

و  اندبودهها ي اجباري براي دياتومهند كه ميزبانهستفرامينيفرهاي بزرگي  ،. نوموليتيدهاندآگلوتينه هست
مواد محدود  مقدارهاي پايدار با يستگاهزشان يد مثلي كمترتولو توان  بزرگ ياد، اندازهدليل طول عمر زيبه

علت محدوديت نيتروژن، فسفر و بهدهند. همچنين در شرايط اليگوتروفي يمي (اليگوتروفي) را ترجيح مغذ
ي پهن و نازك در هاهپوستدليل داشتن ند. آنها بهآييمشمار بهمهم  يمزيت ،يستزهمغذا در محيط داشتن 

درياي  عمقكمفرامينيفرها در بخش گونه ينادر سازند آسماري . اندشده ظاهرنوري پايين  يناحيه يقاعده
قسمت  يكنندهتواند تعيينهياليني مي يپوسته باوجود فرامينيفرهاي در اين سازند  باز فراوان هستند.

اي حارهنيمه-اينشانگر شرايط حاره ،ئيدهااهمراه با ا Elphidiumو  Nummulites. ]6[ باشدباالي الگون 
هاي در محيط Asterigerinaهمراه با  Amphestegina. ]7[از هستند عمق درياي بو قسمت كم
در برش  .]8[تر از ترموكالين حضور ندارند كمها در عمق اين جنس .اندزيستهسخت مي ياليهپرانرژي با پي

و  Nummulites ،Elphidium ،Amphesteginaي شو حضور فرامينيفرهاي االرضشناسي سطحچينه
Asterigerina فرامينيفرهايي مانند  .استاي حارهاي و نيمهعمق و شرايط حارهدرياي كم يدهندهنشان
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هس��تند  که میزبانی اجباری ب��رای د یاتومه ها بود ه ان��د  و به د لیل طول 
عمر زیاد ، اند ازه ی بزرگ  و توان تولید  مثلی کمترش��ان زیستگاه های 
پاید ار با مقد ار محد ود  مواد  مغذی )الیگوتروفی( را ترجیح می د هند . 
همچنین د ر ش��رایط الیگوتروفی به علت محد ود یت نیتروژن، فسفر و 
غذا د ر محیط، د اش��تن هم زیس��ت مزیتی مهم به  ش��مار می آیند . آنها 
به د لیل د اش��تن پوسته های په��ن و نازک د ر قاع��د ه ی ناحیه ی نوری 
پایین ظاهر شد ه اند . د ر سازند  آسماری این گونه فرامینیفرها د ر بخش 
کم عمق د ریای باز فراوان هس��تند . د ر این سازند  وجود  فرامینیفرهای 
با پوسته ی هیالینی می تواند  تعیین کنند ه ی قس��مت باالی الگون باشد  
]Nummulites .]6 و Elphidium همراه با اائید ها، نش��انگر ش��رایط 
حاره ای-نیمه ح��اره ای و قس��مت کم عم��ق د ری��ای باز هس��تند  ]7[. 
Amphestegina همراه ب��ا Asterigerina د ر محیط های پرانرژی 

ب��ا پی الیه ی سخ��ت می زیس��ته اند . ای��ن جنس ها د ر عم��ق کمتر از 
ترموکالین حضور ند ارند  ]8[. د ر برش چینه شناسی سطح االرضی شو 
 Nummulites، Elphidium، Amphestegina حض��ور فرامینیفرهای
و Asterigerina نش��ان د هند ه ی د ری��ای کم عمق و ش��رایط حاره ای 
 Miliolid و Peneroplis  و نیمه حاره ای اس��ت. فرامینیفرهایی مانن��د
فقط منش��ورهای سوزنی کلسیت د ر سطح د رونی پوسته شان را تولید  
می کنند . آب های گرم و فوق ش��ور مانند  الگون ها و باالی الگون را 
ترجیح می د هند  و مش��خصه ی ناحیه ی نورد ار باالیِی کم عمق هستند  
)ش��کل-2(. فراوان��ی این گونه میکروفس��یل ها و اند ک ب��ود ن انواع 
پرسالن های د یس��کی، خاص الگون های بسیار کم عمق است که د ر 
ناحی��ه ی یوفتیک ق��رار د ارند . Miliolid د ر محیط ه��ای کم تالطم با 
بس��تری از رسوبات د انه ریز زند گی می کنند  و Archaias د ر شرایط 
 Peneroplise مزوتروف��ی زند گ��ی می کنن��د  ]9[. میکروفس��یل های
و Archaias د ر ش��رایط د مای��ی کمتر از 30 د رج��ه ی سانتی گراد  و 
کم عم��ق قرار د ارند . وج��ود  فرامینیفرهای پرسالنوز، نش��ان د هند ه ی 
محی��ط هیپرسالی��ن اس��ت ]10[. خ��ارد اران (Echinoids)، مرجان ها 
(Corals)، خزه وش��ان(Bryozoans)  و د انه ه��ای غیراسکلت��ی مانند  

