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چکيده
در برش كوه آسماري، نهشته هاي بااليي سازند پابده دربردارنده رخساره هاي ميکروبي )توفا و استروماتوليت( وابسته به محيط هاي درياچه اي است. مرز بااليي نهشته هاي ياد شده 
ناپيوسته است و با افقي از خاک قديمي مشخص شده است. بر روي اين افق، انيدريت پايه و نهشته هاي ژرف زون تدريجي سازندهاي پابده و آسماري جاي دارند. هم ارز زون 
تدريجي، نهشته هاي بخش پاييني سازند آسماري در برش هاي كوه ميش، شاهزاده عبداهلل، تنگ سرخ و رگ سفيد و چاه هاي گچساران 31 و آغاجاري 61 هستند كه بر روي 
مرز ناپيوسته يا پيوستگي هم ارز جاي دارند. بنابراين، انيدريت پايه و نهشته هاي زون تدريجي، به سازند آسماري وابسته هستند. تغييرات بارز رخساره ها در نزديك مرز سازندهاي 

آسماري-پابده به رخداد بارگذاري راندگي، تغييرات آب و هوا و نوسانات سطح نسبي درياها در مرز روپلين-شاتين وابسته است.
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1-مقدمه
حوضه  در   (James & Wynd, 1965) آسماري  و  پابده  سازندهاي  سنگ هاي 
شده اند.  نهشته   (Alavi, 2004) زاگرس  كوهزايي  كمربند  جلوي  پيش خشکي 
شيل هاي  دربردارنده   (Wynd, 1965) بااليي(  اليگوسن  تا  )پالئوسن  پابده  سازند 
در  سازند  اين  است.  بااليي(  )بخش  چرتي  آهك هاي  و  پاييني(  )بخش  ارغواني 
متر ستبرا دارد نزديك 800  نفتي اللي در مسجد سليمان(  ميدان  الگو )شمال  برش 

مي پوشاند  را  گورپي  سازند  ناپيوسته  مرز  با  و   (James & Wynd, 1965)

)نجفي، 1377(. 
آسماري كوه  ترش  گل  تنگ  در  آسماري  سازند  الگوي  برش    

كربناتي،  سنگ هاي  دربردارنده  و  الف(   -1 )شکل  است   (Richardson, 1924)

زير  در  ناپيوسته  مرز  با  و  است  ماسه سنگ  و  انيدريت  مارن/شيل،  عمده،  به طور 
بخش هاي  دربردارنده  سازند  اين  ب(.   -1 )شکل  دارد  جاي  گچساران  سازند 
است )بورديگالين(  بااليي  و  )اكيتانين(  مياني  )اليگوسن(،  زيرين  آسماري 

برش  در  زيرين  (Thomas, 1950; Adams & Bourgeois, 1967). بخش آسماري 

ندارد و هم ارز آن زون تدريجي است )مطيعي، 1372(.  الگو/كوه آسماري وجود 
زون تدريجي بر روي افق انيدريت پايه جاي دارد و دربردارنده شيل/مارن هاي ژرف 

است. 
     پژوهشگران در مورد سن دقيق انيدريت پايه و نهشته هاي روي آن، و وابستگي آن به 
سازندهاي پابده و آسماري اتفاق نظر ندارند James & Wynd (1965)  سن اين اليه ها 
را اليگوسن و آنها را درون سازند پابده جاي دادند )شکل1- ب(. به باورLees (1933)  و

سازند  از  بخشي  آن  روي  تدريجي  نهشته هاي  و  پايه  انيدريت   Adams (1969)

آسماري هستند. Stoneley (1975) با نگرشي متفاوت بيان داشت كه هر جا انيدريت 
و  رده بندي شده  آسماري  سازند  درون  تدريجي  زون  دارد،  آسماري وجود  قاعده 
زماني كه انيدريت پايه آسماري وجود ندارد مي توان بدون توجه به فسيل ها، آنها را 

در سازند پابده رده بندي كرد.
     مطيعي )1372( و آقانباتي )1383( مرز سازندهاي پابده و آسماري را پيوسته و انيدريت 
پايه را معادل اليه هاي بااليي بخش كلهر به سن اكيتانين پسين بيان داشته اند. همچنين 

