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مطالعه شیلهای و مارنهای سازند داريان و پیشنهاد زبانه گرو
مظاهر ياوري* ،محمدرضا ناییجی ،مديريت اكتشاف   مهدي يزدي ،دانشگاه اصفهان   هرمز قالوند ،شركت ملي نفت ایران   
محمد حسين آدابي ،دانشگاه شهيد بهشتي

بخــش شــيلي و مارنــي پالژيــك ســازند داريــان در بــرش بانــش در شــمال شــيراز از نظــر مجموعــه
زيســتي ،حــوادث چينـهاي و مقــدار مــواد آلــي مــورد بررســي و مطالعــه قرارگرفت .مجموعه زيســتي
بخــش پالژيــك بهطــور اعــم از راديولرهــا و فرامينيفرهــاي پالنكتونيــك تشــكيل شــده اســت.
مجموعههــاي زیســتی مذكــور از طريــق شستوشــوی مارنهــا و شــيلها اســتخراج شــد و پــس
از عكسبــرداري بــا ميكروســكپ الكترونــي مــورد مطالعــه قرارگرفــت .بــر اســاس فرامينيفرهــاي
پالنكتونيــك ،ســن مارنهــا آپســين پيشــين تــا ابتــداي آپســين پســين و ســن زون رادیولــردار ،بارمیــن
پسین-آپســین پیشــین تعییــن شــده اســت .افــق پالژيــك ســازند داريــان براســاس ســن ،شــواهد
زيســتي ،حادثــه چين ـهاي و تغييــرات آن در کمربنــد چیــن خورده-رانــدهی زاگــرس ،بــا رســوبات
بخــش پالژيــك آپســين پيشــين ســازند گــرو مــورد بررســي و مقايســه قــرار گرفــت .براســاس ايــن
مقايســه ،مــدل ليتواســتراتيگرافي رســوبات آپســين-آلبين ترســيم گرديــد و نشــان میدهــد بخــش
پالژيــك در ســازند داريــان میتوانــد زبان ـهاي از ســازند گــرو در نظــر گرفتــه شــود.
برش نمونه سازند داریان در کوه گدوان (گدایون) در شمالشرق شیراز
انتخاب شد[ .]12ضخامت آن  286/5متر و از سنگآهکهای ضخیم
الیه تا تودهای تشکیل شده است .سن آن بر اساس فرامینیفرهاي كفزي
آپسین پسين-آلبین در نظر گرفته شد[ .]25در برش نمونه مرز پایین
سازند داریان با شیلها ،مارنها و سنگآهکهای نازکالیه گدوان
تدریجی است .مرز باالیی با شیلهای سازند کژدمی بهصورت ناپیوسته
است و در باالی آخرین الیه آهکی انتخاب میشود[13و 15و .]19
سازند داريان در بخشهايي از حوضه زاگرس ،از جمله كوه بانش از
سه بخش تشكيل شده است .بخش زيرين از سنگآهكهاي داراي
فسيلهاي دوكفهاي اگزوژيرا و ميكروفسيلهاي اربيتولينا تشكيل شده
كه سن آن آپسين تعيين شده است[ .]25بخش مياني كه شامل دو
قسمت است ،در بخش قاعدهاي از اليههاي شيلي تيره با راديولرهاي
فراوان تشكيل شده و سپس بر روي اليههاي مذكور ،شيلها و مارنهاي
حاوي فرامينيفرهاي پالنكتونيك از جمله هدبرگال ،سوزن اسفنج قرار
گرفته كه بهندرت داراي راديولر است .در بایوزونهای تعريف شده
وايند ( )1965در سازند داریان اشارهای به بخش رادیولردار نشده
است بلکه بایوزون رادیولردار را فقط در ناحیه لرستان در حوضه گرو
معرفی میکند .بخش بااليي سازند داريان نيز از سنگآهكهاي داراي
اربيتوليناهاي فراوان تشكيل شده است که سن آن براساس بايوزون 18
وايند [ .]25آلبين تعيين شده است .در بخشهايي از حوضه زاگرس
از جمله كوه بنگستان ،چاه كرنج و چاه پازنان ،سازند داريان فقط از
سنگآهك تشكيل شده و فاقد شيلهاي پالژيك بوده و قاعده سازند
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واژگان کلیدی:

