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چکیده
سنگهای رسوبی کربناتی معادل سازند آسماری در برش پشت دربند )همدان( دارای ستبرای160 متر بوده و متشکل از تناوب آهک های ستبر الیه تا نازک الیه و آهک های توده ای 
است. قاعده این توالی رسوبی روی افق کنگلومرایی پیشرونده قرار دارد که قطعات کنگلومرا متشکل از قطعات سنگی آهکی، چرتی و شیستی سازندهای دیرین مجاور است. 
این افق کنگلومرایی به طور ناپیوسته روی سنگ های دگرگونی دیرین تر قرار دارد. مرز باالیی این توالی در منطقه مورد مطالعه با آبرفت های کواترنری پوشیده شده است. بر پایه 
مطالعه  مقاطع نازک میکروسکوپی از سازند آسماری،  دو کمربند رخساره اصلی شامل رمپ های درونی و میانی شناسایی شده است.  رمپ درونی شامل الگون نیمه محصور، 
شول روتالیدی، الگون محصور و ریف کومه ای و رمپ میانی شامل بخش های ابتدایی، میانی و انتهایی است. بر پایه مطالعات میکروسکوپی، 8 ریزرخساره کربناتی )وکستون 
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بیوکالست- میلیولید دار( مربوط به 7 محیط رسوبی شناسایی شده است. با توجه به ریزرخساره نام برده، این سازند از محیط ساحل کشندی تا رمپ میانی گسترش دارد. بر پایه 
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۱-پیشنوشتار
سنگ های رسوبی پالئوژن و نئوژن پهنه زاگرس را می توان به دو چرخه بزرگ تقسیم 
کرد. چرخه اول از زمان پالئوسن تا الیگوسن ادامه یافته و به آن چرخه جهرم می گویند. 
در این چرخه، رسوبات سازند پابده در مناطق ژرف و رسوبات سازند جهرم در مناطق 
کم ژرفا انباشته شده اند. چرخه دوم از زمان الیگوسن شروع شده و تا ابتدای میوسن 
میانی ادامه می یابد و به نام چرخه آسماری معروف است. در حقیقت رسوبات سازند 
آسماری را می توان آخرین پیشروی گسترده دریا در زاگرس به شمار آورد. در نواحی 
ماسه سنگی  بخش  آسماری،  سازند  زیرین  بخش های  در  خوزستان  باختری  جنوب 
رودهایی  توسط  آواری  مواد  ورود   حاصل  احتماالً  که  دارد  وجود  اهواز  نام  به 
 .)1372 )مطیعی،  داشته اند  جریان  ایران  باختر  جنوب  سوی  به  کویت  از  که  است 
      برای اولین بار Busk & Mayo (1918)، نام سازند آسماری را به توالی سنگ های 
آهکی کرتاسه تا ائوسن نسبت دادند. سپس Richardson (1924) این سازند را به عنوان 
 Lees (1933) آهک های نومولیت دار الیگوسن معرفی کرد. در بررسی دوباره توسط
و Thomas (1948)، سن این سازند را الیگومیوسن تعیین کردند. زیست چینه نگاری 
 Adams & Bourgeois (1967) .مطالعه شده است Wynd (1965) این سازند توسط
زیست چینه نگاری سازند آسماری را بر پایه مطالعات میکروفسیل های کف زی ارائه 
 ،Wells (1967) توسط  سازند  این  ریزرخساره  و  سنگ شناسی  ویژگی های  کردند. 
ویژگی های  همچنین  است.  شده  داده  شرح   Jalili (1987) و   Kalantary (1986) 

توسط سازند  این  تشکیل  رسوبی  محیط  و   زیست چینه نگاری 
،Seyrafian (2000)  ،Seyrafian & Hamedanian (1998)

،Hakimzadeh & Seyrafian (2008( ،Vaziri Moghadam et al. (2006 & 2010) 

شده  گزارش   Amirshahkarami (2010) و   Tahmasbi Sarvestani et al. (2010)

است. محیط و سکانس رسوبی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول توسط رییسی 
طهماسبی  توسط  سازند  این  الگوی  برش  شد.  مطالعه  و  ارزیابی   )1379( السمی  و 
گرفت.  قرار  بازبینی  مورد  گل ترش  تنگ  در   )1388( همکاران  و  سروستانی 

سازند   Laursen et al. (2009) شیراز،  در  نفت  بین المللی  کنفرانس  اولین  در       
آسماری  را بازبینی کرده اند. 