اميدپور  رامين(،  ميدان  در   1383( آرام  دهدز(،  ناحيه  )در   Seyrafian (2000)

اللي(  ناحيه  )در   Vaziri-Moghaddam et al. (2005) كوپال(،  ميدان  در   1383(
و  پابده  سازندهاي  مرز  بلبل(  چمن  ناحيه  )در   Amirshahkarami et al. (2007) و 
اين اليه ها در سازند سري كاگني  بيان داشته اند. در عراق  پيوسته  نيز،  را،  آسماري 

)معادل سازند پابده( رده بندي شده اند )براي نمونه، مطيعي، 1372(.
     هدف عمده اين نوشته شرح رخساره ها در نزديك مرز سازندهاي پابده و آسماري، 
عامل مهم تغييرات آنها، وابستگي انيدريت پايه به سازندهاي پابده و آسماري و سن 

مرز آنها در برش الگو است. 
تا  پابده )شکل  1- ج  بااليي سازند  اين هدف، رخساره هاي بخش  انجام  براي       
و( و بخش پاييني سازند آسماري در برش كوه آسماري )شکل 1- و( بررسي و با 
نهشته هاي هم  ارز در بخش مهمي از زاگرس، ايران مركزي و جهان مقايسه شده اند. 

2-روشبررسي
اساس  بر  آنها،  مرز  نزديك  در  آسماري،  و  پابده  سازندهاي  رخساره هاي  شناسايي 
نمونه   100 از  بيش  كار  اين  براي  است.  آزمايشگاهي  و  صحرايي  بررسي هاي 
روش به  كربناتي  سنگ هاي  نامگذاري  شد.  برداشت  رخساره اي  تغييرات  برپايه 

والتر  قانون  اساس  بر  آنها  رسوبي  محيط هاي  تعيين  و   Dunham (1962)

 (Flugel, 2004) قديمي  و  امروزي  محيط هاي  با  مقايسه  و   (Middelton, 1973)

برپاية نيز  آنها،  رسوبي  مدل  ارائه  و  تبخيري  نهشته هاي  بررسي  است.  شده  انجام 
Kendall (1992) است. 

3-رخسارههايبخشباالييسازندپابده
شيل/مارن،  نهشته هاي  دربردارنده  آسماري  كوه  در  پابده  سازند  بااليي  بخش  
آهك هاي پالژيك و دوباره نهشته شده و سنگ هاي دولوميتي است )شکل 1- ج تا 

و(. اين نهشته ها دربردارنده رخساره هاي زير است:
1-3.رخسارهشيل/مارن: رخساره شيل/مارن نهشته هاي المينه اي و تيره رنگ غني 
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از مواد آلي هستند كه آهك هاي پالژيك و دوباره نهشته شدة نازک تا متوسط اليه 
باال كاهش مي يابد  به سوي  نهشته هاي رخساره شيل/مارن  را دربرگرفته اند. ستبراي 
)شکل 1- ج و د(. اين رخساره بر اساس جايگاه چينه اي آن نهشته هاي حوضه/بخش 
فراواني مواد آلي  تيره و  (Blomeier & Reijemer, 2002) هستند. رنگ  دور شيب 
 (Droste, 1990) اكسيژن  كمبود  شرايط  در  رخساره  اين  كه  مي دهد  نشان  نيز  آنها 

ساخته شده است. 
پالژيك  آهك هاي  پالنکتوندار: فسيل با پکستون تا گلسنگ رخساره 2-3.
دربردارنده رخساره  گل سنگ تا پکستون با دوكفه اي و روزن داران پالنکتوني و پلت 
است. آهك ها داراي آشفتگي زيستي، دانه هاي فسفات و گلوكونيت هستند )شکل 
2- الف و ب(. بر  اساس  ويژگي هاي ياد شده اين رخساره  در بخش دور شيب، در 
باالي ژرفاي موازنه كربناتي (CCD) (Geel, 2000) ، و در هنگام پايين بودن آهنگ 