االیت ه��ا د ر محیط های کم عمق، پران��رژی و الگون زند گی می کنند  
ک��ه اینها از عوام��ل ریف ساز و مول��د  کربنات کلس��یم د ر د ریاهای 
کم عمق و گرم هستند . د ر برش چینه شناسی سطح االرضی شو با توجه 
به فرامینیفرهای پرسالنوز محیط الگون با آب های گرم و فوق ش��ور 
حاکم بود ه است. د ر برش چینه ش��ناسی سطح االرضی ش��و با توجه به 
فرامینیفرهای موجود  ش��رایط مزوتروفی پیش��نهاد  می ش��ود  و حضور 
جلبک های قرمز د لیلی بر شرایط مزوتروفی است. تنوع فرامینیفرهای 
موجود  د ر برش چینه شناسی سطح االرضی شو، نشان د هند ه ی شرایط 
مناسب زیستی شامل چرخش نرمال آب و اکسیژن کافی محیط همراه 

با مواد  مغذی است.

4- شرح ریزرخساره های برش چینه شناسی سطح االرضی شو
بر اساس بررسی های انجام ش��د ه مقاطع ن��ازک میکروسکوپی د ر 
برش م��ورد  مطالع��ه، تعد اد  هفت ریزرخس��اره د ر سازن��د  آسماری 
ش��ناسایی ش��د  که د ر د و محی��ط رسوبی اصلی سد  و الگون نهش��ته 

شد ه اند  )شکل-3(.

)Lime Mudstone( گل سنگ آهکی- A1

میکرایت زمینه ی اصلی رخساره را تشکیل می د هد  و ذرات کوارتز 
پراکن��د ه د ر آن د ید ه می ش��ود . نبود  میکروفس��یل ها نش��ان د هند ه ی 
چرخش محد ود  آب و نبود  ش��رایط زیس��ت برای موجود ات ]11[ و 
نشانگر محیط رسوب گذاری قس��مت های کم عمق و به سمت ساحل 

الگون است. این رخساره معاد ل رخساره ی-19 ]12[ می باشد .

Nummulites و Miliolids وکستون-پکستون د ارای - A2

Nummulites- MiliolidsWackestone- Packstone:

ای��ن ریزرخس��اره از نوع وکستون-پکس��تون ب��ود ه و آلوکم های 
Dendritina، MiliolidsPeneroplis و Archaias د ارد . فس��یل های 

د ارای پوست��ه ی هیالین نیز همراه این فس��یل ها مش��اهد ه می ش��ود  و 
همچنی��ن خرد ه ه��ای براکیپود  و خرد ه های الله وش��ان. تنوع فس��یلی 
موجود  نش��ان د هند ه ی شرایط خوب زیستی شامل چرخش نرمال آب 
و اکس��یژن کافی محیط همراه با مواد  مغذی است و با توجه به غالب 
بود ن فسیل های پرسالنوز، شاخص محیط الگون و باالی الگون است 

و د ر ناحیه ی یوفتیک قرار د ارند  ]13[.

A3 - وکستون-پکستون حاوی فرامینیفرهای با تنوع زیاد 

High diversity Foraminifera Wackestone- Packstone: 2  ارتباط عمق ناحیه ی نورد ار د ر گسترش و پراکند گی فرامینیفرهای 
کف زی د ر برش چینه شناسی شو

٩ 

Peneroplis  وMiliolid كنند.يمتوليد را شان فقط منشورهاي سوزني كلسيت در سطح دروني پوسته 
ي باالي دارنور يناحيه يو مشخصه دهنديمو باالي الگون را ترجيح  هاالگونفوق شور مانند  ي گرم وهاآب
خاص  ،هاي ديسكيها و اندك بودن انواع پرسالنيلفسگونه ميكروينافراواني  ).2- (شكل هستندعمق كم

