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مطالعه شیل های و مارن های سازند داریان و پیشنهاد زبانه گرو
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بخــش شــیلي و مارنــي پالژیــک ســازند داریــان در بــرش بانــش در شــمال شــیراز از نظــر مجموعــه 
زیســتي، حــوادث چینــه اي و مقــدار مــواد آلــي مــورد بررســي و مطالعــه قرارگرفت. مجموعه زیســتي 
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــک تش ــاي پالنکتونی ــا و فرامینیفره ــم از رادیولره ــور اع ــک به ط ــش پالژی بخ
ــس  ــد و پ ــتخراج ش ــیل ها اس ــا و ش ــوی مارن ه ــق شست وش ــور از طری ــتی مذک ــاي زیس مجموعه ه
ــر اســاس فرامینیفرهــاي  ــت. ب ــه قرارگرف ــورد مطالع ــي م ــا میکروســکپ الکترون ــرداري ب از عکس ب
پالنکتونیــک، ســن مارن هــا آپســین پیشــین تــا ابتــداي آپســین پســین و ســن زون رادیولــردار، بارمیــن 
ــواهد  ــن، ش ــاس س ــان براس ــازند داری ــک س ــق پالژی ــت.  اف ــده اس ــن ش ــین تعیی ــین پیش پسین- آپس
ــا رســوبات  زیســتي، حادثــه چینــه اي و تغییــرات آن در کمربنــد چیــن خورده-رانــده ی زاگــرس، ب
بخــش پالژیــک آپســین پیشــین ســازند گــرو مــورد بررســي و مقایســه قــرار گرفــت. براســاس ایــن 
ــد و نشــان می دهــد بخــش  مقایســه، مــدل لیتواســتراتیگرافي رســوبات آپســین-آلبین ترســیم گردی

ــه شــود. ــه اي از ســازند گــرو در نظــر گرفت ــد زبان ــان می توان پالژیــک در ســازند داری

برش نمونه سازند داریان در کوه گدوان )گدایون( در شمال شرق شیراز 
انتخاب شد]12[. ضخامت آن 286/۵ متر و از سنگ آهک های ضخیم 
الیه تا توده ای تشکیل شده است. سن آن بر اساس فرامینیفرهاي کف زي 
پایین  مرز  نمونه  برش  در  شد ]2۵[.  گرفته  نظر  در  پسین-آلبین  آپسین 
گدوان  نازک الیه  سنگ آهک های  و  مارن ها  شیل ها،  با  داریان  سازند 
تدریجی است. مرز باالیی با شیل های سازند کژدمی به صورت ناپیوسته 

است و در باالی آخرین الیه آهکی انتخاب می شود ]13و 1۵و 1۹[. 
سازند داریان در بخش هایي از حوضه زاگرس، از جمله کوه بانش از 
داراي  از سنگ آهک هاي  زیرین  بخش  است.  شده  تشکیل  بخش  سه 
فسیل هاي دوکفه اي اگزوژیرا و میکروفسیل هاي اربیتولینا تشکیل شده 
دو  شامل  که  میاني  بخش  است]2۵[.  شده  تعیین  آپسین  آن  سن  که 
با رادیولرهاي  تیره  از الیه هاي شیلي  قاعده اي  قسمت است، در بخش 
فراوان تشکیل شده و سپس بر روي الیه هاي مذکور، شیل ها و مارن هاي 
حاوي فرامینیفر هاي پالنکتونیک از جمله هدبرگال، سوزن اسفنج قرار 
تعریف شده  بایوزون های  در  است.  رادیولر  داراي  به ندرت  که  گرفته 
نشده  رادیولردار  بخش  به  اشاره ای  داریان  سازند  در   )1۹6۵( وایند 
است بلکه بایوزون رادیولردار را فقط در ناحیه لرستان در حوضه گرو 
معرفی می کند. بخش باالیي سازند داریان نیز از سنگ آهک هاي داراي 
اربیتولیناهاي فراوان تشکیل شده است که سن آن براساس بایوزون 18 
زاگرس  حوضه  از  بخش هایي  در  است.  شده  تعیین  آلبین   .]2۵[ وایند 
از  پازنان، سازند داریان فقط  بنگستان، چاه کرنج و چاه  از جمله کوه 
سنگ آهک تشکیل شده و فاقد شیل هاي پالژیک بوده و قاعده سازند 

