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  دار مکاتباتعهده* 

  چکیده

ي  در منطقـه ) سروستان، تنگ خیاره(نگاري  هاي ساچون و جهرم تعداد دو برش چینه نگاري سکانسی سازند هاي رسوبی و چینه ي محیط مطالعهبه منظور 

ي جزرومـدي و الگـون شـکل     هاي این سازند بیشتر در پهنه دهند که رخساره مطالعات پتروگرافی سازند ساچون نشان می. شیراز انتخاب و برّرسی گردید

دهند کـه    مطالعات پتروگرافیکی بر روي سازند جهرم نشان می. رفته و شامل ژیپس، دولومیت، استروماتولیت، مارن قرمز و سبز و آهک دولومیتی هستندگ

ي  و پهنـه اي دریـاي بـاز، سـد، الگـون      ي وابسته به چهـار کمربنـد رخسـاره    ي میکروسکوپی کربناته رخساره 12ي مورد مطالعه از  این سازند در منطقه

هاي سازند جهرم شامل مادستون بیوکالستی پالژیک، وکستون بیوکالستی پالژیک، گرینستون بیوکالستی جلبکـی،   رخساره. جزرومدي تشکیل شده است

دار،  ستون بیوکالستی پلتدار، پک دار، گرینستون بیوکالستی میلیولیددار، وکستون بیوکالستی میلیولید، آلوئولین و نومولیت گرینستون بیوکالستی اربیتولیتس

. باشـند  اي و استروماتولیت باندستون می دولومادستون، مادستون با فابریک چشم پرندهپکستون بیوکالستی روتالیادار، دار،  پکستون بیوکالستی اینتراکلست

مرز زیرین این سکانس با سازند تـاربور   .تشکیل شده است) DS1(دهند که سازند ساچون از یک سکانس رسوبی  نگاري سکانسی نشان می مطالعات چینه

هـاي   هاي تی اس تی سکانس سـازند سـاچون از مـارن    دسته رخساره). SB2(و مرز باالیی آن با سازند جهرم تدریجی و همساز است ) SB1(فرسایشی 

هاي ژیپس تشـکیل   رنگ همراه با الیه هاي قرمز هاي اچ اس تی آن، بیشتر از مارن هاي ژیپس و دولومیت تشکیل شده و دسته رخساره رنگ با میان الیه سبز

تـر   هاي تی اس تی آن مربوط به بخش عمیـق  در برش سروستان و تنگ خیاره سازند جهرم از یک سکانس رسوبی تشکیل شده که دسته رخساره. اند شده

  .اند تشکیل شده) شونده هاي به طرف باال کم عمق انسپاراسک(هاي دریاي باز، الگون و سد  هاي اچ اس تی آن از تناوب رخساره الگون و دسته رخساره

.جزرومدي، الگون، ژیپس، استروماتولیت، سروستان، تنگ خیاره :هاي کلیدي واژه

Depositional environments and sequence stratigraphy of 
Sachun and Jahrum Formations in Shiraz area
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Abstract
To study depositional environment and sequence stratigraphy of Sachun and Jahrum formations 2 stratigraphical sections  

have been chosen (Sarvestan, Tange Kheyare).petrographic study shows that Sachun formation consist of 5 microfacies, 
gypsum, dolomite, red and green marl, dolomitic limestone and stromatolite that deposited in tidal flat and lagoon. 
Petrographic study on Jahrum formation recognized of 11 microfacies that including pelagic bioclast mudstone, pelagic 
bioclast wackestone, Algal bioclast grainstone, Orbitolites bioclast grainstone, Miliolide bioclast grainstone, Miliolide bioclast 
wackestone, Nummulite Alveolina bioclast wackestone, Pelloidal bioclast packestone, Intraclast bioclast packestone, 
Dolomudstone, Mudstone with birds eyes, Stromatolite boundstone. These microfacies deposited in open marine, bar, lagoon 
and tidal flat. Sequence stratigraphy studies shows that Sachun formation conformed 1 depositional sequence (DS1).lower 
contact of Tarbur formation erosional (SB1) and upper contact with Jahrum formation transitional (SB2). TST systems tract 
consist of green marl interbedded of dolomite, gypsum and dolomitic limestone. HST systems tract conformed of red marl 
interbed of gypsum. Jahrum formation in Sarvestan and Tange Kheyare sections conformed of 1 deposional sequence (DS1). 
lower contact of Sachun formation transitional (SB2) and upper contact erosional (SB1).TST systems tract related to lagoon 
environments and HST systems tract conformed of shallowing upward parasequences and consist of dolomite and dolomitic 
limestone.

Key words: tidal flat, lagoon, gypsum, Stromatolite, Sarvestan, Tange Kheyare
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  مقدمه -1