س ــازند داري ــان ،راديول ــر ،فرامينيفره ــاي
پالنكتونيـــك ،حادثـــه بيهـــوازي
اقیانوســـی ،بانـــش

كژدمي به سن انتهاي آپسين پيشين ،بر روي آن قرار گرفته است [13و
19و  .]20بههمین دلیل مرز فوقانی سازند داریان با سازند کژدمی
بهعنوان یک مرز چند زمانه است[18و .]20
در اين مطالعه رسوبات پالژيك سازند داريان در برش كوه بانش
(شكل )1-بهطور كامل مورد مطالعه قرارگرفته و با ساير برشهاي سازند
داريان در بخشهايی از لرستان ،دزفول و ناحيه فارس مقايسه و بررسي
شده است .هدف از اين پژوهش بهطور عمده بررسي و مطالعه بخش
شيلي سازند داريان و دستاوردهاي جديدي از راديولرها و فرامينيفرهاي
پالنكتونيك بخش پالژيك و ارتباط آن با سازند گرو و طرح آن به
عنوان سنگ منشاء واجد پتانسيل هيدروكربوري ميباشد .از لحاظ
مجموعه زيستي ،بايواستراتيگرافي ،ليتواستراتيگرافي و بررسيهاي
چينهشناسي سعي شده است مدل كلي ليتواستراتيگرافي سازند داريان
در حوضه زاگرس ارائه گردد.
-1راديولرها

نهشتههای دارای مواد آلی همراه با رادیولرهای فراوان بیانگر وفور
مواد غذایی ،محیط یوتروفیک و اکسیژن بسیار پایین است[4و 7و
 .]11در برش بانش با تغییرات لیتولوژی ناگهانی از سنگآهکهای
دارای دوکفهایهای اگزوژیرا به سنگآهکهای چرتی داراي
آمونيت و شیلهای تیره (شکل )2-و رادیولرهای فراوان (شکل)3 -
بیانگر تغییرات شدید از کربناتهای اليگوتروفیک به محیطهاي عمیق
یوتروفیک حوضه میباشد .این تغییرات محیطی منجر به جابهجایی
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شرایط اکولوژیکی نیز گشته و در نتیجه رادیولرهای فراوان و آمونیتها
ظاهر میشوند .فراوانی باالی رادیولرها درشيلهاي تيره برش بانش
بیانگر اکسیژن بسیار پایین و یا نبود اکسیژن در زمان رسوبگذاری این
نهشتهها بوده است[7و  .]11در واقع فعالیت زیاد این موجودات باعث
کاهش حضور اکسیژن میگردد و پس از مرگ اجزای آنها در یک
محیط کمبود اکسیژن یا فاقد اکسیژن دفن گردیده و الیههای تیره و
حاوی مواد آلی را تشکیل میدهد .وجود الیههای غنی از مواد آلی توام

با رادیولرها میتواند بیانگر یکی از حوادث بیهوازی اقیانوسی ()OAE
باشد[3و 4و 7و .]11
براي اولين بار راديولرهاي اين بخش از ناحيه مورد مطالعه از شيلهاي
تيره و اليههاي چرتي پس از شستوشو و الك كردن بر روي الكهاي
 100و  50ميكرون ،استخراج شده و توسط ميكروسكوپ الكتروني
عكسبرداري 1و مورد مطالعه قرار گرفت(شكل .)4-برا ساس مجموعه
راديولرها سن اين بخش بارمین پسین-آپسين پیشين تعيين شده است.
 -2فرامينيفرهاي پالنكتونيك

1

موقعيت جغرافيايي كوه بانش

2

شيلها و سنگآهكهاي چرتي –A .شيلهاي تيره داراي مواد
آلي  -Bسنگآهكهاي سيلتي داراي چرت و الميناسيون  -Cقالب
آمونيت در اليهآهكي  -Dسنگآهك حاوي ميان اليه چرت

B
3
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شيلهاي تيره در برش سطحي بانش سازند داريان ( ،)Aرخساره
پکستون رادیولردار در زیر ميكرسكوپ پالريزان (.PL=20× )B