تالطم با هاي كميطمحدر  Miliolidيوفتيك قرار دارند.  يناحيهدر  كه است عمقكمي بسيار هاالگون
 .]9[ كننديمدر شرايط مزوتروفي زندگي  Archaiasكنند و يز زندگي ميردانهبستري از رسوبات 

عمق گراد و كمسانتي يدرجه 30در شرايط دمايي كمتر از  Archaiasو  Peneropliseهاي ميكروفسيل
خارداران . ]10[است الين محيط هيپرسي دهندهنشان ،قرار دارند. وجود فرامينيفرهاي پرسالنوز

(Echinoids) ،هامرجان (Corals)وشان، خزه(Bryozoans)   ها در ي غيراسكلتي مانند االيتهادانهو
ساز و مولد كربنات كلسيم در ها از عوامل ريفينا كهكنند يمي و الگون زندگي پرانرژ، عمقكمهاي يطمح

فرهاي پرسالنوز االرضي شو با توجه به فرامينيي سطحشناسدر برش چينه .هستندو گرم  عمقكمدرياهاي 
االرضي شو با توجه به شناسي سطحدر برش چينه هاي گرم و فوق شور حاكم بوده است.محيط الگون با آب

هاي قرمز دليلي بر شرايط مزوتروفي شود و حضور جلبكموجود شرايط مزوتروفي پيشنهاد ميفرامينيفرهاي 
شرايط مناسب  يدهندهنشاناالرضي شو، شناسي سطحاي موجود در برش چينه. تنوع فرامينيفرهاست

  .استزيستي شامل چرخش نرمال آب و اكسيژن كافي محيط همراه با مواد مغذي 
  

  
  شناسي شوزي در برش چينهنوردار در گسترش و پراكندگي فرامينيفرهاي كف يناحيهارتباط عمق  - 2شكل

  
  االرضي شوشناسي سطحچينهاي برش هرخسارهشرح ريز -4
اره در ريزرخس هفتتعداد  ،مطالعه در برش موردهاي انجام شده مقاطع نازك ميكروسكوپي اساس بررسي بر

  ).3-اند (شكلمحيط رسوبي اصلي سد و الگون نهشته شده دوكه در  شدشناسايي سازند آسماري 
  

A1 -سنگ آهكي گل)Lime Mudstone(

نبود  .شودذرات كوارتز پراكنده در آن ديده ميو  دهدساره را تشكيل مياصلي رخ يميكرايت زمينه
و نشانگر محيط  ]11[نبود شرايط زيست براي موجودات  چرخش محدود آب و يدهندهها نشانميكروفسيل
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A   3( ریزرخساره های برش چینه شناسی سطح االرضی شو B( مد ل 
رســوبی سه بعد ی پیشنهاد  شد ه برای تشکیل رسوبات کربناته ی 

سازند  آسماری د ر برش چینه شناسی سطح االرضی شو

٩ 

). با توجه به 3- شود (شكلي از محيط شسته مييابد و گل آهك، سيمان كلسيت اسپاري افزايش مييافته
دليل عدم اده نشده و بهدرياي باز تشخيص د يمطالعه نبود فرامينيفرهاي پالنكتونيك در برش مورد

 و جزر يهاي مربوط به محيط پهنه... رخساره اي وپرندهاهد خروج از آب مانند بافت چشمشو يمشاهده
  شناسايي نشده است. نيزمدي 

 

  
AB  

 
بعدي پيشنهاد شده مدل رسوبي سه: Bاالرضي شو شناسي سطحهاي برش چينه: ريزرخسارهA - 3شكل 

  االرضي شوشناسي سطحي سازند آسماري در برش چينهبراي تشكيل رسوبات كربناته
  

٩ 

  
 االرضي شوشناسي سطحاري در برش چينههاي سازند آسمتحليل ريزرخساره - 4شكل

  
  گيرينتيجه
وجه به حضور فرامينيفرهاي با تNummulitesintermedius/ fichteli, 

Archaiasoperculiniformis, Peneroplisevolutus  نگاري سنّچينهمطالعات زيست بر اساسو 
  االرضي شو اليگوسن (روپلين) تعيين گرديد.شناسي سطحسازند آسماري در برش چينه