کژدمي به سن انتهاي آپسین پیشین، بر روي آن قرار گرفته است ]13و 
کژدمی  سازند  با  داریان  سازند  فوقانی  مرز  دلیل  به همین   .]2۰ 1۹و 

به عنوان یک مرز چند زمانه است]18و 2۰[. 
بانش  کوه  برش  در  داریان  سازند  پالژیک  رسوبات  مطالعه  این  در 
)شکل-1( به طور کامل مورد مطالعه قرارگرفته و با سایر برش هاي سازند 
داریان در بخش هایی از لرستان، دزفول و ناحیه فارس مقایسه و بررسي 
از این پژوهش به طور عمده بررسي و مطالعه بخش  شده است. هدف 
شیلي سازند داریان و دستاورد هاي جدیدي از رادیولرها و فرامینیفرهاي 
به  با سازند گرو و طرح آن  ارتباط آن  پالنکتونیک بخش پالژیک و 
لحاظ  از  مي باشد.  هیدروکربوري  پتانسیل  واجد  منشاء  سنگ  عنوان 
بررسي هاي  و  لیتواستراتیگرافي  بایواستراتیگرافي،  زیستي،  مجموعه 
داریان  لیتواستراتیگرافي سازند  چینه شناسي سعي شده است مدل کلي 

در حوضه زاگرس ارائه گردد.

1-رادیولرها
وفور  بیانگر  فراوان  رادیولرهای  با  همراه  آلی  مواد  دارای  نهشته های 
7و  است]4و  پایین  بسیار  اکسیژن  و  یوتروفیک  محیط  غذایی،  مواد 
سنگ آهک های  از  ناگهانی  لیتولوژی  تغییرات  با  بانش  برش  در   .]11
داراي  چرتی  سنگ آهک های  به  اگزوژیرا  دوکفه ای های  دارای 
)شکل- 3(  فراوان  رادیولرهای  و  )شکل-2(  تیره  شیل های  و  آمونیت 
بیانگر تغییرات شدید از کربنات های الیگوتروفیک به محیط هاي عمیق 
جابه جایی  به  منجر  محیطی  تغییرات  این  می باشد.  حوضه  یوتروفیک 
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شرایط اکولوژیکی نیز گشته و در نتیجه رادیولرهای فراوان و آمونیت ها 
بانش  برش  تیره  درشیل هاي  رادیولرها  باالی  فراوانی  می شوند.  ظاهر 
بیانگر اکسیژن بسیار پایین و یا نبود اکسیژن در زمان رسوب گذاری این 
نهشته ها بوده است]7و 11[. در واقع فعالیت زیاد این موجودات باعث 
از مرگ اجزای آنها در یک  کاهش حضور اکسیژن می گردد و پس 
و  تیره  و الیه های  اکسیژن دفن گردیده  فاقد  یا  اکسیژن  محیط کمبود 
حاوی مواد آلی را تشکیل می دهد. وجود الیه های غنی از مواد آلی توام 

 )OAE( با رادیولرها می تواند بیانگر یکی از حوادث بی هوازی اقیانوسی
باشد ]3و 4و 7و 11[. 

براي اولین بار رادیولرهاي این بخش از ناحیه مورد مطالعه از شیل هاي 
تیره و الیه هاي چرتي پس از شست وشو و الک کردن بر روي الک هاي 
الکتروني  میکروسکوپ  توسط  و  شده  استخراج  میکرون،   ۵۰ و   1۰۰
عکس برداري1  و مورد مطالعه قرار گرفت )شکل-4(. برا ساس مجموعه 

رادیولرها سن این بخش بارمین پسین-آپسین پیشین تعیین شده است.