ــازند ــاچون   س ــاي س ــتریختین(ه ــن-ماس ــرم  ) پالئوس ــازند جه و س

سـازند  . ي شـیراز گسـترش زیـادي دارنـد     در منطقه) ائوسن-پالئوسن(

سـبز و   -هـاي قرمـز   ي مورد مطالعه از ژیـپس، مـارن   ساچون در منطقه

شناسی سازند جهرم شامل  سنگ. هاي دولومیتی تشکیل شده است آهک

سازند سـاچون عمـدتاً از   . دولومیت استهاي دولومیتی، آهک و  آهک

هاي سبز و قرمز و سنگ آهک دولومیتی و سازند جهرم از  ژیپس، مارن

مطیعـی  (انـد   آهک دولومیتی تشکیل شده آهک و سنگ دولومیت، سنگ

 Dana(سازند تبخیري ساچون یکی از منابع مهم گچ در دنیـا   .)1382

مخــزن نفــت هــاي  عنــوان یکــی از ســنگ و ســازند جهــرم بــه) 2000

   .)1374مطیعی (ي زاگرس اهمیت زیادي دارند  درمنطقه

هـاي   نگاري سکانسی دانش نوینی است که با برّرسـی رخسـاره   چینه

ــرات عمــودي آن رســوبی، تشــخیص محــیط هــا  هــاي رســوبی و تغیی

هـایی کـه میـان ناپیوسـتگی و      هاي یـک حوضـه را بـه سـکانس     سنگ

بـه بیـان دیگـر    . کنـد  هـا قـرار دارنـد بخـش مـی      ارز آن پیوسـتگی هـم  

گذاري، فرسایش و افت و خیز  نگاري سکانسی سرگذشت رسوب چینه

نگاري سکانسی  مطالعات چینه. کند ي مشخص می ا دریا را در هر منطقه

هاي رسوبی جلـوي کمربنـد    شناختی در حوضه ارزي چینه در تعیین هم

و ) Persian Gulf Forland Basin(ي زاگـــرس  خـــورده چـــین

یگر دنیا و همچنین براي اکتشـاف نفـت اهمیـت شـایانی     هاي د حوضه

از آنجایی که اغلب مطالعـات انجـام گرفتـه بـر     ). 1379 السمی (دارند 

روي این دو سازند بر روي بیواستراتیگرافی و لیتواسـتراتیگرافی انجـام   

نگاري سکانسی در منطقه تاکنون بـه طـور    ي دقیق چینه گرفته و مطالعه

اهداف این مطالعه به شرح زیر  است، لذا مهمترین تفصیلی انجام نشده

  :باشند می

هـا در   هاي میکروسکوپی و برّرسی تغییرات آن شناسایی رخساره -1

  جهت عمودي و افقی

هـاي مـورد    هاي رسـوبی در زمـان تشـکیل سـازند     تفسیر محیط -2

ها، استفاده از قانون  مطالعه بر اساس تغییرات عمودي و جانبی رخساره

 Flügel 2004(و امـروزي    هاي رسوبی قدیمی و مقایسه با محیطوالتر 

Purser 1975, Wilson 1975, Tucker & Wright 1990,(  

هـا   هاي رسوبی و الگوي روي هـم انباشـتگی آن   شناسایی چرخه -3

ــته  ــخیص دس ــراي تش ــاره ب ــا  ي رخس ــا )Systems tract(ه ، مرزه

)Sequence boundary ( هـاي رسـوبی    و سـکانس)Depositional 

sequence .(  

  

 .Vail et al(نگاري سکانسـی از منـابعی نظیـر     براي مطالعات چینه

1991( ،)Lasemi 1995( ،)Emery & Myers 2005( ،)Miall 

2000( ،Van Buchem et al. 2002( ،)Van Wagoner et al. 

1988( ،)Mahboubi et al. 2002( ،)Nadjafi et al. 2004( ،

  . استفاده شد) 1384و سیاهی  سمی ال(و ) 1379السمی (

  

  روش مطالعه -2

ي مطالعات صـحرایی و آزمایشـگاهی    روش مطالعه شامل دو مرحله

ي مـورد مطالعـه و    هـاي هـوایی منطقـه    پس از برّرسی عکس. باشد می

هـاي سـاچون و جهـرم     سـازند   هاي صحرایی متعدد از رخنمون بازدید

هـاي دسـتی    از نمونـه . شـد  نگاري در نظـر گرفتـه   تعداد دو برش چینه

بـراي  . مقطـع نـازك تهیـه گردیـد     400برداشت شده از دو برش تعداد

هاي کربناته، پس از  گذاري نمونه هاي پتروگرافیکی و نام برّرسی ویژگی

تعیین درصد اجزاي اسکلتی و غیراسکلتی و عناصر ارتـوکم بـه روش   

رسوبی از  ها و ارائه مدل بندي رخساره ، دسته)Dunham1962(دانهام 

 Lasemi & Carozzi, 1981Carozzi 1989 Scholle(روش 

  .استفاده شد) Flügel 2004(و ) ,2003

  

  ها موقعیت جغرافیایی و توصیف برش -3

ي مـورد پـژوهش مشـخص     موقعیت جغرافیایی گستره 1در تصویر 

  :هاي مورد مطالعه به ترتیب زیر است شناسی برش سنگ. شده است

  

   برش سروستان -3-1

ي شیرازــ نیریـز در جنـوب شـیراز      کیلومتري جاده 95این برش در 

ي ارتباطی آن از شمال شـرق بـه سروسـتان و از     جاده. واقع شده است

ي برش  مختصات قاعده. شود شرق به استهبان منتهی می
//

30 
/

30
 

 
O

53 

طول شرقی و 
//

35
 /

7
 O

 557ستبراي این بـرش  . عرض شمالی است 29

نگاري دو سـازند سـاچون و جهـرم را در بـر      ظ چینهمتر بوده و از لحا

اي و  تـوده (متـر ضـخامت از ژیـپس     390سازند سـاچون بـا   . گیرد می

. مـارن تشـکیل شـده اسـت     يهـا  هاي دولومیـت و الیـه   ، باند)اي رشته

قسمت اعظم سازند ساچون در برش سروستان از مارن قرمـز بـا میـان    

هـاي آهـک دولـومیتی و     هاي تبخیري و مـارن سـبز بـا میـان الیـه      الیه

مرز زیرین سازند ساچون با سازند تاربور . دولومیت تشکیل شده است

متـر   167. فرسایشی و مرز باالیی آن با سازند جهـرم تـدریجی اسـت   

هــاي زرد و  مانــده، ســازند جهــرم را در برگرفتــه و از دولومیــت بــاقی

و الیـه   الیه و سنگ آهک دولومیتی ضـخیم  رنگ نازك تا ضخیم نخودي

مرز باالیی سـازند جهـرم بـا سـازند آواري     . اي تشکیل شده است توده

  .رازك فرسایشی است

۶٠
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  برش تنگ خیاره -3-2

تنگ خیاره در شمال -گویم-ي شیراز کیلومتري جاده 35این برش در 

ي برش تنگ خیـاره  مختصات قاعده. غربی شیراز قرار دارد
//

5 
/

25 52
0

 

عرض شمالی و
//

34 
/

25
  

29
0

ستبراي ایـن بـرش   . باشد طول شرقی می 

نگاري دو سازند ساچون و جهـرم را در   متر بوده و از لحاظ چینه 479

) متـر  30(داشته   سازند ساچون در این برش ضخامت کمی. گیرد بر می

هاي ژیپس و دولومیـت تشـکیل    هاي قرمز با میان الیه و عمدتاّ از مارن

اي،  هاي قهوه آهک متراز سنگ 449سازند جهرم با ضخامت . شده است

بنـدي نـازك تـا     شدت هوازده، متبلور، برشی شده با الیه قرمز تا زرد به

الیه، آهک نازك تـا   اي، آهک بیوکالستی جلبکی متوسط تا ضخیم توده

دار بـه   الیه حاوي فرامینیفرهاي بنتیک آغشته بـه ترکیبـات آهـن    ضخیم

شـده   هاي دولومیتی و دولومیت تشـکیل  آهک رنگ قرمز هوازده، سنگ

مرز زیرین سازند جهرم با سازند ساچون تدریجی و مرز بـاالیی  . است

  .آن با سازند آسماري فرسایشی است

  