و با توجه به  استاي حارهاي و نيمهعمق باز و شرايط حارهدرياي كم يدهندهشرايط پالئواكولوژي نشان
. عمق استهاي بسيار كمنوردار بااليي و الگون يي ناحيهنهشته شدن رسوبات داراي فرامينيفر، مشخصه

 شرايط مناسب زيستي يدهندهنشاناالرضي شو شناسي سطحفرامينيفرهاي موجود در برش چينه تنوع
. با توجه به تنوع فرامينيفرها استاكسيژن كافي محيط همراه با مواد مغذي  و شامل چرخش نرمال آب

  شود.شرايط مزوتروفيك براي اين محيط پيشنهاد مي

4  تحلیل ریزرخســاره های ســازند  آســماری د ر برش چینه شناسی 
5  میکروفسیل های مشاهده شده در برش چینه شناسی شوسطح االرضی شو

٩ 

۵ ؟؟؟؟؟شکل
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 Dendritina, Austritrilina, Miliolids, تنوع آلوکم های پرسالنوز
Peneroplis, Archaias د ر این رخس��اره زی��اد  است. از آلوکم های 

فرع��ی این رخس��اره می توان ب��ه خرد ه های خارپوست��ان، براکیپود  و 
جلبک های قرمز اش��اره ک��رد . زمینه ی بین آلوکم ه��ا را میکرایت و 
سیمان اسپاری پر کرد ه ک��ه د ر مجموع میکرایت برتری قابل توجهی 
نس��بت به سیمان اسپاری د ارد . تنوع موجود ات نشان د هند ه ی افزایش 

تد ریجی عمق آب و شرایط د ریایی است ]14[. 
گس��ترش و تنوع فرامینیفرهای پرسالنوز مؤی��د  محیط های گرم و 
فوق ش��ور است. خرد ه های براکیپود ، نش��ان د هند ه ی محیط الگون و 
کم انرژی هس��تند  ]15[. وجود  قطعات خارپوستان ارتباط د وره ای بین 
الگون با آب های د ریای آزاد  را مشخص می کنند . با توجه به شرایط 
محیط رسوب گذاری، این رخساره محیط الگون کم عمق و کم انرژی 

است.

)Miliolids )MiliolidsPackstone پکستون د ارای - A4

از مهم ترین عناصر تش��کیل د هند ه ی این رخساره Miliolids است 
که حاوی عناصر فرعی خرد ه ه��ای جلبک قرمز، بریوزوآ، اکینود رم 
 Miliolids و فرامینیفرهای با پوسته هیالین می باشد . د ر این رخساره
نش��انه ی رسوب گ��ذاری د ر محیط الگونی و کم عم��ق است. محیط 
رسوب گ��ذاری این رخس��اره د اللت بر محیط الگون محد ود  ش��د ه 

د ارد .

Miliolids و Dendritina پکستون-گرینستون د ارای - A5

Dendritina-MiliolidsPackstone-Grainstone:

فرامینیفره��ای پرسالنوز از عناصر اصلی و غالب این رخس��اره اند . 
 Archaias, غال��ب  آلوکم ه��ای  از   Dendritina، Miliolids

Peneroplis, Austritrilina به مقد ار کمتری د ر این رخس��اره هستند . 

همچنی��ن مقد ار کمت��ری از خرد ه های اکین��ود رم و براکیپود  د ر این 
رخس��اره مشاهد ه می شود . مقد ار گل د ر این رخساره بسیار کم است. 
فراوانی فرامینیفرهای پرسالنوز مشخصه ی محیط الگون های کم عمق 
پش��ت سد  است که محیط های گرم و فوق ش��ور را ترجیح می د هند . 
وجود  فرامینیفرهای پرسالنوز نش��ان د هند ه ی محیط هیپر سالین است 

.]16[

)Coral Boundstone( باند ستون مرجانی - A6

مرجان ها تنها فون تشکیل د هند ه ی این رخساره اند  که بیانگر نهشته 
شد ن د ر محیط الگون هستند  ]17[.

)OoidsGrainstone( اائید  گرینستون - A7 
این ریزرخس��اره د ارای اج��زای اصلی اائید  است. بیش��ترین مقد ار 
زمینه را سیمان اسپاری تشکیل د اد ه است. وجود  اائید ها نشان د هند ه ی 

محیط پر انرژی مانند  سد  و باالی خط امواج عاد ی است.