     برش الگوی این سازند که در کوه آسماری معرفی شده است، دارای سنگ شناسی 
سنگ های کربناتی متوسط تا ستبرالیه است. این سازند در نواحی لرستان دارای بخش 
تبخیری و در فروافتادگی دزفول دارای بخش ماسه سنگی است )مطیعی، 1372(. ولی 
بخش  و  ندارد  وجود  ماسه سنگی(  و  )تبخیری  بخش  دو  این  مطالعه  مورد  برش  در 

عمده توالی از نوع آهک است. 
برگه  از  )همدان(  دربند  پشت  برش  در  آسماری  سازند  معادل  رسوبی  توالی       
1/100000 تویسرکان )اشراقی، 1382( روی افق کنگلومرای پیشرونده جای گرفته 
دیرین  سازند های  شیستی  و  چرتی  آهکی،  قطعات  شامل  آن  سنگی  قطعات  است. 
دگرگونی  سنگ های  روی  در  ناپیوسته  به طور  کنگلومرایی  افق  است.  همسایه 
دیرین تر قرار دارد. مرز باالیی توالی رسوبی در منطقه مورد مطالعه با آبرفت پوشیده 
شده است. هدف از این پژوهش، شناسایی رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی برش 

مورد مطالعه است.

2-موقعیتجغرافیایی
دهستان  در  و  است  همدان  شهرستان  مرکزي  بخش  توابع  از  مطالعه  مورد  منطقه 
مورد  منطقه  همسایه  و  مهم  روستاهاي  از  دارد.  جای  تویسرکان(  )برگه  همه کسي 
برد.  نام  را  سلطان آباد  و  قره کند  شوریجه،  داشي بالغ،  روستاهاي  مي توان  مطالعه 
بلند و پرشیب و دره هاي  با ارتفاعات  توپوگرافي منطقه مورد نظر تقریباً کوهستاني 
ژرف است که به سوی خاور از ارتفاع  منطقه کاسته مي شود و به تپه ماهور و دشت 
مي رسد. برای دسترسي به برش مورد مطالعه مي توان از جاده  همدان- سنندج استفاده 
کرد. از راه جاده آسفالت حدود 45 کیلومتر به سوی خاور همدان و سپس به مسافت 
5 کیلومتر از راه جاده فرعي که از جاده اصلی منشعب می شود به سوی مقطع حرکت 
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و  گرفته  قرار  دربند  پشت  روستاي  باختری  در شمال  محدوده  این   .)1 )شکل  کرد 
فاصله مقطع تا این روستا برابر 500 متر است. مختصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  
نقشه زمین شناسی  °35 عرض خاوری است و در  ׳30  ״35   °48 طول شمالی و   ׳7 
1/100000 تویسرکان جای دارد )شکل 2(. منطقه مورد بررسی دارای روند جنوب  

خاور- شمال  باختر است.   

3-روشمطالعه
بازدید هاي اولیه برای بررسي شرایط موجود مانند راه ارتباطي و تعیین محل مناسب 
و  مناسب ترین  صحرایي  مطالعات  در  سپس  و  گرفت  صورت  چینه شناسی  مقطع 
در  منظم  نمونه برداري  شامل  صحرایي  برداشت هاي  شد.  انتخاب  برش  کامل ترین 
راستاي عمود بر امتداد الیه ها به همراه تعیین شیب، امتداد و ستبرای الیه ها، توصیف 
مورد  مقطع  از  مناسب  عکس هاي  تهیه  و  رسوبي  واحد  ماکروسکوپي  ویژگي هاي 
مطالعه انجام شد. برش پشت دربند بر پایه بررسی تغییرات جانبی و عمودی رخساره ها 
در قالب 65 مقطع نازک مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش، سنگ های 
نام گذاری  Embry & Klovan (1971) و   Dunham (1962) روش  به   کربناتی 

شده اند. 
 ،Flügel (2004 & 2010) برای رده بندی رخساره ها و تشخیص محیط رسوبی از     
Embry & Klovan (1971) و Buxton & Pedley (1989) استفاده شده است. ادغام 

مطالعات میکروسکوپی و شواهد روی زمین سبب شناسایی انواع رخساره ها و محیط 
رسوبی شده است.