  هاي میکروسکوپی و تفسیر محیط رسوبی رخساره -4

هـاي مـورد مطالعـه،     هاي صحرایی و پتروگرافیکی سازند در برّرسی

ـ     طیف وسیعی از رخساره . دهاي کربناتـه و تبخیـري شناسـایی گردیدن

هاي کربناته از فاکتورهایی نظیـر نـوع    براي تفکیک و شناسایی رخساره

اسکلتی (هاي کربناته اعم از ارتوکم، آلوکم  ي سنگ دهنده اجزاي تشکیل

. هـا اسـتفاده شـد    ها و درصد فراوانـی آن   ي دانه ، اندازه)و غیر اسکلتی

لیتیـده و  هـا، نومو  ي میلیولیده ،جلبک هاي اسکلتی بیشتر از خانواده دانه

هــاي غیراســکلتی شــامل پلــت و  دانــه. انــد آلوئولینیــده تشــکیل شــده

 50هـا بـه    هـا در بعضـی نمونـه    اینتراکلست بوده که درصد فراوانی آن

هــاي کربناتــه بــه روش دانهــام  گــذاري نمونــه نــام. رســد درصــد مــی

)Dunham 1962 (ي  هاي شناسـایی شـده   در ادامه رخساره. انجام شد

  .گیرند و جهرم به تفکیک مورد بررسی قرار میهاي ساچون  سازند

  

  هاي میکروسکوپی سازند ساچون رخساره -4-1

هاي کوه  هاي سازند ساچون در برش هاي میکروسکوپی نمونه برّرسی

ي  سروستان و تنـگ خیـاره منجـر بـه شناسـایی تعـداد پـنج رخسـاره        

ي مـد،  اي باال تبخیري، کربناته و مارنی وابسته به چهار کمربند رخساره

  .بین جزر و مد، الگون و سد گردید

  

  ) Supratidal(اي باالي مد  کمربند رخساره -4-1-1

   )Dolomudstone(دولومادستون : D1ي  رخساره -4-1-1-1

   یتیــي پلوئید در یک زمینه میکریتی دولوم این رخساره دربرگیرنده

  
  

 -2سروستان،  برش -1یمورد مطالعه  موقعیت جغرافیایی منط قه -1تصویر 

  برش تنگ خیاره

  

ـ   اندازه. شده است  یکی آنـــ ت موزایـي بلورهاي دولومیت ریـز و باف

توان به اکسید آهن اشاره کرد که  از عناصر فرعی می. زنونوتوپیک است

هـا   نمونه در برخی از. رسد درصد می 15ها میزان آن به  در برخی نمونه

 بعضـی  شـود کـه در   یمشـاهده مـ  ) اي فابریک حفره(اي  تخلخل حفره

در   این رخسـاره . رسد درصد کل حجم نمونه می 25ها به حدود  نمونه

بندي نـازك و بـه رنـگ     صورت دولومیت ریز بلور با الیه روي زمین به

  ).A2تصویر (شود  زرد و خاکستري روشن مشاهده می

  

هاي  شیل قرمز رنگ با میان الیه -مارن: D2ي  رخساره -4-1-1-2

  )(Red marl/shale with evaporate interbedsتبخیري 

هـاي ژیـپس    رنگ با میان الیـه  هاي قرمز صورت مارن این رخساره به

ها در برش مورد مطالعـه   ستبراي میانگین این رخساره. شود مشاهده می

ــین   ــوده و ب ــاوت ب ــا  10متف ــت  30ت ــر اس ــر در تغیی ــع . مت در مقط

اي  ت و رشـته صورت درش میکروسکوپی بلورهاي ژیپس و انیدریت به

  ).D2تصویر (شوند  مشاهده می

  

  )intertidal(اي بین جزر و مدي  کمربند رخساره -4-1-2

C-  استروماتولیت باندستون)Stromatolite Boundstone(  

شود و از  هاي تیره و روشن مشخص می صورت المینه این رخساره به

 سـیانو ( آبـی -هاي سـبز  به دام افتادن رسوب و یا چسبیدن آن به جلبک

بـارز   هاي اي از ویژگی فابریک چشم پرنده .پدید آمده است) ها باکتري

  ).B2تصویر (شود  این رخساره محسوب می

  

  )Lagoon(اي تاالب  کمربند رخساره -4-1-3

وکســتون بیوکالســتی دولــومیتی شــده    : B1رخســاره  -4-1-3-1

)Dolomitized Bioclast Wackestone (  
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  10شود که  یــده مــدرصد آلوکم مشاه 25در این رخساره حدود 

شـدن   فابریک مخرب دولـومیتی . درصد آن پلت و بقیه میلیولیده هستند

هـاي   در نمونـه . ها مشـخص باشـند   اي ازآلوکم باعث شده که تنها سایه

هـا تـا    شدن در نوسان است و در بعضـی نمونـه   مشابه درصد دولومیتی

این رخسـاره در مطالعـات   . دگیر درصد کلّ نمونه را نیز در بر می 100

اي بـا مـارن و    صورت بـین الیـه   صحرایی به رنگ خاکستري روشن به

  ).F2تصویر (شود  رنگ دیده می هاي سبز شیل

  

هـاي   شیل و مارن سبزرنگ با میـان الیـه  : B2رخسارة  -4-1-3-2

 Interbeded green marl andســنگ آهــک دولــومیتی شــده

dolomithic limestone) (  

هاي سـبزرنگ بـه    صورت مارن ره در مطالعات صحرایی بهاین رخسا

هاي سنگ آهک دولـومیتی شـده    متر با میان الیه 20تا  10ستبراي بین 

بـه علّـت   . شـوند  مشـاهده مـی  ) وکستون بیوکالستی دولـومیتی شـده  (

صورت تپه  هاي موجود به ها در برابر فرسایش الیه مقاومت کم این الیه

هاي سـبزرنگ   مارن. اي رخنمون دارند اخههاي ش ماهوري داراي آبراهه

تصـویر  (شـوند   هاي قرمز مشاهده مـی  سازند ساچون در تناوب با مارن

C2.(  

  

  ) Bar(اي سد  کمربند رخساره -4-1-4

 گرینستون ااییدي پلوییدي دولومیتی شـده : Aي  رخساره -4-1-4-1

)Dolomitized Pelloid Ooid Grainstone(  

شـوند کـه در    رصد اایید و پلت دیده مید 30در این رخساره حدود 

در . ها باقی مانده است شدن تنها ظاهر مبهمی از آن اثر فرآیند دولومیتی

ي اسپاریتی به میـزان زیـادي دولـومیتی شـده و در      زمینه Aي  رخساره

ایـن  . ها صورت گرفتـه اسـت   ها و ارتوکم ها انحالل آلوکم برخی نمونه

بندي متوسـط   دولومیتی با الیه صورت سنگ آهک رخساره در صحرا به

  ).E2تصویر (شود  تا ضخیم به رنگ خاکستري مشاهده می

  