2- فرامینیفرهاي پالنكتونیک
هدبرگلیدها  نوع  از  عمدتاً  بانش  برش  در  پالنکتونیک  فرامینیفرهاي 
تا  مزوتروفیک  شرایط  در  هدبرگلیدها  هستند.  گلوبیژرینلوییدس ها  و 
یوتروفیک در ستون آب با ارتفاع زیاد سازگاری دارند ]11[ و معموالً 
نمایند ]6[.  تحمل  می توانند  را  پایین  اکسیژن  و  شوری  حرارت،  درجه 
الیگوتروفیک  شرایط  به  معموالً  گلوبیژرینیدها  و  گلوبیژرینلوییدس ها 
لئوپولدیندها2 که  تا مزوتروفیک در سطح آب عادت دارند]6 و 17[. 
پالنکتونیک  فرامنیفرهای  پایدار  و  ثابت  مجموعه های  از  یکی  معموالً 
در نهشته های همی پالژیک حوضه تتیس است ]2و 17[، در برش بانش 
اکسیژن  با  یوتروفیک  شرایط  در  معموالً  گروه  این  نشده اند.  مشاهده 
پایین زندگی می کنند ]17[. رفتار اکولوژیکی فرامینیفرهای پالنکتونیک 

موقعیت جغرافیایي کوه بانش1

2
مواد  داراي  تیره  شیل هاي   –A چرتي.  سنگ آهک هاي  و  شیل ها 
C� قالب  B� سنگ آهک هاي سیلتي داراي چرت و المیناسیون  آلي 

آمونیت در الیه آهکي D� سنگ آهک حاوي میان الیه چرت 

بانش سازند داریان )A(، رخساره 3 شیل هاي تیره در برش سطحي 
.PL=20× (B) پکستون رادیولردار در زیر میکرسکوپ پالریزان

 A  B 

4Dictyomitra 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 به خوبی شناخته نشده است ]11[. از بخش شیل ها و مارن ها 
پس از شست وشو و الک کردن بر روي الک هاي 1۰۰ و ۵۰ میکرون، 
نمونه هاي فرامینیفر پالنکتونیک به صورت ایزوله استخراج شده و پس 
از عکسبرداري از طریق میکروسکپ الکتروني مورد مطالعه قرار گرفت 
)شکل-۵(. مجموعه فرامینیفرهاي پالنکتونیک استخراج شده از  بخش 
تعیین  را  پسین  آپسین  ابتدای  تا  پیشین  آپسین  داریان سن  سازند  شیلي 

مي کند.

3-بحث
سـازند داریـان در بـرش بانـش و در بعضـی از برش هـای سـطحي ناحیـه 
فـارس داخلـی داراي چنـد متـر افـق رادیولـردار اسـت که تحـت عنوان 
Radiolaria flood Zone نامیـده می شـود. ایـن افق حـاوی رادیولرهای 
فـراوان، سـوزن اسـفنج و آمونیـت بـه مقـدار زیـاد و همچنیـن تعـداد 
مطالعـات  اسـت.  هدبرگلیـد  پالنکتونیـک  فرامینیفرهـای  معـدودی 
ژئوشـیمیایي از بخش هـاي شـیلي تیـره رادیولـردار نشـان مي دهـد کـه 

مقـدار مـواد آلـي )TOC( تـا 1/۹۵ نیـز مي رسـد. 
مجموعه رادیولري که از سازند داریان استخراج شده اند، از نهشته هاي 
کرتاسه زیرین کشورهاي مالزي، هند و ژاپن نیز گزارش شده اند. وجود 