4-ریزرخسارههاومحیطرسوبی
مطالعه مقاطع نازک به شناسایی 8 ریزرخساره مربوط به 7 محیط رسوبی شامل الگون 
و  درونی  رمپ  در  ریف کومه ای  و  روتالیدی، الگون محصور  نیمه محصور، شول 

بخش های ابتدایی، وسطی و انتهای رمپ میانی انجامید. 
4-۱.وکستونبیوکالست-روزنبرانبزرگمنفذدار)تابلو۱،شکلهای۱و2(

)Large perforate foraminifera-bioclast wackestone(
سرخ  جلبک های  اکینویید،  خار های  از  پراکنده ای  قطعات  شامل  رخساره  این 
و   Spherogypsina  ،Neorotalia  ،  Rotalia مانند  روزن برانی  با  همراه  استراکدا  و 

 Amphistegina است.

مانند  هیالین  پوسته  با  بزرگ  کف زی  روزن بران  شامل  آن  دیگر  مهم  اجزای       
 Miogypsina و Lepidocyclina ،)Spiroclypeous and Heterostegina( نومولیتید ها
 ،Buxton & Pedley (1989)  7 شماره  ریزرخساره  همانند  ریزرخساره  این   است. 
ایران باختر  جنوب  در  گچساران  دیل  تاقدیس   1 شماره   ریزرخساره 
باخترحوضه  شمال  در   K ریزرخساره  و   )Allahkarampour Dill et al., 2010(
و  شهر  دره   - کوه  کبیر  )دهلران،  آباد  خرم  باختر  جنوب  و  جنوب   زاگرس، 
بافت  از  ریزرخساره  این  است.   )Vaziri-Moghaddam et al., 2010( دشت(  سپید 
و دیسکی شکل در آن  پهن  بزرگ،  فسیلی  اجزای  تشکیل شده که  میکریتی  گلی 
پراکنده هستند؛ در واقع نوعی فلوتستون است. این رخساره به علت وجود روزن برانی 
با پوسته هیالین بزرگ و پهن در زمینه میکریتی این طور به نظر می رسد که سازگار 
با محیط دریای باز با شوری عادی است. خاستگاه تشکیل این رخساره در محیط به 
 )Distal middle ramp( میانی  رمپ  سراشیبی  انتهای  در  و  باز  دریای  ژرف  نسبت 
باالی  و   )Fwwb( آب  مالیم  امواج  اثر  سطح  زیر  در  و  پایین  تا  متوسط  انرژی  با 
هیالین  روزن بران  پوسته  محیط،  ژرفای  افزایش  با  است.  توفانی  امواج  اثر  سطح 
است.  آب  زیاد  ژرفای  در  نور  نفوذ  کاهش  نشان دهنده  و  شده  ظریف  و  نازک 
 بنابراین چنین رخساره ای در مناطق زیرپهنه فوتیک )الیگوفوتیک( گسترش می یابد 

.)Beavington-Penney & Racey, 2004(

دار منفذ روزنبران سرخ- جلبک بیوکالست- گرینستون / پکستون .2 -4
 Perforate foraminifera-red algal-bioclast()4تابلو۱،شکلهای3و(