فرامينيفرهاي پالنكتونيك در برش بانش عمدتاً از نوع هدبرگليدها
و گلوبيژرينلوييدسها هستند .هدبرگلیدها در شرایط مزوتروفيك تا
یوتروفیک در ستون آب با ارتفاع زياد سازگاری دارند[ ]11و معموالً
درجه حرارت ،شوری و اکسیژن پايين را میتوانند تحمل نمایند[.]6
گلوبیژرينلوييدسها و گلوبيژرينيدها معموالً به شرایط اليگوتروفیک
تا مزوتروفیک در سطح آب عادت دارند[ 6و  .]17لئوپولدیندها 2که
معموالً یکی از مجموعههای ثابت و پایدار فرامنیفرهای پالنکتونیک
در نهشتههای همیپالژیک حوضه تتیس است [2و  ،]17در برش بانش
مشاهده نشدهاند .این گروه معموالً در شرایط یوتروفیک با اکسیژن
پایین زندگی میکنند[ .]17رفتار اکولوژیکی فرامینیفرهای پالنکتونیک

A
4

Dictyomitra sp. (SQUINABOL), 2, 3, 4, 5, 6, 7, . Dictyomitra
communis (SQUINABOL), 9, Pseudodictyomitra aff
carpatica (LOZYNIAK), Scale bar=50µ.
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کرتاسه هنوز بهخوبی شناخته نشده است[ .]11از بخش شيلها و مارنها
پس از شستوشو و الك كردن بر روي الكهاي  100و  50ميكرون،
نمونههاي فرامينيفر پالنكتونيك بهصورت ايزوله استخراج شده و پس
از عكسبرداري از طريق ميكروسكپ الكتروني مورد مطالعه قرار گرفت
(شكل .)5-مجموعه فرامينيفرهاي پالنكتونيك استخراج شده از بخش
شيلي سازند داريان سن آپسين پيشين تا ابتدای آپسين پسين را تعيين
ميكند.
-3بحث

سـازند داریـان در بـرش بانـش و در بعضـی از برشهـای سـطحي ناحیـه
فـارس داخلـی داراي چنـد متـر افـق رادیولـردار اسـت که تحـت عنوان
 Radiolaria flood Zoneنامیـده میشـود .ایـن افق حـاوی رادیولرهای
فـراوان ،سـوزن اسـفنج و آمونيـت بـه مقـدار زیـاد و همچنیـن تعـداد
معـدودی فرامینیفرهـای پالنکتونیـک هدبرگليـد اسـت .مطالعـات
ژئوشـيميايي از بخشهـاي شـيلي تيـره راديولـردار نشـان ميدهـد كـه
مقـدار مـواد آلـي ( )TOCتـا  1/95نيـز ميرسـد.
مجموعه راديولري كه از سازند داريان استخراج شدهاند ،از نهشتههاي
كرتاسه زيرين كشورهاي مالزي ،هند و ژاپن نيز گزارش شدهاند .وجود

5

1, Hedbergella luterbacheri, 2, Hedbegella cf. globulifera, 3,
?Hedbergella duboisi, 4, 5, Globigerinelloides duboisi sigali
6, Gllobigerinollides aptiensis, 7, 8, Hedbergella aptiana, 9,
10, Hedbergella cf. sigali