رسوب گذاري (Wright & Tucker, 1990) ساخته شده  است.
3-3.رخسارهآهکهايدوبارهنهشتهشده: اين نهشته ها، توالي هاي رو به باال ريز 
شونده و نازک با مرز زيرين ناگهاني هستند. رخساره ياد شده دربردارنده آميخته اي 
درون آوار  پلت،  سرپوليد،  ديتروپا،  پلسي پد،  ميليوليد،  پالنکتوني،  روزن داران  از 
)اينتراكلست( و دانه هاي فسفات و گلوكونيت است )شکل 2- ج و د(. چرخه هاي 
شيل/مارن و آهك هاي دوباره نهشته شده،  گوياي تکرار فرسايش و دوباره نهشته شدن 
دريا  سطح  فراز  باالترين  مرحله  در  كه  هستند  رسوب گذاري   هنگام  در  آهك ها 
(Askari & Lasemi, 1997) ساخته شده اند. نازک بودن ستبراي آهك هاي دوباره 

نهشته شده، نشان دهندة دوري از سکوي كربناتي است.
بر روي  برش كوه آسماري  در  استروماتوليت:  و توفا ميکروبي 4-3.رخساره
رخساره   دربردارنده  دولوميتي  سنگ هاي  ناگهاني  به طور  ژرف،  بخش  نهشته هاي 
ميکروبي توفا و استروماتوليت جاي دارد )شکل 3- الف(. توفاها به صورت المينه هاي 
تيره و روشن، پهن و موجي و لوله هاي باريك توخالي و توپر هستند )شکل 3- ب 
موجي  تا  مسطح  روشن،  و  تيره  المينه  هاي  گونه  به  نيز،  استروماتوليت ها،  د(.  تا 
دربردارنده فابريك های تخلخل چشم پرنده ای )فنسترال(، ترک گلي، قالب تبخيري 
و ساختار تي پي هستند )شکل 3- هـ-و(. نهشته هاي ياد شده را افق خاک قرمز قديمي 

چرت دار پوشانده است )شکل3- ز-ح(. 
است خنك  هواي  و  آب  توفاها،  شدن  ساخته  براي  ايده ال  شرايط     

نيستند،  دريا  آب  معرض  در  زياد  كه  نواحي  در  (Dipova & Doyuran, 2006)  و 

رخساره  با  استروماتوليت  وجود   .(Tucker & Wright, 1990) مي آيند  وجود  به 
توفا گواه ساخته شدن آن در آب هاي درياچه اي لب شور تا شور است. اين نهشته ها 
كاليفرنيا  Mono شور  خيلي  درياچه  نهشته هاي  امروزي  و  قديمي  توفاهاي  با 

(Scholl & Taft, 1964) قابل مقايسه هستند. 

5-رخسارههايزونتدريجي)بخشپايينيسازندآسماري(
نهشته هاي سرآغاز زون تدريجي در كوه آسماري دربردارنده رخساره  شيل/مارن، 
همسان رخساره هاي بخش بااليي سازند پابده، و رخساره انيدريت به شرح زير است:

1-5.رخسارهانيدريت: بر روي افق خاک قرمز قديمي چرت دار انيدريت پايه به 
ستبراي 6 متر ديده مي شود. اين افق زبانه اي از عضو كلهر است و نهشته هاي ژرف 
زون تدريجي  سازندهاي پابده و آسماري (Adams & Bourgeois, 1967) بر روي 
از  برخي  در  و  بلوكي  و  رشته اي  بافت  داراي  ستبر اليه،  انيدريت ها  دارد.  جاي  آن 
بخش ها داراي نشانه هايي از رخساره گل سنگ و المينه هاي استروماتوليتي هستند. بر 

روي افق انيدريت پايه، نهشته هاي وامانده جاي دارند )شکل 4- الف تا ف(.
     ساخته شدن نهشته هاي تبخيري همسان ناشي از قطع و وصل شدن ارتباط ناحيه با 
درياي آزاد است (Hsu et al., 1977) و با ناپيوستگي هاي نوع 1 (SB1) همراه  هستند 
(Sarg, 2001). هم ارز اين نهشته ها، در برش هاي   كوه ميش )10 كيلومتري خاور شهرستان 