  تفسیر محیط رسوبی سازند ساچون -4-2

  ي جزر و مدي اي پهنه تفسیر رسوبات کمربند رخساره -4-2-1

 هــا و رســوبات تبخیــري بــا ســاخت D2تــا  D1هــاي  در رخســاره

 ات تبخیـري موجـود در  رسـوب . شـوند  هاي متفاوت مشـاهده مـی   بافت

 ي آب و ندهــــ ده اي باالي مد در سازند ساچون نشان کمربند رخساره

هـاي انیـدریت در بخـش میـانی و      نـدول . هواي گرم و خشـک اسـت  

ناحیـه  (هاي الیه الیه در بخش باالیی محیط سـبخاي سـاحلی    تبخیري

  ).Shinn 1983(هستند ) باالي مد

نیـدریت باعـث تشـکیل    گـذاري ممتـد ا   در محیط باالي مد رسـوب 

  ).,Flügel 2004 Shinn 1983(هاي انیدریت می شود  ندول

گـذاري ممتـد انیـدریت باعـث تشـکیل       در محیط باالي مد رسـوب 

  ). ,Flügel 2004 Shinn 1983(هاي انیدریت می شود  ندول

هاي رسـوبات   هاي قرمز رنگ و بین الیه مارن -با شیل D2رخساره 

بسـیاري  . مربوط به محیط باالي مد است تبخیري ژیپس و انیدریت نیز

. گیرنـد  هاي رنگین قرار مـی  از رسوبات تبخیري متناوب با مارن و رس

ي شرایط اکسـیدان و یـا خـروج از     دهنده رنگ قرمز این رسوبات نشان

هـاي مـدل سـبخایی،     دولومیـت . آب رسوبات به مدت طـوالنی اسـت  

کرون و اصوالً حالت می 10– 20ي بلورهاي بسیار ریز در حدود  اندازه

ي سبخا منجر بـه   شدگی باالي دولومیت در منطقه اشباع. اي دارند المینه

هـاي   شود و لذا دولومیت زایی زیاد می رشد بلورهاي دولومیت با هسته

، )Sibley & Gregg 1987(شوند  صورت اولیه تشکیل می ریز بلور به

  ).D1ي  رخساره(

  

اي بین جزر و مد   ارهتفسیر رسوبات کمربند رخس -4-2-2

همــراه قالــب تبخیــري در  اسـتروماتولیت بــا دولومیــت ریزبلــور بــه 

اسـتروماتولیت یـک رسـوب    . شـوند  هاي هیپرسالین نهشـته مـی   محیط

  هم متصل شدن ذرات  دار است که معموالً در اثر به تله افتادن و به المینه

لـزج و  آبی کـه سـاختمان    -رسوبی توسط سیانو باکتري یا جلبک سبز

هاي سـازند سـاچون    استروماتولیت. آید وجود می اي دارد به بافت رشته

فارس که در محیط بـین جـزر و مـد حفـظ      هاي خلیج با استروماتولیت

ي  بـا رخسـاره   Cي  رخسـاره . مشـابه اسـت  ) Shinn 1983(شوند  می

  .همسان است) Lasemi 1995(استروماتولیت سازند مزدوران 

  

  اي الگون کمربند رخسارهتفسیر رسوبات  -4-2-3

ي متوسط تا درشـت بلورهـاي دولومیـت و     اندازه B1ي  در رخساره

همـه بیـانگر   ) هـا  نظیر شبح ااییدها یا فسـیل (ها  وجود شبحی از آلوکم

 Sibley & Gregg(ها بر اثر جانشینی است  تشکیل این نوع دولومیت

لومیتی شدن تقریبـاً  که بافت اولیه در اثر فرایند دو با وجود این). 1984

از بین رفته، ولی اثرهاي به جاي مانده از بافت اولیه و نـوع و فراوانـی   

آلوکم یافت شده از قبیل فسیل میلیولیده، پلت و اینتراکلست گـواه بـر   

عمـق الگـون نهشـته شـده      ست که این رخساره در یک محیط کم این ا

  ). 1379السمی(است 

اي خاکستري، سبز و کرم رنـگ  ه مارن -محل تشکیل رسوبات شیل

هـاي خـروج از آب مثـل     دلیل عدم وجود نشانه را به) B2ي  رخساره(

هـاي رسـوبی بـه     ها و قرارگیري در زیر چرخه هاي گلی، رنگ آن ترك

  . ، باید وابسته به محیط تاالب دانست شونده عمق سمت باال کم
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شیل : C، )ژیپس(هاي تبخیري  همراه المینه عکس صحرایی استروماتولیت به: B، )دولومادستون(دولومیت : Aچون، هاي روي زمین و میکروسکوپی سازند سا رخساره -2تصویر 

ومیتی گرینستون پلوییدي، ااییدي دول: Eهاي ژیپس و انیدریت، تصویر از برش سروستان،  مارن و شیل قرمز با میان الیه: Dهاي آهک دولومیتی،  و مارن سبزرنگ همراه با میان الیه

  .درصد دولومیتی شده است 80وکستون بیوکالستی، این رخساره تا حدود : Fاي از اایید دیده شود،  شده، فابریک مخرب باعث شده که فقط سایه

  

اي سد    تفسیر رسوبات کمربند رخساره -4-2-4

وجود ااییدهاي مبهم، پلویید و اینتراکلست کـه بـه احتمـال زیـاد در     

ي  دهنـده  توانـد نشـان   اند، می ح اثر امواج ایجاد شدهمحیط باالتر از سط

رسوبات ایـن رخسـاره بـدون آثـار خـروج از آب      . محیط سدي باشد

نبـودن مـاتریکس   . شوند هاي تاالب دیده می هستند و در کنار رخساره

تواننــد  هــاي تــاالب نیــز مــی گلــی بــا وجــود ااییــدها و نبــودن فســیل

  .ي محیط سدي باشد دهنده نشان

  

دهنـد کـه رسـوبات     هاي صحرایی و میکروسکوپی نشان مـی  رسیبرّ

ي جزر و مدي، الگون و  اي پهنه سازند ساچون در سه کمربند رخساره

به محیط بـاالي   Dهاي  درمدل پیشنهادي رخساره. اند سدي نهشته شده

بـه   Bهـاي   به محیط بین حد جـزر و مـد، رخسـاره    Cي  مد، رخساره

به محیط پشـت سـد بـا انـرژي      Aي  رهمحیط کم عمق الگون و رخسا

اي نمکی است کـه   محیط سبخایی، پهنه. شوند متوسط تا باال مربوط می
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طور موقّت پوشیده ولـی اکثـر اوقـات     عمق به هاي کم گاهی توسط آب