سيليس همراه با راديولرها بيانگر ورود مواد غذايي بيشتر در اين مرحله
است[ .]11در برش بانش در تواليهاي چرتدار بر مقدار سیلیس
اضافه شده است بهطوریکه سنگ آهکها به سنگآهکهای سیلتی
و الیههای چرتی تغییر یافته است .در بسیاری از نهشتههای راديولردار
بخشی از الیهها و یا تمامی الیهها از کربنات کلسیم آن كاسته شده
است[ .]25این مسئله به رسوبگذاري در زير عمق موازنه كربناته 3و
یا نامساعد بودن شرایط زيستي برای ارگانیسمهای تولیدکننده کربنات
مربوط میشود[ .]11رسوبات سيليسي اين بخش عمدتاً دارای منشاء
بيوژنيك ميباشند .ارگانيسمهاي سيليسي مانند راديولرها ،سيليس
حل شده در آب اقيانوسها را جهت تشكيل اسكلت خود استفاده
ميكنند[ .]26مقدار سيليس بيوژنيك ميتواند بيانگر تغييرات مواد
غذايي در زمان و مكان باشد[ .]26از طرفي ،در اليههاي باالتر كه از
فراواني راديولرها كام ً
ال كاسته شده و به صفر ميرسد ،هيچگونه آثاري
از سيليس در حوضه نيست كه خود دليلي ديگر بر بيوژنيك بودن
سيليس اين بخش از رسوبات است .افزايش مقدار مواد آلي و وجود
رادیولرها در اين توالي بيانگر ورود مواد غذايي فراوان و شرايط عميق و
احيايي حوضه است .اين بخش شيلي و مارني پالژيك در سازند داريان
تحت عنوان زبانه كژدمي معرفي شده است[.]13
ِ
بخش شيلي سعي شده است سازند گرو در حوضه
جهت بررسي اين
لرستان و بخشهاي پالژيك سازند داریان در حوضه دزفول و فارس
4
از نظر مجموعه زيستي ،بايواستراتيگرافي ،چینهنگاری حادثهای
و موادآلي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد .در ناحیه لرستان در
چاههاي بانكول ،گوار ،ويزنهار و باباحبيب سازند گرو با راديولرهاي
فراوان و به سن آپسين پیشین مشاهده ميشود كه با بايوزون  12وايند
( ( )1965زون راديوالريا) مشخص ميگردد و بر روي آن رسوبات
با بايوزون  )1965( 13با مجموعهاي از فرامينيفرهاي پالنكتونيك از
جنس گلوبيژرينلوييدس قرار میگیرد .در چاه كبود كه در مرز لرستان
و دزفول واقع شده ،رسوبات آپسين و آلبين كام ً
ال كمعمق است و
سازندهاي داريان و كژدمي با رخساره كمعمق و پالتفرمي نهشته شدهاند
كه كام ً
ال با رخساره عميق گرو متفاوت است .در شرق چاه كبود،
رسوبات آپسين زیرین-باالیی با رخساره عميق ظاهر ميشود .بنابراين
در مرز لرستان و دزفول تحت تأثير شرايط تكتونيكي عمق حوضه كمتر
شده است و ميتوان دريافت كه چاه كبود در آپسين و آلبين بر روي
يك بلندا قرار داشته كه رسوبات آن پالتفرمي و متفاوت از بخشهاي
شرقي و غربي رسوبگذاری است .از چاه كبود بهطرف دزفول ازجمله
چاههاي مارون ،كرنج ،آغاجاري و پازنان بخشي از رسوبات آپسين
زيرين بهصورت آهكهاي سازند داريان با ضخامت كم ظاهر ميشود
و بخش اعظم رسوبات آپسين زیرین و باالیی بهصورت نهشتههاي
پالژيك با بايوزون  17وايند ()Globigerina Ass. Zone, Wynd, 1965
رخنمون دارد كه شامل فرامينيفرهاي پالنكتونيك از جمله هدبرگالها
و گلوبیژرینلوییدسها هستند[ .]19شایان ذکر است بایوزون مذکور با
این نام صحیح نیست چون گلوبیژریناها به کرتاسه تعلق ندارند .در واقع