گچساران(، ميکروكوديم هاي نابرجا ناشي از فرسايش بخش هاي خارج از آب سکو 
(Donaldson et al., 1999)، شاهزاده عبداهلل )20 كيلومتري جنوب ياسوج( نهشته هاي 

عبداهلل(  شاهزاده  برش  خاور  جنوب  كيلومتري   20( سرخ  تنگ  ماسه اي،  كربناتي 
سرآغاز  ماسه سنگي  نهشته هاي   )1377 )رئيسي،  سفيد  رگ  و   )1386 )امين رسولي، 
ناشي  اسفنج دار  سازند آسماري، در چاه   گچساران 31 رخساره شيل آهکي سوزن 
ماسه سنگ هاي  آغاجاري   61 چاه  در  و  سکو  شدن  غرق  و  ناگهاني  فرونشست  از 
ستبر كانالي هستند، كه بر روي مرز ناپيوسته/پيوستگي هم ارز جاي دارند. نهشته هاي 
وامانده روي افق انيدريت پايه، نيز در هنگام پيشروي بيشتر سطح دريا و در بر روي 

سطح پيشروي (ts) ساخته شده اند.

6-بحث
نشان دهنده  آسماري،  كوه  در  پابده،  سازند  بااليي  بخش   نهشته هاي  بررسي 
تغيير  اين  است.  قاره اي  به  پالژيك  نهشته هاي  از  رخساره ها  ناگهاني  تغيير 
هوايي  و  آب  شرايط  راندگي،  زمين ساختي/بارگذاري  ساز و كارهاي  از  ناشي 
بارگذاري   .)1387 السمي،  و  )امين رسولي  آب هاست  سطح  جهاني  تغييرات  و 
از  و  شده  حوضه  شيب  ناگهاني  شکست  پديدار شدن  به  منجر  راندگي 
است كرده  جلوگيري  ژرف  بخش هاي  روي  بر  ژرف  كم  بخش هاي  پيشروي 
دريايي/ زير  پشته هاي  را  شيب  ناگهاني  شکست   .(Emery & Mayers, 1996)

فرازمين ها مي سازند. آنها به صورت سدي حوضه هاي كوچك را از حوضه هاي اصلي 
جدا كرده اند. پس از آن پايين افتادن بسيار زياد سطح نسبي دريا، ناشي از تغييرات 
جهاني سطح درياها، منجر به پديد آمدن رخساره هاي ميکروبي توفا و استروماتوليت 
وابسته به درياچه و افق خروج از آب/خاک، پس از خشك شدن درياچه، شده است.

      تغييرهاي ياد شده در مرز توالي رده دوم (Lasemi et al., 2003) پديد  مي آيند 
گمان  به  آنها  ويژگي  و  )اليگو-ميوسن(  بررسي  مورد  نهشته هاي  سن  به  توجه  با  و 
 (Golonka & Kiessling, 2002) با افت عمده سطح دريا ها در روپلين پسين قوي، 
)شکل 5- الف( همزمان بوده است. پويايي زمين ساختي و پايين افتادن سطح درياها 
 ،(Nolan et al., 1990) در اين زمان در ايران )السمي و امين رسولي، 1382(، عمان
نيوجرسي  ايتاليا،   ،(Jones & Racey, 1994) عراق  و جنوب  قطر  عربستان، كويت، 
امريکا و برزيل (Rouchy & Saint-Martin, 1992) به پديد آوردن مرز توالي مهم

(Tucker, 1993)  منجر شده است.