سیلیس همراه با رادیولرها بیانگر ورود مواد غذایي بیشتر در این مرحله 
سیلیس  مقدار  بر  چرت دار  توالي هاي  در  بانش  برش  در  است ]11[. 
اضافه شده است به  طوری که سنگ آهک ها به سنگ آهک های سیلتی 
و الیه های چرتی تغییر یافته است. در بسیاری از نهشته های رادیولردار 
شده  کاسته  آن  کلسیم  کربنات  از  الیه ها  تمامی  یا  و  الیه ها  از  بخشی 
موازنه کربناته3 و  به رسوب گذاري در زیر عمق  این مسئله  است ]2۵[. 
یا نامساعد بودن شرایط زیستي برای ارگانیسم های تولید کننده کربنات 
منشاء  دارای  عمدتاً  بخش  این  سیلیسي  رسوبات  می شود ]11[.  مربوط 
سیلیس  رادیولرها،  مانند  سیلیسي  ارگانیسم هاي  مي باشند.  بیوژنیک 
استفاده  خود  اسکلت  تشکیل  جهت  را  اقیانوس ها  آب  در  شده  حل 
مواد  تغییرات  بیانگر  مي تواند  بیوژنیک  سیلیس  مقدار  مي کنند]26[. 
از  باالتر که  از طرفي، در الیه هاي  باشد  ]26[.  غذایي در زمان و مکان 
فراواني رادیولرها کاماًل کاسته شده و به صفر مي رسد، هیچ گونه آثاري 
بودن  بیوژنیک  بر  دیگر  دلیلي  خود  که  نیست  حوضه  در  سیلیس  از 
افزایش مقدار مواد آلي و وجود  از رسوبات است.  این بخش  سیلیس 
رادیولرها در این توالي بیانگر ورود مواد غذایي فراوان و شرایط عمیق و 
احیایي حوضه است. این بخش شیلي و مارني پالژیک در سازند داریان 

تحت عنوان زبانه کژدمي معرفي شده است ]13[.
این بخِش شیلي سعي شده است سازند گرو در حوضه  جهت بررسي 
لرستان و بخش هاي پالژیک سازند داریان در حوضه دزفول و فارس 
حادثه ای4  چینه نگاری  بایواستراتیگرافي،  زیستي،  مجموعه  نظر  از 
در  لرستان  ناحیه  در  گیرد.  قرار  مقایسه  و  بررسي  مورد  موادآلي  و 
با رادیولرهاي  باباحبیب سازند گرو  بانکول، گوار، ویزنهار و  چاه هاي 
فراوان و به سن آپسین پیشین مشاهده مي شود که با بایوزون 12 وایند 
رسوبات  آن  روي  بر  و  مي گردد  مشخص  رادیوالریا(  زون   (  )1۹6۵(
از  پالنکتونیک  فرامینیفرهاي  از  مجموعه اي  با   )1۹6۵(  13 بایوزون  با 
جنس گلوبیژرینلوییدس قرار می گیرد. در چاه کبود که در مرز لرستان 
و  است  کم عمق  کاماًل  آلبین  و  آپسین  رسوبات  شده،  واقع  دزفول  و 
سازندهاي داریان و کژدمي با رخساره کم عمق و پالتفرمي نهشته شده اند 
کبود،  چاه  شرق  در  است.  متفاوت  گرو  عمیق  رخساره  با  کاماًل  که 
بنابراین  با رخساره عمیق ظاهر مي شود.  رسوبات آپسین زیرین-باالیی 
در مرز لرستان و دزفول تحت تأثیر شرایط تکتونیکي عمق حوضه کمتر 
شده است و مي توان دریافت که چاه کبود در آپسین و آلبین بر روي 
یک بلندا قرار داشته که رسوبات آن پالتفرمي و متفاوت از بخش هاي 
شرقي و غربي رسوب گذاری است. از چاه کبود به طرف دزفول ازجمله 
آپسین  رسوبات  از  بخشي  پازنان  و  آغا جاري  کرنج،  مارون،  چاه هاي 
زیرین به صورت آهک هاي سازند داریان با ضخامت کم ظاهر مي شود 
نهشته هاي  به صورت  باالیی  و  زیرین  آپسین  رسوبات  اعظم  بخش  و 
 )Globigerina Ass. Zone, Wynd, 1965( پالژیک با بایوزون 17 وایند
رخنمون دارد که شامل فرامینیفرهاي پالنکتونیک از جمله هدبرگالها 
و گلوبی ژرینلوییدس ها هستند]1۹[. شایان ذکر است بایوزون مذکور با 
این نام صحیح نیست چون گلوبیژریناها به کرتاسه تعلق ندارند. در واقع 