59

مجموعه زيستي (هدبرگالها و گلوبیژرینلوییدسها) در نهشتههای شیلی
پالژیک سازند داریان كام ً
ال مشابه با مجموعه زيستي شمالغرب حوضه
زاگرس(چاههاي بانكول ،گوار ،ويزنهار) است .نهشتههای مذکور
معادل و يا برابر بايوزون  ]25[ 13كه داراي گلوبيژرينلوييدس فراوان
بوده و به حوضه گرو تعلق دارد ،قابل مقايسه است .در واقع بايوزون 17
در برشهاي دزفول شمالي و جنوبي و ساير حوضههاي زاگرس معادل
و برابر بايوزون  13در سازند گرو است.
بررسـی و مطالعـه مجموعـه فسـيلي بخـش شـيلي و راديولـردار در برش
بانـش نشـان میدهد کـه آثـاري از گلوبيژريناها در این بخش مشـاهده
نميگـردد .بخـش پالژيك سـازند داريان در برش مذكـور به دو بخش
تقسـيم ميشـود ،بخـش قاعـدهاي آن از راديولرهـای بسـيار فـراوان بـا
فرامينيفرهـاي پالنكتونيـك كم تشـكيل شـده و بخش بااليـي آن عمدتاً
از مارنهـاي حـاوي فرامينيفرهاي پالنكتونيك فراوان تشـكيل شـدهاند.
بـا توجـه بـه مجموعـه زيسـتي و مـواد آلـي ،بخـش قاعـدهاي رسـوبات
پالژيـك سـازند داريـان كـه از شـيلهاي تيره راديولردار تشـكيل شـده
اسـت تحـت عنـوان  Radiolaria flood Zoneناميـده ميشـود كـه بـا
زون راديولـردار[ ]25سـازند گـرو قابـل تطابـق 5اسـت و ايـن زون بـا
توجـه بـه مقـدار مـواد آلـي بـاال در حـدود  1/95درصـد از نظـر سـنگ
منشـاء و پتانسـيل هيدروكربـوري قابـل ارزيابـي اسـت .بهنظـر ميرسـد
هيدروكربـوري كـه در کربناتهـای باالیـی نهشـتههای پالژیک وجود
دارد بایـد از شـيلهاي تيـره راديولـردار تغذيـه شـده باشـد.
بخش مارني سازند داريان كه حاوي فرامينيفرهاي پالنكتونيك
بهخصوص هدبرگالها و گلوبيژرينلوييدسها ميباشد ،در بایو فاسیس
زاگرس تحت عنوان زون گلوبي ژرينا گفته ميشود که اين بايوزون
نيز براي بخش پاييني سازند كژدمي و بخش مارني ،زبانهاي از سازند
كژدمي در نظر گرفتهشده است .در حاليكه با توجه به مجموعه زيستي
مطالعه شده (شكل )5-و سن آن ،بخش مارني پاييني در سازند كژدمي
و سازند داريان با توجه مجموعههاي گلوبيژرينلوييدس معادل بايوزون
 ]25[ 13سازند گرو ميباشد .بنابراين در آپسين پیشین و ابتداي آپسين
پسین رسوبات پالژيك داراي راديولرها و فرامينيفرهاي پالنكتونيك
ازجمله هدبرگالها و گلوبيژرينلوييدسها جزيي از سازند گرو و يا
بهعبارت دیگر ،زبانهاي از آنها هستند .سازند گرو که از زمان نئوکومین
تا آلبین در حوضه لرستان در حال رسوبگذاری بوده است ،در انتهاي
آپسين پيشين و آپسين پسين با توجه به شرایط و فعاليت تکتونیکی در
برخی مناطق از جمله چاه كبود ،عمق حوضه كمتر شده و رسوبات
پلتفرمي را برجاي گذاشته است .بهطرف جنوبشرق حوضه زاگرس
در دزفول شمالي و بخشهايي از دزفول جنوبي در چاههاي مارون،
كرنج  ،آغاجاري ،پازنان و كوه بنگستان در زمان آپسين پيشين تا آلبين،
عمق حوضه با همان شرايط رسوبگذاری سازند گرو باقي مانده است
و رسوبات پالژيك ،معادل بخش شيلي و آهكي آپسين سازند گرو
نهشته شده است .در برش سطحي كوه بنگستان بر روي بخش بااليي
سازند داريان يك سطح سخت 6مشاهده ميشود[ ]19كه بر روي آن
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گلوكونيت ،اكسيد آهن گسترش داشته و فسيل آمونيت به فراواني
ديده ميشود .اين سطح بيانگر عميقشدگي سريع حوضه بوده و در
اثر قحطي رسوبگذاري 7تشكيل شده است[ .]20این نهشتهها معادل
زون راديولردار در سازند گرو و بخش شيلي راديولردار سازند داريان
است .بر روي اين سطح رسوبات پالژيك قرار ميگيرد كه عمدتاً
داراي مواد آلي فراوان و حاوي فرامينيفرهاي پالنكتونيك هستند كه
از لحاظ زيستي و ژئوشيميايي مشابه رسوبات حاوي گلوبيژرينلوييدس
در سازند گرو است .روند تغييرات سازند گرو از حوضه لرستان بهطرف
دزفول شمالي ،دزفول جنوبي و فارس ،بهخوبي نشان داده شده است.
تبديل سازند گرو به زبانه گرو را در بهترين حالت ميتوان از چاه پازنان
به چاه بيبيحكيمه مشاهده نمود (شكل.)6-
در چاه پازنان بر روي سازند داريان بايوزون  ]25[ 17كه معادل و
برابر با بايوزون  ]25[ 13سازند گرو ميباشد ،قرار گرفته است ،در
حالیکه به سمت حوضه دزفول شمالي در چاه بيبيحكيمه 91-برروي
سنگآهكهاي آپسين زیرین ،رسوبات پالژيك راديولردار و حاوي
فرامينيفرهاي پالنكتونيك هدبرگال و گلوبيژرينلوييدس مشابه با
رسوبات نهشته شده در چاه پازنان ،قرار ميگيرند .بر روي نهشتههای
مذکور ،اليههاي آهكي اربيتوليندار و كمعمق ظاهر ميشوند .در
واقع در اين ناحيه در زمان آپسین پيشين و ابتداي آپسين پسين شرايطي
مشابه با سازند گرو داشته است ،ولي در انتهاي آپسين پسين ،تحت تاثير
فعاليتهاي تكتونيكي ،عمق حوضه كمتر و شرايط پالتفرمي ايجاد شده
كه در بعضي از مناطق از جمله در كوه بانش تا آلبين مياني ادامه مييابد.
در انتهاي آپسين پسين يا آلبين پیشین -مياني تحت تأثير فعاليتهای
تكتونيكی مذكور يك مرحله خروج از آب نيز صورت گرفته است
که در مرز داریان به کژدمی در کوه بانش محرز است .هرچه از حوضه
دزفول به سمت زاگرس مرتفع حركت ميكنيم ،سن سطح ناپيوستگي تا
آلبين مياني باال ميآيد(شكل .)6-در شرايط كمعمق دريايي ،رسوبات
آپسين بااليي بهصورت سنگآهكهاي ضخيماليه حاوي اربيتوليناهاي
فراوان برجاي گذاشته ميشود و بر روي آن رسوبات شيلي و آهكي
كمعمق آلبين حاوي اربيتوليناهاي درشت سازند كژدمي با ناپيوستگي
نهشته ميشود .در چاههاي دزفول جنوبي ازجمله كيلوركريم ،سوالبدر،
چهاربيشه ،رودك ،ميالتون و نرگسي و همچنين در فارس داخلي
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حوضه زاگرس (بدون مقیاس)
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برشهاي سطحي دشتگل و كوه فهليان و در شمال گسل زاگرس در
برش سطحي كوه بانش بر روي آهكهاي كمعمق ،بخش شيلهاي
تيره راديولردار ،مارنها و شيلهاي حاوي فرامينيفرهاي پالنكنويك
(در ادامه بايوزون هاي  12و  13سازند گرو) در سازند داريان مشاهده
ميگردد كه سن آنها بر اساس رادیولرها و فرامینیفرهای پالنکتونیک
برش بانش ،بارمین پسین تا ابتداي آپسين پسين تعيين شده است[.]27
بخش شيلي تيره راديولردار ،شيلها و مارنهاي حاوي فرامينیفرهاي
پالنكتونيك كه زبانهاي از سازند گرو محسوب ميشود ،از نظر واحد
سنگ چينهاي در حوضه زاگرس قابل تفكيك و قابل تطابق چينهاي
است .بنابراين اين بخش بهعنوان پاره سازند (ممبر) بانش پيشنهاد
ميگردد.
 -4حادثه بيهوازي اقيانوسي