     پس از آن پيشروي دريا در باالي مرز ناپيوسته روپلين-شاتين به ساخته  شدن محيط 
محدود/درياچه بر روي افق قرمز رنگ و پديد آمدن انيدريت پايه منجر شده است. 
نفوذ آب از سنگ هاي جدا كننده به داخل درياچه پشت آن و حركت شورابه به سوي 
پايين و دريا به دولوميتي شدن رخساره توفا/استروماتوليت در بخش بااليي سازند پابده 

منجر شده است. 
نهشته هـاي  با  ساحـل  سـوي  در  كلهـر  تبخيـري  واحـد  از  زبانه هـايي  بـودن     
واحد  ژرف  نهشته هاي  با  دريا  سوي  در  و   )1366 نژاد،  )زاهدي  اهواز  ماسه سنگ 
سکويي  درون  حوضه  در  آنها  ساخته شدن  نشان  دهندة  الگو   برش  تدريجي 
درون  حوضه هاي  در  معمول  طور  به  انيدريت  اليه هاي  است.   (e.g. Read, 1985)

سکويي در هنگام پايين بودن سطح دريا (Burchette & Wright, 1992)  و در شرايط 
گرم و خشك ساخته مي شوند. باال آمدن بيشتر سطح دريا و به وجود آمدن ارتباط دوباره 
از  تيره رنگ غني  پديد آمدن رخساره هاي ژرف  به  باز،  با آب هاي درياي  خوب آن 
مواد آلي )e.g. Murris, 1981; Droste, 1990; Conalongo & Posini, 1997(، همسان 
با  همراه  شلفي  درون  حوضه هاي  است.  شده  منجر  پابده  سازند  ژرف  رخساره هاي 

.(Read, 1985) ميدان هاي هيدروكربني بزرگ هستند
انيدريت  سن   )1383( آقانباتي  و   )1372( مطيعي   ،Adams & Bourgeois (1967)

بودن  ب(.  )شکل5-  كرده اند  پيشنهاد  پيشين/ميوسن  اكيتانين  را  كلهر  پايه/عضو 
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زبانه اي از بخش كلهر در زير زون تدريجي و زبانه اي از آسماري پاييني )اليگوسن( 
مي كند  تأييد  را  شاتين  سن   )1383 آقانباتي،  نمونه  )براي  كلهر  بخش  ميان  در 

)شکل 5-ج(.
پويايي گسل هاي قديمي و  به  بارگذاري زمين ساختي سرانجام روپلين،       رخداد 
پويايي  )امين رسولي و السمي، 1387(.  اين زير حوضه  منجر شده است  پديد آمدن 
برشي   رخساره هاي  ساخته شدن  و  لرزه اي  رخدادهاي  به  اين،  بر  افزون  ياد شده، 
(Titschack et al., 2005) )شکل 4- د( و فراواني قطعه های درون آوار )شکل 2-ج( 

در برش الگو منجر شده است. الگوي انباشت اين نهشته ها همسان نهشته هاي مسينين 
با  ناگهاني  طور  به  باز  درياي  نهشته هاي  كه   (Hsu et al., 1977) است  مديترانه  در 

نهشته هاي درياچه اي پوشيده شده اند )شکل 6(. 
 (Dipova & Doyuran, 2006) توفا در شرايط آب و هوايي خنك  نهشته هاي       
مرز  در  بنابراين  شده اند.  ساخته  خشك  و  گرم  شرايط  در  انيدريت  نهشته هاي  و 
سازندهاي آسماري و پابده تغيير شرايط آب و هوايي رخ داده است. مرز روپلين-

شاتين نيز با گرم شدن تند شرايط آب و هوايي (Van Simaeys et al., 2004) و تغيير 
از شرايط سردخانه اي به گلخانه اي (Rodrigues, 2005) مشخص است. 

7-نتيجهگيري
- تغييرات بارز رخساره ها در نزديك مرز سازندهاي آسماري و پابده، در برش كوه 
آسماري، ناشي از بارگذاري راندگي در سرانجام روپلين و پس از آن تغييرات آب 

و هوايي و سطح نسبي دريا است. 
- بارگذاري راندگي به پديد آمدن زير حوضه درون سکويي در كوه آسماري شده 
است. اين زير-حوضه با سدي از درياي اصلي جدا بوده است. در هنگام پايين افتادن 
عمده سطح نسبي درياها، ارتباط زير حوضه ياد شده با دريا قطع و محيط  درياچه اي/