  .خارج از آب بوده است

 ايـــ ه هاي سازند ساچون در برش هاي میکروسکوپی نمونه برّرسی

 ون درـــ ازند ساچـــ دهـد کـه س   نشان می کوه سروستان و تنگ خیاره

هاي آغازین یک پالتفرم کربناتـه از نـوع شـلف نهشـته شـده و       بخش

. محیط رسوبی غالب آن در زمان تشکیل محیط جزرومدي بوده اسـت 

محیط رسوبی غالب در زمان پدید آمدن سـازند سـاچون محـیط پهنـه     

فتادگی سـطح  بوده که در زمان پایین ا) سبخا(هایپرسالین  جزر و مدي 

هاي تبخیـري، اسـتروماتولیت و    آب دریا شکل گرفته و شامل رخساره

هاي سبز و خاکستري،  در محیط الگون مارن. هاي قرمز رنگ است مارن

  ).3تصویر (آهک و آهک دولومیتی نهشته شده است 

  

  هاي میکروسکوپی سازند جهرم رخساره -4-3

اي سروستان و تنگ ه ي مورد مطالعه در برش سازند جهرم در منطقه

هاي سازند جهرم  هاي میکروسکوپی نمونه برّرسی. خیاره رخنمون دارد

بـا  . ي میکروسـکوپی انجامیـد   رخسـاره  13ها به شناسایی  در این برش

هـا در یـک پالتفـرم     ها این رخساره به ستون تغییرات عمودي آن توجه

 Lasemi(انـد   کربناته از نوع شلف مشابه خلیج فلوریـدا نهشـته شـده   

1995, Flügel 2004, Tucker & Wright 1990 .( هـا   این رخسـاره

ي جزر و  و پهنه) C(، الگون )B(، سد )A(در چهار کمربند دریاي باز 

ي دریاي باز به طرف سـاحل بـه    اند که از ناحیه تشکیل شده) D(مدي 

  :باشند شرح زیر می

  

A1 : مادســتون بیوکالســتی پالژیــک)Pelagic Bioclast 

mudstone(  

ــر از    ــی و کمت ــل آهک ــاً از گ ــاره تمام ــن رخس ــد آن از  10ای درص

هـاي   وجـود بیوکالسـت  . فرامینیفرهاي پالنکتون تشـکیل شـده اسـت   

ــانگر      ــراوان نش ــت ف ــاي ژرف و میکری ــه دری ــته ب ــون وابس  پالنکت

هـا در محـیط دریـاي ژرف اسـت      این گروه از رخساره گذاري رسوب

(Wilson 1975, Lasemi 1995, Bernaous et al. 2002)  ) تصویر

B4.(  

  

A2:  وکستون بیوکالستی پالژیکPelagic Bioclast 

Wackestone) (  

هاي پالنکتون نواحی آرام و کم  در این رخساره، صدف میکروفسیل

د عناصر اسکلتی ـــدرص. اند ي میکریتی قرار گرفته انرژي در یک زمینه

  ده و ـــــالیـــبروتواده گلوــــباشد که شامل خان درصد می 30حدود 

  

  

محیط رسوبی پیشنهادي سازند ساچون -3تصویر 

  

ایـن رخسـاره در روي   . هاسـت  گلوبیژرینیده و قطعات شکسته شده آن

بندي متوسط و به رنـگ   لوتیت با الیه آهک کلسی صورت سنگ زمین به

  ).A5تصویر (شود  خاکستري مشاهده می

  

B :ر سدي هاي مربوط به جزای  کمربند رخساره  

B :گرینستون بیوکالستی جلبکیAlgal Bioclast Grainstone) (  

هاي اسکلتی ازجنس جلبـک و   درصد آلوکم 40در این رخساره حدود 

 اي از سـیمان  فرامینیفرهایی از خانواده آلوئولینیده و میلیولیده در زمینـه 

  بیوکالست هاي مشابه درصد در بعضی رخساره. اسپاریتی وجود دارند

درصـد   70جلبک سبز به حدود  درصد حجم 70بز به حدود جلبک س

 صـورت آهـک   این رخساره در صحرا بـه . رسد حجم کلّ نمونه نیز می

بـه رنـگ خاکسـتري و در قسـمت      الیـه  آرنایت متوسط تا ضخیم کالک

  ).F6و  C4 ،D4تصاویر ( میانی برش تنگ خیاره رخنمون دارد 

  

B2 :   دار  گرینسـتون بیوکالسـتی اربیتـولیتس)Orbitolites 

Bioclast Grainstone(  

درصد آلوکم اسکلتی از جنس اربیتولیتس  40در این رخساره حدود 

هـا در   این دانـه . متر وجود دارند میلی 5/1تا  2/0و میلیولید با قطر بین 

ایــن رخســاره در صــحرا . اي از ســیمان اســپاریتی قــرار دارنــد زمینــه

به رنگ روشن رخنمون  آرنایت ضخیم الیه صورت سنگ آهک کالک به

  ).F4و  E4هاي  تصویر( دارد 
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 Bمیکروفسیل میلیولیده، تصویر  Aدار، تصویر  وکستون بیوکالستی میلیولید، آلوئولین و نومولیت: Cو  A ،Bهاي میکروسکوپی سازند جهرم  رخساره -5تصویر 
ایـن  . وکستون بیوکالستی: E. شوند هاي آلوئولینا و اربیتولیتس مشاهده می جنس Dر در تصوی. شوند دیده می) ائوسن میانی(هاي نومولیت و دیسکوسیکلین  جنس

  ها بر جاي گذاشته است از آلوکم ي دولومیتی شدن تنها ظاهر مبهمی فابریک مخرب پدیده. درصد دولومیتی شده است 75تا  20ها بین  رخساره در بعضی نمونه

  

B3 :    گرینسـتون بیوکالسـتی میلیولیـددار)   (Miliolids 

Bioclast Grainstone  

هاي  بوده، ولی آلوکم B2ي  هاي این رخساره همانند رخساره ویژگی

 50تا  20ي میلیولیده تشکیل شده و درصد آن بین  آن بیشتر از خانواده

  . هاي مشابه متغیر است در نمونه

  