51, 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
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مجموعه زیستي )هدبرگالها و گلوبیژرینلوییدس ها( در نهشته های شیلی 
پالژیک سازند داریان کاماًل مشابه با مجموعه زیستي شمال غرب حوضه 
مذکور  نهشته های  است.  ویزنهار(  گوار،  بانکول،  زاگرس )چاه هاي 
معادل و یا برابر بایوزون 13 ]2۵[ که داراي گلوبي ژرینلوییدس فراوان 
بوده و به حوضه گرو تعلق دارد، قابل مقایسه است. در واقع بایوزون 17 
در برش هاي دزفول شمالي و جنوبي و سایر حوضه هاي زاگرس معادل 

و برابر بایوزون 13 در سازند گرو است. 
بررسـی و مطالعـه مجموعـه فسـیلي بخـش شـیلي و رادیولـردار در برش 
بانـش نشـان می دهد کـه آثـاري از گلوبي ژریناها در این بخش مشـاهده 
نمي گـردد. بخـش پالژیک سـازند داریان در برش مذکـور به دو بخش 
تقسـیم مي شـود، بخـش قاعـده اي آن از رادیولرهـای بسـیار فـراوان بـا 
فرامینیفرهـاي پالنکتونیـک کم تشـکیل شـده و بخش باالیـي آن عمدتاً 
از مارن هـاي حـاوي فرامینیفر هاي پالنکتونیک فراوان تشـکیل شـده اند. 
بـا توجـه بـه مجموعـه زیسـتي و مـواد آلـي، بخـش قاعـده اي رسـوبات 
پالژیـک سـازند داریـان کـه از شـیل هاي تیره رادیولر دار تشـکیل شـده 
اسـت تحـت عنـوان Radiolaria flood Zone نامیـده مي شـود کـه بـا 
بـا  زون رادیولـردار ]2۵[ سـازند گـرو قابـل تطابـق۵ اسـت و ایـن زون 
توجـه بـه مقـدار مـواد آلـي بـاال در حـدود 1/۹۵ درصـد از نظـر سـنگ 
منشـاء و پتانسـیل هیدروکربـوري قابـل ارزیابـي اسـت. به نظـر مي رسـد 
هیدروکربـوري کـه در کربنات هـای باالیـی نهشـته های پالژیک وجود 

دارد بایـد از شـیل هاي تیـره رادیولـردار تغذیـه شـده باشـد.
پالنکتونیک  فرامینیفر هاي  حاوي  که  داریان  سازند  مارني  بخش 
به خصوص هدبرگالها و گلوبي ژرینلوییدس ها مي باشد، در بایو فاسیس 
بایوزون  این  زاگرس تحت عنوان زون گلوبي ژرینا گفته مي شود که 
نیز براي بخش پاییني سازند کژدمي و بخش مارني، زبانه اي از سازند 
کژدمي در نظر گرفته  شده است. در حالي که با توجه به مجموعه زیستي 
مطالعه شده )شکل-۵( و سن آن، بخش مارني پاییني در سازند کژدمي 
و سازند داریان با توجه مجموعه هاي گلوبي ژرینلوییدس معادل بایوزون 
13 ]2۵[ سازند گرو مي باشد. بنابراین در آپسین پیشین و ابتداي آپسین 
پالنکتونیک  فرامینیفرهاي  و  رادیولرها  داراي  پالژیک  رسوبات  پسین 
یا  و  گرو  سازند  از  جزیي  گلوبي ژرینلوییدس ها  و  هدبرگال ها  ازجمله 
به عبارت دیگر، زبانه اي از آنها هستند. سازند گرو که از زمان نئوکومین 
تا آلبین در حوضه لرستان در حال رسوبگذاری بوده است، در انتهاي 
آپسین پیشین و آپسین پسین با توجه به شرایط و فعالیت تکتونیکی در 
رسوبات  و  شده  کمتر  حوضه  عمق  کبود،  چاه  جمله  از  مناطق  برخی 
به طرف جنوب شرق حوضه زاگرس  برجاي گذاشته است.  را  پلتفرمي 
مارون،  چاه هاي  در  جنوبي  دزفول  از  بخش هایي  و  شمالي  دزفول  در 
کرنج ، آغاجاري، پازنان و کوه بنگستان در زمان آپسین پیشین تا آلبین، 
عمق حوضه با همان شرایط رسوب گذاری سازند گرو باقي مانده است 
گرو  سازند  آپسین  آهکي  و  شیلي  بخش  معادل  پالژیک،  رسوبات  و 
باالیي  بر روي بخش  بنگستان  نهشته شده است. در برش سطحي کوه 
بر روي آن  داریان یک سطح سخت6 مشاهده مي شود]1۹[ که  سازند 