زير حوضه بسته ساخته شده است. 
- در  اين درياچه رخساره ميکروبي توفا/استروماتوليت بخش بااليي سازند پابده، در 
شرايط خنك، و با خشك شدن آن افق ناپيوسته خاک قديمي )در مرز سازندهاي 
باال آمدن سطح دريا در مرحله نخست  از آن  پابده و آسماري( پديد آمده اند. پس 
انيدريت پايه و با پيشروي بيشتر سطح دريا و برقراري ارتباط كامل حوضه با درياي 
باز نهشته هاي ژرف واحد تدريجي ساخته شده است. وجود نهشته هاي تبخيري در اين 

حوضه، گوياي شرايط گرم و خشك در زمان ساخته شدن آنها است.
- با توجه به رخداد بارگذاري راندگي در سرانجام روپلين، تغييرات بارز آب و هوايي 
نهشته هاي مورد  پابده و آسماري، سن  باالي مرز سازندهاي  پايين و  نهشته هاي  بين 
بررسي )اليگو- ميوسن( و افت بسيار زياد سطح دريا ها در روپلين پسين مرز ناپيوسته 

سازندهاي پابده و آسماري، مرز روپلين-شاتين است.
- قرارگيري نهشته هاي انيدريت پايه بر روي افق خاک قديمي قرمز رنگ/باالي مرز 
روپلين- شاتين گوياي ساخته شدن آنها  هنگام پيشروي سطح دريا در شاتين است. 
بنابر اين، بهتر است انيدريت پايه و نهشته هاي زون تدريجي روي آن را جزو سازند 

آسماري به حساب آورد.
نسبي درياها  تغييرات جهاني سطح  و  زمين ساختي  بررسي رخداد  مورد  ناحيه  در   -
منطقه اي/ زمين ساخت  به  نسبت  درياها  جهاني  تغييرات سطح  نيستند،  منطبق  هم  بر 

و  بوده  است  برخوردار  ناپيوستگي،  پديد آمدن  در  بيشتري،  اهميت  از  ناحيه اي 
رخدادهاي زمين ساختي را در برگرفته اند. 

سپاسگزاري
بي نهايت  نمودند،  پيشنهاد  مقاله  بهبود  در  مهمي  موردهاي  كه  مقاله  داوران  از 

سپاسگزاريم.

راه هاي  و  جغرافيايي  موقعيت  الف(   -1 شکل 
دسترسي به ناحيه مورد بررسي )برگرفته از اطلس 
چينه نگاري  ستون  1385(.  ب(  ايران،  راه هاي 
اين  اساس  بر  آسماري  كوه  در  آسماري  سازند 
بررسي.  ج( نمايي از تناوب شيل هاي خاكستري 
پابده.  سازند  آهکي  نازک  اليه هاي  و  تيره رنگ 
بر روي اين تناوب سنگ هاي توفا/استروماتوليت 
)قهوه اي روشن رنگ( به طور ناگهاني جاي دارند، 
ديد به سوي جنوب باختري. د( نماي نزديك تر از 
تناوب شيل هاي خاكستري تيره رنگ و اليه هاي 
از  نزديك  نماي  ه(  پابده.  سازند  آهکي  نازک 
روشن  )قهوه اي  توفا/استروماتوليت  سنگ هاي 

رنگ( كه با تغيير ناگهاني رنگ مشخص اند.
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و  پالنکتوني  داران  روزن  الف(   -2 شکل 
پلت هاي بيضي شکل شناور در زمينه گل سنگ  
آهکي. اين پلت ها مدفوعي هستند، نور طبيعي. 
ب( خرده هاي دوكفه اي پالنکتوني در بافت 
وكستون، نور طبيعي. ج( درون آوارهاي سياه 
و كف زي  پالنکتوني  فسيل هاي   ،(1) رنگ 
با   (2) كوفوس  خرده هاي  و  شده  فسفاتي 
بافت پکستون. بين آلوكم ها را گل كربناتي پر 
كرده است، نور پالريزه. د( آهك هاي دوباره 
وكستون.   - گل سنگ  بافت  با  شده  نهشته 
پالنکتوني  اپركولينا،  ديتروپا،  آلوكم ها 
داراي  و  كربناتي  گل  زمينه  در  پلت  و 
پالريزه. نور  دارند،  جاي  زيستي  آشفتگي 

صحرايي  عکس هاي  ب(  و  الف   -3 شکل 
(T) در  با المينه هاي موجي  از رخساره توفا 
زير انيدريت پايه (1). ج و د( عکس از نمونه 
دستي نهشته هاي توفا. آنها از لوله هاي تو خالي 

ساخته شده اند. 