C :الگون(اي تاالب  کمربند رخساره  (  

C1 : ،دار  آلویـــولین و نومولیـــتوکســـتون بیوکالســـتی میلیولیـــد

)Miliolide, Alveolina, Discocyclina wackestone(  

  ي وادهـــــم از خانــهاي آلوک درصد دانه 35در این رخساره حدود 

میلیولیده، نومولیتیده، آلوئولینیده، روتالیـده و دیسکوسـیکلینیده وجـود    

هـا   روفسـیل و کیفی میک هاي مشابه میزان کمی  داشته که در زیررخساره

پلت و بعضـاً   هاي ذکر شده درصد کمی  به همراه آلوکم. باشد متغیر می

ها فرایند  در برخی نمونه. ي میکریتی شناور هستند اینتراکلست در زمینه

 75تـا   15شود و درصد آن بـین   دیاژنتیکی دولومیتی شدن مشاهده می

 شـدن باعـث   فابریک مخـرب در فراینـد دولـومیتی   . درصد متغیر است

ها شده و تشـخیص نـوع آلـوکم و محـیط      تخریب و محو ظاهر آلوکم

صـورت سـنگ    این رخساره در صحرا به. سازد رسوبی آن را مشکل می

. آهک دولومیتی متوسط تا ضخیم الیه به رنگ خاکستري رخنمون دارد

  ود است، ــــه مشهـــی در نمونــخوب فرایند دیاژنتیکی نئومورفیسم به
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ي میکریتـی شـناور    هاي پالنکتون در یک زمینه مادستون بیوکالستی پالژیک، میکروفسیل: Bوکستون بیوکالستی پالژیک، : Aهاي میکروسکوپی سازند جهرم،  ارهرخس -4تصویر 

دار، گونـه   سـتون بیوکالسـتی اربیتـولیتس   گرین: Fو E. ي اسـپاریتی قـرار دارنـد    در یک زمینه) هاي سبز جلبک(گرینستون بیوکالستی جلبک دار، قطعات اسکلتی : Dو  C. هستند

Orbitolites shirazensis فلش سفید(شود  ي اسپاریتی دیده می به سن پالئوسن باالیی در یک زمینه.(  

  

چون  هایی هم که سیمان کلسیت اسپاري جایگزین صدف فسیل طوري به

همچنین در اطراف . ها شده است هاي آن میلیولیده و نومولیتیده و خرده

دار  زاویه. شود تکسیال مشاهده می هاي اکینودرم رشد سیمان سین خرده

 ي جابجایی کم و انرژي پایین دهنده ها نشان بودن بعضی از اینتراکلست

، A5 ،B5تصاویر ) (  Tucker & Wright 1990(ط تشکیل است محی

C5  وD5.(  

C2 :  دار  پکسـتون بیوکالسـتی پلــت)Peloidal Bioclast 

Packstone(

ي  درصــد آلــوکم اســکلتی از خــانواده 55در ایــن رخســاره حــدود 

ــده  ســوري ــولیتس(تی ــده، خــانواده ، خــانواده)جــنس اربیت ي  ي میلیولی

ه همراه آلـوکم غیراسـکلتی نظیـر پلـت وجـود      ها ب نومولیتیده و جلبک

ین ــــمیانگ. ها به اکسید آهن آغشته است دارند که بعضاً سطوح آلوکم
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: B. شـوند  ي روتالیـده تشـکیل مـی    هـاي اسـکلتی از خـانواده    دار، در این رخساره غالب آلوکم پکستون بیوکالستی روتالیا: Aهاي میکروسکوپی سازند جهرم،  رخساره -6تصویر 

هاي اسکلتی  پکستون بیوکالستی روتالیادار، آلوکم: C. ي میکریتی ها در یک زمینه همراه سایر آلوکم گرد شده به دار تا نیمه هاي زاویه دار، اینتراکلست پکستون بیوکالستی اینتراکلست

دار، جـنس   پکسـتون بیوکالسـتی پلـت   : Eو D.شـود  ویر جنس لوکارتیا مشاهده مـی شود در تص دار بوده، این رخساره در روي زمین به رنگ قرمز دیده می آغشته به ترکیبات آهن

  .گرینستون بیوکالستی جلبکی: F.ي میلیولیده به همراه خانواده) فلش سفید(فالوتال 

  

این رخسـاره  . متر متغیر است میلی 1تا  2/0هاي آلوکم بین ي دانه اندازه

ا انـرژي کـم تـا متوسـط     در یک محیط الگونی نزدیک به کمربند سد ب

اینتراکلسـت نیـز دیـده      در این رخساره درصد کمـی . نهشته شده است

 الیه به آهک ضخیم صورت سنگ این رخساره در روي زمین به. شود می

( شـود   رنگ و در برش تنـگ خیـاره مشـاهده مـی     رنگ خاکستري کم

  ).D6تصویر 
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C3 :   دار  پکسـتون بیوکالسـتی اینتراکلسـت)Intraclastic 

Bioclast Packstone(

 نظیر نومولیت، آلویولین و میلیولید و اربیتولیتس تشکیل شده که بـه 

متـر   میلـی  1ي بیش از  درصد اینتراکلست در اندازه 15همراه آن حدود 

آهـک   صورت سـنگ  این رخساره در صحرا به. شود پلت یافت می  کمی

  .)B6تصویر (آرنایت متوسط تا ضخیم الیه رخنمون دارد  کالک

  

C4 :    پکسـتون بیوکالسـتی روتالیـادار)Rotalia Bioclast 

Packstone(

هایی نظیر  درصد حجم کلّ نمونه از آلوکم 50در این رخساره حدود 

. ي آهکی هیالین روشن تشکیل شده اسـت  ي روتالیده با دیواره خانواده

ي اسـپاریتی   اینتراکلسـت و پلـت در یـک زمینـه      همچنین درصد کمی

این رخساره در روي . وجود دارد) درصد 30د میکریت درص(میکریتی 

رنگ  صورت سنگ آهک متوسط تا ضخیم الیه به رنگ قرمز کم زمین به

  ).A6تصویر (شود  مشاهده می

D :ي جزر و مدي  اي پهنه کمربند رخساره

D1:   دولومادستون)Dolomudstone (  

ی دولـومیتی  ي میکریت ي پلوئید در یک زمینه این رخساره دربرگیرنده

ي بلورهاي دولومیت ریز بوده و بافـت مـوزاییکی آن    اندازه. شده است

هـاي   عناصر فرعی اکسـید آهـن در بعضـی نمونـه    . باشد زنوتوپیک می

هاي دیگـر ایـن رخسـاره     از ویژگی. رسد درصد می 15مشابه به میزان 

  ها  است که در بعضی نمونه) فابریک فنسترال(اي  وجود تخلخل حفره

در روي   ایـن رخسـاره  . رسـد  درصد کلّ حجم نمونه مـی  25ود به حد

بندي نازك و بـه رنـگ زرد و    صورت دولومیت ریز بلور با الیه زمین به

  ). B7و  A7تصویر(شود  خاکستري روشن مشاهده می

  