حوادث بیهوازی اقیانوسی ،نهشتههایی را شامل میشود که داراي نرخ
کربن آلی باال و تغییرات بیولوژیکی قابل مالحظه است [ .]14این حادثه
با افزایش مواد تغذیهای دریایی ،افزایش کربن آلی ،باالآمدگی سطح
آب دریا و تغییرات مهمی در اجتماع زیستی پالژیک و نریتیک همراه
بوده است[ 8و  .]10براساس بايوزونبندي فرامينيفرها حادثه بیهوازی
اقیانوسی سلی(  ( )Selli Eventدر بخش بااليي بايوزون �Globigerinel
 ]21[ loides blowiو يا بین بایوزونهای Globigerinelloides blowi
و  Leupoldina cabriاتفاق میافتد[ .]16اين رخداد اغلب با افزایش
دیاکسیدکربن حاصل از آتشفشان همراه است که منجر به گرمشدگی
موقتی کره زمین و افزایش رطوبت گشته است .تحت این شرایط
آبوهوایی فرسایش قارهای صورت گرفته و جریانهای باالرونده 8نیز
افزایش یافته و در نتیجه ،باعث یوتروفیکاسیون محیطهای دریایی شده
و همچنین ،اختالالتی در تولید کربنات ايجاد نموده است .بهعالوه،
حادثه بیهوازی اقیانوسی  laدر بعضي مناطق با بحرانهای زیستی نیز
همراه بوده است بهطوریکه شرایط نامساعدی برای پالنکتونهای
آهکی ایجاد شده که ناشی از اسیدی شدن آب دریا و مواد غذایی
فراوان بوده است .این موارد خود نیز تحت تأثير تمرکز دیاکسیدکربن
اتمسفر بودهاند[ .]24شرایط گرم و مرطوب در کرتاسه میانی با
بوهوایی
باالآمدگی سطح آب دریا همراه بوده است[ .]10شرایط آ 
در طی گرمشدگی جهانی کرتاسه میانی ناپایدار بوده و چندین فاز
سردشدگی و گرمشدگی جهانی اتفاق افتاده است[.]23
یکی از خصوصیات مهم این دوره نیز تغییرات گستردهای است كه
در مجموعه زیستی اعم از فراوانی و موفولوژي آنها ازجمله كشيدگي
حجرات و تغييرات در اندازه صدف رخ میدهد[ 1و  ]9و موجب افزايش