)packstone/grainstone

اجزای اصلی سازنده این ریزرخساره شامل جلبک سرخ و روزن بران هیالین کوچک تر 
را  این رخساره  فرعی  اجزای  Amphistegina  است.  و   Neorotalia  ،Rotalia مانند
 )Miogypsinoides و   Heterostegina  ،Lepidocyclina( بزرگ  هیالین  روزن بران 
تشکیل می دهند که همراه با قطعات دوکفه ای و اکینویید در زمینه میکریتی پراکنده 
شده اند. این رخساره معادل با رخساره های شماره 5 و 6 برش گرگ دره کوه میش 
و  حد  در  درشت  دانه های  حضور   .)1394 همکاران،  و  )بابازاده  است  )گچساران( 
نشان دهنده  میکریتی  بافت  در   )Grain suported( متصل  همچنین  و  ماسه  اندازه 
ریزرخساره پکستون است ولی با افزایش انرژی محیط، ماتریکس میکریتی از بافت 
سنگ خارج و شرایط برای تشکیل سیمان اسپاریتی مهیا می شود و رخساره سنگ 
بنابراین سیمان آهکی گرینستون نشان دهنده  از پکستون به گرینستون تغییر می یابد. 
انرژی زیاد نسبت به ریزرخساره پیشین است. حضور جلبک سرخ با روزن بران هیالین 
مانند  کوچک تر  هیالین  انواع  با  همراه    Heterostegina و   Miogypsinoides مانند 
Neorotalia ،Rotalia و Amphistegina نشان دهنده محیط الیگوفوتیک در دریای باز 

و کم ژرفا و در زیر خط اثر امواج مالیم آب )Fair weather wave base( و در بخش 
 Bassi et al., 2007; Pedly, 1996;( )Middle mid ramp( است  میانی  میانی رمپ 
Miogypsinoides .)Ćosović et al., 2004 و Neorotalia به ترتیب در ژرفاهای 40 و 

50 متر حضور دارند )Reiss & Hottinger, 1984; Romero et al., 2002(. از سویی   
Amphistegina تا ژرفای 90 متر را برای زیست اختیار می کنند؛ البته فرم های با پوسته 

نازک تر از آنها تا ژرفای 140متر نیز گزارش شده اند.
4-3.پکستون/گرینستونبیوکالست-مرجاندار)تابلو۱،شکلهای5و6(

)Coralgal – bioclast packstone/grainstone(
اجزای اصلی در این ریزرخساره شامل قطعات مرجان همراه با بیوکالست هایی مانند 
جنس  از  روزن بران  فسیل های  شامل  فرعی  عناصر  است.  اکینویید  خار  و  بریوزوآ 
هیالین مانند  Amphistegina ،Rotalia و Miogypsinoides است. این رخساره دارای 
قطعات بیوکالست منشأ گرفته از ریف های پراکنده و کم ارتفاع )Patch reef( است 
که در ماتریکس میکریتی به طور شناور یا متصل به هم قرار دارند. اندازه قطعات و 
تا  از شناور  بافت میکریتی  از 2 میلی متر است که در  اجزای اسکلت آلی بزرگ تر 
اثر شدت  در  محیطی  شرایط  در  این رخساره  در  بنابراین  هستند؛  متغیر  شناور  عدم 
انرژی، میکریت از محیط خارج می شود و سیمان جای آن را می گیرد و به رخساره 
گرینستون تغییر نام می یابد. محل تشکیل آن در جلوی برجستگی روی فالت قاره 
اینجا  در  است.  آب  امواج  اثر  سطح  زیر  در  و  میانی(  رمپ  )ابتدای  دریا  سوی  به 
واقعی  ریف  نشدن  تشکیل  و  )آواری(  دتریتی  و  )توفانی(  توربیدیتی  رسوبات  نبود 
نشان دهنده یک محیط رمپی با شیب مالیم است. رخساره همانند این رخساره توسط 
از رخنمون های آسماری در زاگرس گزارش   Vaziri-Moghaddam et al. (2010)

شده است. 
4-4.پکستون/گرینستونجلبکسرخ– مرجاندار)تابلو۱،شکلهای7و8(

)Coral-redalgal packstone/grainstone(
وجود  فراوان  به طور  نسبت  یک  به  سرخ  جلبک  و  مرجان  اسکلت  رخساره  این  در 
دارند. فرم های شاخه ای مرجان به طور بخشی توسط رسوبات ریز میکریتی و سیمان 
آهکی به هم متصل شده اند. عناصر فرعی شامل قطعات بریوزوآ و اکینویید، به طور 
کمیاب و پراکنده در سنگ دیده می شوند. قطعات فسیلی در حد ماسه و بزرگ تر در 
 Buxton & Pedley (1989) 6 بافت دیده می شوند. این ریزرخساره همانند ریزرخساره
است. فراوانی فسیل های جلبک سرخ و مرجان در برجستگی های کوچک و پراکنده 
کم ژرفا  رمپ  نواحی  در  رخساره  این  تشکیل  نشانگر  نور  به  وابسته   )Patch reef(
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نمایانگر  میکریت  و  سیمان  بخشی  وجود  است.   درونی  و  میانی  رمپ  میان  مرز  و 
رسوب گذاری در محیط با انرژی متوسط در زیر و نزدیک به سطح اثر امواج مالیم 