فراواني  به  آمونیت  فسیل  و  داشته  گسترش  آهن  اکسید  گلوکونیت، 
در  و  بوده  حوضه  سریع  عمیق شدگي  بیانگر  سطح  این  مي شود.  دیده 
معادل  نهشته ها  این  است ]2۰[.  تشکیل شده  قحطي رسوب گذاري7  اثر 
زون رادیولردار در سازند گرو و بخش شیلي رادیولردار سازند داریان 
عمدتاً  که  مي گیرد  قرار  پالژیک  رسوبات  سطح  این  روي  بر  است. 
پالنکتونیک هستند که  فرامینیفرهاي  و حاوي  فراوان  آلي  مواد  داراي 
از لحاظ زیستي و ژئوشیمیایي مشابه رسوبات حاوي گلوبي ژرینلوییدس 
در سازند گرو است. روند تغییرات سازند گرو از حوضه لرستان به طرف 
دزفول شمالي، دزفول جنوبي و فارس، به خوبي نشان داده شده است. 
تبدیل سازند گرو به زبانه گرو را در بهترین حالت مي توان از چاه پازنان 

به چاه بي بي حکیمه مشاهده نمود )شکل-6(. 
و  معادل  که   ]2۵[  17 بایوزون  داریان  سازند  روي  بر  پازنان  چاه  در 
در  است،  گرفته  قرار  مي باشد،  گرو  سازند   ]2۵[  13 بایوزون  با  برابر 
حالی که به سمت حوضه دزفول شمالي در چاه بي بي حکیمه-۹1 برروي 
سنگ آهک هاي آپسین زیرین، رسوبات پالژیک رادیولردار و حاوي 
با  مشابه  گلوبي ژرینلوییدس  و  هدبرگال  پالنکتونیک  فرامینیفرهاي 
نهشته های  بر روي  قرار مي گیرند.  پازنان،  نهشته شده در چاه  رسوبات 
در  مي شوند.  ظاهر  کم عمق  و  اربیتولین دار  آهکي  الیه هاي  مذکور، 
واقع در این ناحیه در زمان آپسین پیشین و ابتداي آپسین پسین شرایطي 
مشابه با سازند گرو داشته است، ولي در انتهاي آپسین پسین، تحت تاثیر 
فعالیت هاي تکتونیکي، عمق حوضه کمتر و شرایط پالتفرمي ایجاد شده 
که در بعضي از مناطق از جمله در کوه بانش تا آلبین میاني ادامه مي یابد. 
فعالیت های  تأثیر  تحت  میاني  پیشین-  آلبین  یا  پسین  آپسین  انتهاي  در 
است  نیز صورت گرفته  از آب  مرحله خروج  مذکور یک  تکتونیکی 
که در مرز داریان به کژدمی در کوه بانش محرز است .هرچه از حوضه 
دزفول به سمت زاگرس مرتفع حرکت مي کنیم، سن سطح ناپیوستگي تا 
آلبین میاني باال مي آید)شکل-6(. در شرایط کم عمق دریایي، رسوبات 
آپسین باالیي به صورت سنگ آهک هاي ضخیم الیه حاوي اربیتولیناهاي 
بر روي آن رسوبات شیلي و آهکي  فراوان برجاي گذاشته مي شود و 
کم عمق آلبین حاوي اربیتولیناهاي درشت سازند کژدمي با ناپیوستگي 
نهشته مي شود. در چاه هاي دزفول جنوبي ازجمله کیلورکریم، سوالبدر، 
داخلي  فارس  در  همچنین  و  نرگسي  و  میالتون  رودک،  چهاربیشه، 