مواد معدني از جمله سيليس گرديده که در نهايت ،منجر به افزایش مواد
آلی و شرایط احیایی در آبهای عمیق دریایی گشته است[ 8و .]14
همچنین آغاز سریع و پایان کوتاهمدت این حادثه (تقریباً نیم تا یک
میلیون سال) از ویژگیهای کلیدی حادثه بیهوازی اقیانوسی است[.]14
در برش بانش حضور همزمان نهشتههای غنی از مواد آلی و رادیولرها
با فراوانی زیاد در بخش شيلي و مارني سازند داريان ميتواند شاهدي
بر شرايط بيهوازي باشد .این افق از لحاظ سنی معادل بخش باالیی
بایوزون  12وايند [ ]25است .در برش مذكور اندازه صدفها بسيار
كوچك بوده و همچنين در بسياري از آنها بهخاطر سازگاري با محيط،
حجرات طويل شده است (شكل .)5-در سازند گرو در رسوبات آپسين
پيشين حضور مواد آلي فراوان و وجود فرامينفرهاي پالنكتونيك
با مورفولوژي غيرعادي از جمله حجرات طويل و حجرات دوقلو و
چندقلو و وجود راديولرها در اين بخش از سازند گرو ،حادثه بيهوازي
اقيانوسي به اثبات رسيده است[ .]9وجود مواد آلی فراوان در اليههاي
كه حادثه بيهوازي در آنها رخ داده است میتواند بهعنوان یک سنگ
منشأ خوب و قابل ارزیابی در نظر گرفته شود[ 4و  .]5بنابراين با وجود
تشابهات ليتولوژيكي ،مجموعه زيستي ،بايواستراتيگرافي ،ژئوشيميايي
و چینهنگاری حادثهای بين افق شيلهاي تيره راديولردار و حاوي
فرامينيفرهاي پالنكتونيك در سازند داريان با شيلهاي تيره آپسين
پيشين سازند گرو ارتباط مشابهي برقرار بوده و در واقع زبانهاي از سازند
گرو پيشنهاد ميگردد.
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