شکل 1- و( نماي دور از سازند آسماري در 
برش الگو. در عکس افق انيدريت پايه )دايره 
و  سفيد(  )دايره  تدريجي  واحد  سياه(،  توپر 
آهك هاي سازند آسماري )مربع سفيد( ديده 

مي شوند، ديد به سوي شمال خاور.
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شکل 3-هـ( عکس ميکروسکوپي از توفاهاي المينه اي. بين المينه ها پلت است و ژيپس جانشين بخش هايي از آن شده است، نور طبيعي. 
3- و( رخساره باندستون استروماتوليتي، المينه ها موجي و در اندازه ميلي متر هستند. سيماني شدن همزمان با رسوب گذاري به پديد آمدن ساختار 

تي پي )پيکان( منجر شده است. ز - ح( افق قرمز چرتي (1) در زير زبانه انيدريتي.

شکل 4 - الف( عکس صحرايي از زبانه  انيدريت  پايه در كوه آسماري. در اين برش انيدريت پايه افق قرمز هوازده را پوشانده )شکل هاي  3- ز- ح( و با افق نهشته هاي وامانده )دايره( پوشيده شده 
است. ب- ج( نماهاي نزديك از زبانه انيدريت پايه كه رخساره ميکروبي را پوشانده است. د( نهشته هاي وامانده بر روي افق انيدريت پايه، آنها در هنگام پيشروي بيشتر سطح دريا ساخته شده اند. 

هـ- و( مقطع هاي ميکروسکوپي از انيدريت پايه، بخش هاي كوچکي از انيدريت ها به دليل آبگيري به ژيپس (1) تغيير يافته است، نور پالريزه. 
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سازندهاي  بين  تدريجي  واحد  از  دور  نماي  ز(   -4 شکل 
جاي  تبخيري  افق  روي  بر  واحد  اين  پابده،  و  آسماري 
رخساره  ح(  مي دهد(.  نشان  را  چينه ها  باالي  )پيکان  دارد 
انجاميده  ايسترها  شکسته شدن  به  زمين لرزه  ايستري؛  پکستون 
جابه جايي  به  آنها  بين  به  پايين  از  كربناتي  گل  نفوذ  است. 
طبيعي. نور  است،  شده  منجر  آن  برشي شدن  و  قطعه ها 

شکل 5- الف( تغييرات جهاني سطح نسبي درياها بر پايه كار Golonka & Kiessling (2002) . ب( زون بندي زيستي  و سن بخش هاي پاييني، مياني و 
بااليي سازند آسماري (Adams & Bourgeois, 1967). بر اساس اين زون بندي زيستي سن انيدريت پايه )اكيتانين پيشين( از واحد تدريجي )اليگوسن( 

كه در باالي آن جاي دارد، جوان تر است. ج( سن انيدريت پايه و مرز سازندهاي پابده و آسماري بر  اساس اين بررسي در برش  الگو.

پديد آمدن سد،  و  بارگذاري  از  شاتين، ب( پس  روپلين-  مرز  راندگي  بارگذاري  از  پيش  الف(  الگو،  برش  در  مدل هاي رسوبي سازند  آسماري  شکل 6- 
ج( پديد آمدن نهشته هاي ميکروبي )توفا و استروماتوليت( پس از پايين افتادن سطح دريا از سد، د( باال آمدن سطح دريا و ورود آب دريا به حوضه ژرف و 
.(Kendall, 1992 ه( فرسايش سد و پر شدن تدريجي حوضه با نهشته هاي ژرف تا كم ژرف )بر پايه مدل .)ساخته شدن نهشته هاي تبخيري )پس از تبخير آب ها
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