مدل لیتو استراتیگرافی و تغییرات سنگ شناسی آپسین- آلبین در 6
حوضه زاگرس )بدون مقیاس(
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برش هاي سطحي دشت گل و کوه فهلیان و در شمال گسل زاگرس در 
بخش شیل هاي  بر روي آهک هاي کم عمق،  بانش  برش سطحي کوه 
پالنکنویک  فرامینیفرهاي  حاوي  شیل هاي  و  مارن ها  رادیولردار،  تیره 
)در ادامه بایوزون هاي 12 و 13 سازند گرو( در سازند داریان مشاهده 
مي گردد که سن آنها بر اساس رادیولرها و  فرامینیفرهای پالنکتونیک 
تعیین شده است]27[.  ابتداي آپسین پسین  تا  بارمین پسین  بانش،  برش 
فرامینیفرهاي  حاوي  مارن هاي  و  شیل ها  رادیولردار،  تیره  شیلي  بخش 
پالنکتونیک که زبانه اي از سازند گرو محسوب مي شود، از نظر واحد 
چینه اي  تطابق  قابل  و  تفکیک  قابل  زاگرس  در حوضه  چینه اي  سنگ 
پیشنهاد  بانش  )ممبر(  سازند  پاره  به عنوان  بخش  این  بنابراین  است. 

مي گردد.

4- حادثه بي هوازي اقیانوسي
حوادث بی هوازی اقیانوسی، نهشته هایی را شامل می شود که داراي نرخ 
کربن آلی باال و تغییرات بیولوژیکی قابل مالحظه است ]14[. این حادثه 
با افزایش مواد تغذیه ای دریایی، افزایش کربن آلی، باالآمدگی سطح 
آب دریا و تغییرات مهمی در اجتماع زیستی پالژیک و نریتیک همراه 
بوده است ]8 و 1۰[. براساس بایوزون بندي فرامینیفرها حادثه بی هوازی 
Globigerinel� در بخش باالیي بایوزون )Selli Event )اقیانوسی سلی 

 Globigerinelloides blowi 21[ و یا بین بایوزون های[ loides blowi
با افزایش  Leupoldina cabri  اتفاق می افتد ]16[. این رخداد اغلب  و 
دی اکسیدکربن حاصل از آتش فشان همراه است که منجر به گرم شدگی 
شرایط  این  تحت  است.  گشته  رطوبت  افزایش  و  زمین  کره  موقتی 
آب و هوایی فرسایش قاره ای صورت گرفته و جریان های باالرونده8 نیز 
افزایش یافته و در نتیجه، باعث یوتروفیکاسیون محیط های دریایی شده 
به عالوه،  است.  نموده  ایجاد  کربنات  تولید  در  اختالالتی  هم چنین،  و 
نیز  با بحران های زیستی  la در بعضي مناطق  اقیانوسی  حادثه بی هوازی 
پالنکتون های  برای  نامساعدی  شرایط  به طوری که  است  بوده  همراه 
غذایی  مواد  و  دریا  آب  شدن  اسیدی  از  ناشی  که  شده  ایجاد  آهکی 
فراوان بوده است. این موارد خود نیز تحت تأثیر تمرکز دی اکسیدکربن 
با  میانی  کرتاسه  در  مرطوب  و  گرم  شرایط  بوده اند]24[.  اتمسفر 
شرایط آب و هوایی  است]1۰[.  بوده  همراه  دریا  باالآمدگی سطح آب 
فاز  چندین  و  بوده  ناپایدار  میانی  کرتاسه  جهانی  گرم شدگی  طی  در 

سرد شدگی و گرم شدگی جهانی اتفاق افتاده است]23[.
که  است  گسترده ای  تغییرات  نیز  دوره  این  مهم  خصوصیات  از  یکی 
در مجموعه زیستی اعم از فراوانی و موفولوژي آنها ازجمله کشیدگي 
حجرات و تغییرات در اندازه صدف رخ می دهد]1 و ۹[ و موجب افزایش 

مواد معدني از جمله سیلیس گردیده که در نهایت، منجر به افزایش مواد 
احیایی در آب های عمیق دریایی گشته است ]8 و 14[.  آلی و شرایط 
تا یک  نیم  )تقریباً  این حادثه  پایان کوتاه مدت  و  آغاز سریع  هم چنین 
میلیون سال( از ویژگی های کلیدی حادثه بی هوازی اقیانوسی است ]14[.