آب است.
4-5.پکستونبیوکالست– پلویید-روزنبرانبدونمنفذ)تابلو2،شکلهای

)Imperforate foraminifera-pelloid-bioclast packstone()2۱و
)پورسالنوز(،  منفذ  بدون  پوسته  با  روزن بران  شامل  ریزرخساره  این  اصلی  اجزای 
بریوزوآ،  سرخ،  )جلبک  بیوکالست  قطعات  با  همراه  پلویید  مانند  آلوکم هایی 
دوکفه ای و اکینویید( است. انواع روزن بران با پوسته پورسالنوز شامل انواع میلیولید 
با  روزن بران  فراوان  حضور  است.   Peneroplis و   )Triloculina and Biloculina(
است.  درونی  رمپ  در  محصور  الگون  محیط  یک  نشان دهنده  پورسالنوز  پوسته 
باالی  بخش  محیط  این  ندارند.  وجود  عادی  شوری  با  روزن بران  محیط،  این  در 
است  زیاد  اینجا  در  نور  شدت  و  کرده  اشغال  را   کم ژرفا   دریای  نورانی   منطقه 
سازند  از  نیز  دیگر  پژوهشگران  توسط  ریزرخساره  این   .)Romero et al., 2002(

  .)Vaziri-Moghaddam et al., 2010( آسماری گزارش شده است
)4 و 3 شکلهای ،2  )تابلو روتالیادار گرینستون .6 -4

)Rotalia grainstone(
 )Neorotalia و Rotalia ( دانه های اصلی در این ریزرخساره شامل انواع روتالید ها
به هم متصل شده اند. دانه های فرعی دیگر شامل  است که در یک سیمان کلسیتی 
کمیاب  قطعات  همچنین  و   Miogypsinoides و   Amphistegina نوع  از  روزن بران 
با  ماسه  اندازه  و  حد  در  دانه ها  است.  سرخ  جلبک  و  گاستروپود ها  از  پراکنده  و 
جورشدگی متوسط تا خوب هستند. با توجه به این که Miogypsinoides در آب های 
Amphistegina و   کم ژفا با شوری عادی یافت می شوند )Geel, 2000( و همچنین 
Neorotalia عهد حاضر نیز در آب های کم ژرفا و در منطقه نورانی زندگی می کنند 

آشفته  شرایط  معرف  گرینستون،  بافت  از سویی وجود  و   )Romero et al., 2002(
ماسه ای  )شول(  برجستگی  یک  در  ریزرخساره  این  بنابراین،  باالست؛  انرژی  با 
حذف  سبب  محیط  باالی  انرژی   .)Flügel, 2004; Read, 1982( می شود  تشکیل 
ماتریکس میکریتی و جارو کردن دانه های ریزتر می شود و بنابراین ذرات درشت تر 

با جورشدگی بهتر در محیط باقی می مانند. 
،2 )تابلو منفذدار و منفذ بدون روزنبران گرینستون / پکستون .7 -4
Perforate-Imperforate foraminifera packstone/()6شکلهای5و

)grainstone

 ،Miogypsinoides( عناصر اصلی در این ریزرخساره شامل انواع روزن بران منفذ دار
 )Heterostegina و   Amphistegina  ،Lepidocyclina  ،Rotalia  ،Neorotalia