D2 :اي  مادستون با فابریک چشم پرنده)Mudstone with 

Birdseye(  

ــه   ــاً ب ــاره تقریب ــن رخس ــل از   ای ــور کام ــت   ط ــا باف ــی ب ــل آهک گ

هـایی نظیـر ژیـپس     میکروکریستالین و حفرات ناشـی از انحـالل کـانی   

بـه تـوالی    توجـه بـا  . تشکیل شده که تا حد کمی دولومیتی شده است

ي جـزر و مـدي    ها، این رخساره در یک محـیط پهنـه   عمودي رخساره

صورت سنگ آهـک کلسـی لوتیـت بـا      نهشته شده و در روي زمین به

تصـویر  (شـود   وسط تا نازك به رنگ خاکستري مشاهده میبندي مت الیه

C7.(  

D3 : استروماتولیت باندستون  

)StromatoliteBoundstone(  

ي میکریتـی   هـا در یـک زمینـه    صورت اجتماع جلبک این رخساره به

. دهـد  شود که حالت المیناسیون ظریفی از خود نشـان مـی   مشخص می

در قسمت باالي حد جـزر و  ي جزر و مدي و  این رخساره نیز در پهنه

  ).F7و  D7 ،E7تصاویر(مد نهشته شده است 

  

  تفسیرمحیط رسوبی سازند جهرم  4-5

  وردــي م هـــبرّرسی پتروگرافیکی و صحرایی سازند جهرم در ناحی

دهد که بر اساس نوع اجزاء اسکلتی و غیـر اسـکلتی و    مطالعه نشان می

هاي شناسایی شده در  رخسارهها و نوع عناصر ارتوکم  میزان فراوانی آن

ي  اي دریاي بـاز، جزایـر سـدي، الگـون و پهنـه      چهار کمربند رخساره

  .اند جزرو مدي بر جاي گذاشته شده

A- اي دریاي باز کمربند رخساره  

گذاري در این کمربند، در آب با عمق چند ده متر تا صد متر،  رسوب

نـرژي در ایـن   میـزان ا . گیـرد  اکسیژن دار و شوري معمول صورت می

ي  هاي پالنکتون در یک زمینه باشد و صدف میکروفسیل ناحیه پایین می

. ي محیط آرام و کم انرژي اسـت  دهنده شوند که نشان میکریتی دیده می

گـذاري   هاي پالنکتون و میکریت فراوان نشانگر رسوب بودن بیوکلست

 ,Lasemi 1995)اي در محیط دریـایی ژرف اسـت    این گروه رخساره

Bernaous et al. 2002, Wilson 1975). ي  رخسارهA1)  مادسـتون

در ایـن  ) وکستون بیوکالسـتی پالژیـک  ( A2ي  و رخساره) بیوکالستی

  .اند کمربند نهشته شده

  

B :ي کمربند رخسارهاي سد

در این کمربند میزان انرژي متوسط تـا بـاال اسـت و بـه شستشـوي      

هاي اسکلتی در  بزرگ آلوکم نبود گل آهکی و اندازه. انجامد رسوب می

ي با انرژي  گذاري در منطقه نشان از رسوب B3و  B1 ،B2ي  رخساره

  .اي سدي است باال و کمربند رخساره

  

C :اي مربوط به محیط الگونی با چرخش آب محدود کمربند رخساره  

هاي جدا افتاده از دریا، توسط سد، معمـوالً داراي   الگون و حوضچه

شوري و میزان اکسیژن در این . آب شور هستند چرخش آب محدود و

شده در این نواحی اغلب کربناته  رسوبات تشکیل. باشد محیط متغیر می

شـود   دهنده محسوب مـی  ترین اجزاء تشکیل باشند که پلوئید فراوان می

)Wilson 1975.(  

هـاي غیـر    وجود آلوکم اسکلتی نظیر میلیولیده و نومولیتیده و آلـوکم 

گذاري در یـک محـیط    اینتراکلست و پلت نشانگر رسوباسکلتی نظیر 
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دولومادستون، تخلخل حفره اي در اثر فرایند دولومیتی شدن در نمونه مشاهده : Bي جزر و مدي،  پهنه: Aهاي میکروسکوپی سازند جهرم،  رخساره -7تصویر 

استروماتولیت باندستون، المیناسیون ظریف : Fو  Eو  D. ي میکریتی زمینه هاي ژیپس در یک اي، انحالل بلور مادستون با فابریک چشم پرنده: C. شود می

  .شود ي جزر و مدي در نمونه به خوبی مشاهده می جلبکی شاخص محیط پهنه -میکریتی

  

  

یافـت شـده و    Cهـاي گـروه    باشد کـه در رخسـاره   آرام پشت سد می

)(مربـوط بـه محـیط الگـونی هسـتند       Wilson 1975, Tucker & 

Wright 1990, Flügel 2004 هـاي   در رخسـاره  .)1379السـمی  (و

که بافت اولیه تقریباً از بین رفته ولی اثرهاي  دولومیتی شده با وجود این

به جا مانده از آن و نوع و فراوانی آلـوکم یافـت شـده از قبیـل فسـیل      

است که این رخساره در یک   میلیولیده، پلت و اینتراکلست گواه بر این

  .کم عمق الگونی به سمت ساحل نهشته شده استمحیط 

  

D :ي پهنه جزر و مدي کمربند رخساره  

شناسی غالب، دولومیـت ریـز بلـور بـه همـراه       در این کمربند سنگ

ندرت در  موجودات زنده به. باشد ژیپس و انیدریت و استروماتولیت می

طـورکلّی بـه دو بخـش     ایـن محـیط بـه   . شـوند  این محـیط یافـت مـی   

تقسیم ) بین حد جزرو مد(و اینتراتایدال ) فرا جزرو مدي(رال سوپراتای

ها و وجـود   ریز بودن دولومیت به علّت دانه D1ي  در رخساره. شود می

به احتمال زیاد این رخساره در یک محـیط  ) شبه پلت(اثرات پلوییدها 

 D2ي  اي در رخساره فابریک چشم پرنده. اینتراتایدال نهشته شده است

ي جـزر و مـدي اسـت     گذاري این رخساره در پهنـه  سوبگواهی بر ر

)Shinn 1983 .(ي اسـتروماتولیت   رخساره)D3 (    خـاص محـیط بـین

  .جزر و مدي است

  قــــنگاري مناط هاي چینه اسیسی ستونهاي میکروف ي توالی مقایسه

  کـــرم در یــــدهد که سازند جه سروستان و تنگ خیاره نشان می
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ي جزر و مدي  در چهار کمربند دریاي باز، سد، الگون و پهنه) شلف(وبی پیشنهادي براي سازند جهرم که در یک پالتفرم کربناته مدل رس -8تصویر 