در برش بانش حضور هم زمان نهشته های غنی از مواد آلی و رادیولرها 
با فراوانی زیاد در بخش شیلي و مارني سازند داریان مي تواند شاهدي 
باالیی  بخش  معادل  سنی  لحاظ  از  افق  این  باشد.  بي هوازي  شرایط  بر 
بسیار  صدف ها  اندازه  مذکور  برش  در  است.   ]2۵[ وایند   12 بایوزون 
کوچک بوده و همچنین در بسیاري از آنها به خاطر سازگاري با محیط، 
حجرات طویل شده است )شکل-۵(. در سازند گرو در رسوبات آپسین 
پالنکتونیک  فرامینفر هاي  وجود  و  فراوان  آلي  مواد  حضور  پیشین 
و  دوقلو  حجرات  و  طویل  حجرات  جمله  از  غیر عادي  مورفولوژي  با 
چندقلو و وجود رادیولرها در این بخش از سازند گرو، حادثه بي هوازي 
اقیانوسي به اثبات رسیده است]۹[. وجود مواد آلی فراوان در الیه هاي 
که حادثه بي هوازي در آنها رخ داده است می تواند به عنوان یک سنگ 
منشأ خوب و قابل ارزیابی در نظر گرفته شود]4 و ۵[. بنابراین با وجود 
ژئوشیمیایي  بایواستراتیگرافي،  زیستي،  لیتولوژیکي، مجموعه  تشابهات 
حاوي  و  رادیولردار  تیره  شیل هاي  افق  بین  حادثه ای  چینه نگاری  و 
آپسین  تیره  شیل هاي  با  داریان  سازند  در  پالنکتونیک  فرامینیفر هاي 
پیشین سازند گرو ارتباط مشابهي برقرار بوده و در واقع زبانه اي از سازند 

گرو پیشنهاد مي گردد.

نتیجه گیري
سن شیل ها و مارن های بخش میانی سازند داریان بر اساس رادیولرها و 
فرامینیفرهاي پالنکتونیک بارمین پسین تا ابتداي آپسین پسین تعیین شد. 
بر اساس سن تعیین شده، مورفولوژي غیرعادي حجرات فرامینیفرهاي 
پالنکتونیک، فراواني رادیولرها، وجود شیل هاي تیره و وجود مواد آلي 
که در این مطالعه حاصل شده است، تأییدي بر وجود حادثه بي هوازي 
زیستي،  مجموعه  مقایسه  براساس  است.  داریان  سازند  شیلي  بخش  در 
لیتواستراتیگرافي  مدل  مطالعه،  مورد  توالي هاي  سن  بي هوازي،  حادثه 
و  مقایسه  طبق  بر  گردید.  ترسیم  زاگرس  حوضه  در  آپسین  رسوبات 
بررسي هاي مذکور و مدل لیتواستراتیگرافي، افق شیلي و مارني سازند 
داریان با سازند گرو کاماًل مشابهت داشته و افق شیلي در سازند داریان 
مارنی  و  شیلي  بخش  مي گردد.  معرفی  سازند گرو  از  زبانه اي  به عنوان 
پالژیک سازند داریان از نظر واحد سنگ چینه اي در حوضه زاگرس 
بنابراین، این بخش، به عنوان  قابل تفکیک و قابل تطابق چینه اي است. 

پاره سازند۹ بانش برای سازند داریان پیشنهاد مي گردد.

1� Scanning Electronic Microscope
2� Leupoldinids
3� Carbonate Compensation Depth

4�Event Stratigraphy
5� correlation
6�  Hardground

7� Starvation
8�  Upwelling
9�  member
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