4-1- تعبیر و تفسیر مد ل رسوبی برش چینه شناسی سطح االرضی شو
رسوبات الیگوسن )روپلین( برش چینه ش��ناسی سطح االرضی ش��و 
د ر سازن��د  آسماری د ر قالب یک رمپ د اخلی کربناته نهش��ته ش��د ه 
است. رخس��اره ها با توجه به انرژی محیط و فراوانی آلوکم و نوع آنها 
بررسی ش��د ه اند  )ش��کل-4(. برای ارائه ی مد ل رسوبی رخساره های 
کربناته ی توالی مورد  مطالعه از مد ل های رسوبی رخساره های کربناته 
استفاد ه ش��د . ب��ا توجه به نبود  میکروفس��یل ها که د لیل��ی بر چرخش 
محد ود  آب و نبود  ش��رایط زیس��تی مناسب ب��رای موجود ات است، 
ریزرخساره ی A1 د ر قسمت کم عمق و به سمت ساحل الگون نهشته 
ش��د ه است. با توجه به وجود  میکروفس��یل هایی ب��ا پوسته ی هیالین و 
پرسالنوز، ریزرخس��اره ی A2 د ر محیطی با د رجه ی ش��وری نرمال و 
اکس��یژن مناسب نهش��ته ش��د ه است. روند  افزایش میکروفسیل ها د ر 
ریزرخس��اره های A3 و A2 مشخص کنند ه ی ش��رایط مناسب د ریایی 
است. ریزرخس��اره های A5  و A4 عمد تاً ش��امل فرامینیفرهای بنتیک 
ش��اخص پرسالنوز هستند . اجزای زیستی این مجموعه وابسته به نور و 
حاکی از محیط های د ریایی گرم و کم عمق است. قس��مت زیر محیط 
الگ��ون به د لی��ل حضور سد ه��ای بیوکالستی و اائی��د ی انرژی کمی 
د ارد  و چرخش آب نس��بتاً محد ود  است. بنابراین د ر این محیط، تنها 
فون های محد ود ی که با این شرایط سازگاری د ارند  افزایش می یابند . 
د ر ریزرخس��اره ی A6 تنها مرجان ها هستند  که شاخص محیط الگون 
می باشند . د ر ریزرخساره ی A7 با کاهش عمق و افزایش سطح انرژی 
محیط��ی مقد ار گل آهک��ی کاهش یافت��ه، سیمان کلس��یت اسپاری 
افزایش می یابد  و گل آهکی از محیط شس��ته می ش��ود  )شکل-3(. با 
توج��ه به نبود  فرامینیفرهای پالنکتونیک د ر برش مورد  مطالعه  د ریای 
باز تشخیص د اد ه نشد ه و به د لیل عد م مشاهد ه ی شواهد  خروج از آب 
مانند  بافت چش��م پرند ه ای و ... رخس��اره های مربوط به محیط پهنه ی 

جزر و مد ی نیز شناسایی نشد ه است.

نتیجه گیری
 Nummulitesintermedius/ ب��ا توجه به حض��ور فرامینیفره��ای 
و   fichteli, Archaiasoperculiniformis, Peneroplisevolutus

بر اساس مطالعات زیس��ت چینه نگاری سّن سازن��د  آسماری د ر برش 
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چینه شناسی سطح االرضی شو الیگوسن )روپلین( تعیین گرد ید .
 شرایط پالئواکولوژی نشان د هند ه ی د ریای کم عمق باز و شرایط 
ح��اره ای و نیمه ح��اره ای اس��ت و با توجه به نهش��ته ش��د ن رسوبات 
د ارای فرامینیف��ر، مش��خصه ی ناحیه ی نورد ار باالی��ی و الگون های 
بسیار کم عمق است. تنوع فرامینیفرهای موجود  د ر برش چینه شناسی 
سطح االرضی شو نشان د هند ه ی شرایط مناسب زیستی شامل چرخش 

نرمال آب و اکس��یژن کافی محیط همراه با مواد  مغذی است. با توجه 
به تن��وع فرامینیفرها ش��رایط مزوتروفیک برای این محیط پیش��نهاد  

می شود .
 با توجه به خصوصیات ریزرخس��اره ها محل رسوب گذاری آنها 
د ر مناطق سد  و الگون تعیین ش��د . د ر نهایت با توجه به ویژگی های 

محیط رسوبی رمپ برای برش سطح االرضی شو پیشنهاد  گرد ید .     
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