است.  اکینویید  خار  و  سرخ  جلبک  شامل  کمتر  فرعی  عناصر  است.  منفذ  بدون  و 
برخی  توسط  زاگرس  دیگر  مناطق  در  آسماری  سازند  برای  ریزرخساره ای  چنین 
وجود  است.  شده  گزارش   (Vaziri-Moghaddam et al., 2006) پژوهشگران  از 
نشان دهنده  پورسالنوز(،  و  )هیالین  متفاوت  پوسته  با  روزن بران  نوع  دو  همزمان 
شول  وجود  است.  درونی  رمپ  در  پایین  انرژی  با  نیمه محصور  الگون  محیط 
ماسه ای در پشت ریف کومه ای پراکنده )Patch reef( در تشکیل چنین رخساره ای 
مانند  پورسالنوز(  )پوسته  منفذ  بدون  روزن بران  حضور  دارد.  بسزایی  نقش 
است  نیمه محصور  الگون  محیط  نشان دهنده   )Austrotrilina و   Pyrgo(  میلیولید 

.)Hallock & Glenn, 1986; Geel, 2000; Romero et al., 2002(
)8 شکل ،۱ )تابلو میلیولیددار بیوکالست–  اینتراکالست- پکستون .8 -4

)Miliolid-bioclast-intraclast packstone(
بیوکالست هایی  میلیولید،  انواع  از  متشکل  ریزرخساره  این  اصلی  اسکلت  دانه های 
اینتراکالست  با  همراه  که  است  اکینویید  و  سرخ  جلبک  دوکفه ای،  قطعات  مانند 
 Neorotalia و Rotalia هستند. اجزای فرعی شامل روزن بران هیالین کوچک مانند

هیالین کوچک  با روزن بران  میلیولید همراه  فراوانی  به علت  این ریزرخساره  است. 
در   )Murray, 1991;  Flügel, 2004( نیمه محصور  الگونی  محیط  به  مختص 
است   )near shore lagoonal environment( ساحل  به  نزدیک  درونی   رمپ 

.)Burchette & Wright, 1992(
 این نوع ریزرخساره معادل ریزرخساره سنگ های کربناتی زمان ائوسن زیرین ناحیه 
کبوده در پهنه سوچوری سیستان )خاور ایران( است )Babazadeh, 2008(. حضور 
به نسبت  از محیط  نشان  نبود عناصر تخریبی همچون کوارتز  ماتریکس میکریتی و 

آرام دارد.  

5-مدلرسوبگذاری
فسیلی  )اجزای  آلوکم ها  نوع  و  ریزرخساره )سنگ- زیست رخساره(  تجزیه  پایه  بر 
بر  رخساره ها  تغییرات  همچنین  و  آهکی  سنگ های  در  موجود  فسیلی(  غیر  و 
)محیط  7 کمربند رخساره ای  و  8  رخساره  رسوبی،  ژرفای حوضه  افزایش  حسب 
آسماری  سازند  معادل  رسوبی  سنگ های  توالی  مورد  در  بار  اولین  برای  رسوبی( 
در این منطقه معرفی شده است )شکل 3(. به گونه ای که اصطالحات علمی مربوط 
چون پژوهشگرانی  مطالعات  از  گرفته  بر  رمپ  نوع  از  رسوبی  محیط های  نوع   به 

نیمرخ  بنابراین  است.   Pomar (2001) و    Burchette & Wright (1992)

زیستی گوناگونی  و  ژرف  تغییرات  از  استفاده  با  رمپ  نوع  رسوبی   مدل 
رسم شده است.  

     دو کمربند رخساره ای اصلی شامل رمپ های درونی و میانی شناسایی شده که 
از  به شیب کف حوضه  توجه  با  است.  تقسیم شده  فرعی  به کمربند های  ترتیب  به 
منطقه کم ژرفای دریا تا منطقه ژرف، رمپ درونی شامل الگون نیمه محصور، شول 
روتالیدی، الگون محصور و ریف کومه ای است و سپس رمپ میانی شامل ابتدای 
رمپ  از  رخساره ای  هیچ  است.  میانی  رمپ  پایان  و  میانی  رمپ  وسط  میانی،  رمپ 

بیرونی شناسایی نشده است. 
     رخساره ها به ترتیب از محیط ژرف به کم ژرفا به قرار زیر هستند: 1( وکستون 
بیوکالست- روزن بران بزرگ منفذدار؛ 2( پکستون/گرینستون بیوکالست-  جلبک 
مرجان دار؛ بیوکالست-  گرینستون   / پکستون   )3 منفذ دار؛  روزن بران   -  سرخ 

4( پکستون / گرینستون جلبک سرخ- مرجان دار؛ 5( پکستون بیوکالست- پلویید - 
روزن بران بدون منفذ؛ 6( گرینستون روتالیا دار، 7( پکستون / گرینستون روزن بران 

بدون منفذ و منفذ دار؛ 8( پکستون اینتراکالست – بیوکالست- میلیولید دار.

6-نتیجهگیری
دربند  پشت  برش  در  آسماری  سازند  معادل  کربناتی  سنگ های  رسوبی  توالی 
بنابراین  قرار گرفته است.  بررسی  بار مورد  اولین  برای  تویسرکان  برگه  از  )همدان( 
آن به عنوان معادل سازند آسماری در نظر گرفته شد؛ چرا که صفات سنگ شناسی 
رسوبی  رخساره های  تفسیر  است.  آسماری  سازند  آهکی  بخش  همانند  بسیار  آن 
است.  استوار  رسوب شناسی  شواهد  و  فسیلی  یافته های  پایه  بر  رسوبی  مدل  ارائه  و 
بافت سنگ، 8 ریزرخساره و 7 محیط  نوع  و  فسیلی  پراکندگی  به  توجه  با  بنابراین 
ژرف  منطقه  تا  کم ژرفا  منطقه  از  ژرفا  افزایش  حسب  بر  رسوبی(  )کمربند  رسوبی 
بزرگ  روزن بران  بیوکالست-  وکستون  شامل  ریزرخساره ها  است.  شده  شناسایی 
منفذ دار، روزن بران  سرخ-  جلبک  بیوکالست-  پکستون/گرینستون   منفذ دار، 

جلبک  گرینستون   / پکستون  مرجان دار،  بیوکالست-  گرینستون   /  پکستون 
پلوییدال روزن بران بدون منفذ، گرینستون  بیوکالست-  سرخ- مرجان دار، پکستون 
پکستون  و  منفذ دار  و  منفذ  بدون  روزن بران  گرینستون   / پکستون  روتالیا دار، 
الگون  مانند  محیط هایی  در  که  است  میلیولید دار  بیوکالست-  اینتراکالست- 
نیمه محصور، شول روتالیدی، الگون محصور، ریف کومه ای و در بخش های ابتدایی، 
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میانی و میانی رمپ میانی تشکیل شده اند. بر پایه مطالعه صحرایی )نبود رخساره شبه 
فلیش( و مطالعات آزمایشگاهی روی مقاطع نازک و همچنین تعیین ریزرخساره ها در 
برش چینه شناسی پشت دربند )همدان(، مشخص شد که با توجه به نبود اسکلت آلی 

شکل 1- راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه )پشت دربند، همدان( بر پایه نقشه تویسرکان )اشراقی، 1382(.

شکل 2 - بخشی از نقشه زمین شناسی تویسرکان نشان دهنده مقطع مورد مطالعه )پشت در بند، همدان؛ اشراقی، 1382(.

شکل 3 - مدل محیط رسوبی دیرین از نوع رمپ کربناتی در برش مورد مطالعه )بدون مقیاس(.

ریف ساز و نبود تشکیل رسوبات توربیدیتی، سازند آسماری در این ناحیه در یک 
توالی  پایه وجود روزن بران کف زی، سن  بر  است.  تشکیل شده  نوع رمپ  سکوی 

سنگ های رسوبی کربناتی را معادل شاتین )الیگوسن پسین( در نظر گرفته اند. 
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بیوکالست-  گریناستون   / پکستون   )4 و   3 منفذدار؛  بزرگ  روزن بران  بیوکالست-  وکستون   )2 و   1  -1 تابلو 
بیوکالست دار؛  مرجان/جلبک-  گرینستون    / پکستون   )6 و   5 منفذدار؛  روزن بران  سرخ-   جلبک 

شکل های 7 و 8( پکستون / گرینستون  جلبک سرخ- مرجان دار.
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تابلو 2- 1 و 2( پکستون بیوکالست- پلویید- روزن بران بدون منفذ؛ 3 و 4( گرینستون  روتالیادار؛  5 و 6( پکستون/ گرینستون  روزن بران 
بدون منفذ و منفذدار؛ 7 و 8( پکستون اینتراکالست- بیوکالست- میلیولیددار. 
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