  .گذاري شده است رسوب

  

ــه    ــا ایــن توضــیح ک ــوع شــلف نهشــته شــده، ب ــه از ن پالتفــرم کربنات

ي جهرم، هم ارز با سـازند   گذاري در دریاي باز پالتفرم کربناته رسوب

از لحاظ پـالئوژئوگرافی در ایـن ناحیـه، سـازند     . بوده است یلی پابده ش

ي جهرم، هم ارز با سـازند شـیلی    باز پالتفرم کربناته دریاي ساچون در

از لحاظ پالئوژئوگرافی در این ناحیه، سـازند سـاچون   . بوده است پابده 

هاي سروستان، دودج و تنگ خیاره بـا سـتبراي کمتـر در حـد      در برش

در زمـان پالئوسـن محـیط رسـوبی     . شـود  ی سازند جهرم دیده میپایین

ي مـورد مطالعـه از حـوالی غـرب شـیراز تـا حـوالی         حاکم بر منطقـه 

محیط دریایی الگونی حـاکم  . شهرستان جهرم محیط ساحلی بوده است

در زمـان ائوسـن   . بر این محدوده به سمت جنوب غرب گسترش دارد

هاي سازند جهـرم   رود و کربنات و میبه زیر آب فر  تقریباً تمامی منطقه

بــر روي تبخیرهــاي ســازند ســاچون در یــک محــیط الگــونی شــکل  

  .مدل رسوبی سازند جهرم پیشنهاد شده است 8در تصویر . گیرند می

  

  نگاري سکانسی  چینه -5

  نگاري سکانسی سازند ساچون   چینه -5-1

و  متـر سـتبرا دارد   390سازند تبخیري ساچون در بـرش سروسـتان   

هـاي ژیـپس و دولومیـت و     هاي قرمز و سبز با میان الیه عمدتاً از مارن

برّرسـی تغییـرات عمـودي    . آهک دولومیتی تشـکیل شـده اسـت    سنگ

هـاي مـارنی، آهکـی،     ي رخسـاره  هاي میکروسکوپی و مطالعه رخساره

هاي نازك الیه در صـحرا منجـر بـه شناسـایی یـک       دولومیتی و ژیپس

ي  از نـوع دسـته  ) DS: Depositional sequence(سـکانس رسـوبی   

ي رسوبی به  سکانس شناسایی شده خود از چندین چرخه. سوم گردید

 350ستبراي این سکانس . طرف باال کم ژرفا شونده تشکیل شده است

متر باالیی سازند سـاچون مربـوط بـه سـکانس رسـوبی       40(متر بوده 

 Sequence(و مرز زیرین آن از نـوع یـک   ) است DS2سازند جهرم 

boundary type one-SB1 (  با ناپیوستگی فرسایشی با سازند تـاربور

  ).ناپیوستگی فرسایشی بین کرتاسه باالیی و پالئوسن(شود  مشخص می

 TST: Transgressive systems)هاي تـی اس تـی    دسته رخساره

tract) تر محیط الگـون و بـا    سکانس مورد نظر مربوط به بخش عمیق

ولومیت، وکسـتون بیوکالسـتی دولـومیتی شـده،     متر از د 140ضخامت 

انیدریت تشکیل شـده و در روي زمـین    -مارن، استروماتولیت و ژیپس

هاي دولومیت و آهک  هاي خاکستري و سبز با میان الیه صورت مارن به

بـه علّـت   . شـود  دولومیتی به رنگ خاکستري روشن و سبز مشاهده می

 mfs: Maximum)دریا  شدن آخرین حد پیشروي آب فرآیند دولومتی

flooding surface)     الگـون بیشـتر قابل تشخیص نیست ولی از حـد

  . باشد نمی

  (HST: Highstand systems tract) ي اچ اس تی دسته رخساره

هاي قرمزرنگ با میان  متر ستبرا داشته و از مارن 210سازند ساچون 

وکالستی وکستون بی(هاي ژیپس، انیدریت، آهک دولومیتی شده  الیه

و ) پلوییدي دولومیتی شده، پکستون پلوییدي ااییدي دولومیتی شده

این سکانس از چندین پاراسکانس به . دولومیت تشکیل شده است

). تناوب مارن قرمز و سبز(عمق شونده تشکیل شده است  طرف باال کم

تواند توسط  هاي کوچک مقیاس کم ژرفا شونده به سمت باال می سیکل
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هاي  با در نظر گرفتن مرز پیوسته بین مارن. هاي تی اس تی و اچ اس تی و دسته رخساره) DS2( دومو سکانس رسوبی ) DS1(سکانس رسوبی اول  -9تصویر 

  .، برش سروستان دید به سمت غرب)ي تی اس تی دسته رخساره(گیرد  قرار می دومسبز و قرمز بخشی از سازند ساچون در سکانس 

  

اي  و برون حوضه) اتوسیکلیک(اي  چون درون حوضه فرآیندهایی هم

مرز باالیی سـکانس مـورد   ). 1379السمی (کنترل شوند ) آلوسیکلیک(

و تـدریجی  ) SB2( دوماز نـوع  ) DS2( دومنظر با سـکانس رسـوبی   

هـاي تبخیـري مشـخص     ي مارن قرمز با میـان الیـه   است و با رخساره

هـاي تبخیـري    که رخساره الزم به ذکر است). 10و  9تصویر (شود  می

در برش سروستان به سـمت  ) سازند ساچون(هاي رسوبی اول  سکانس

ي مارن، سنگ آهک  غرب و حوالی شیراز به صورت جانبی به رخساره

. دهنـد  مارنی، سنگ آهک و سنگ آهک دولومیتی تغییـر رخسـاره مـی   

هاي مورد مطالعه، تعیین سن  دلیل عدم وجود فسیل شاخص در نمونه به

بـه قـرار گـرفتن     توجهباشد، هر چند که با  ها مقدور نمی قیق سکانسد

ي سـنی آن   برش مورد مطالعه بـین سـازند تـاربور و جهـرم محـدوده     

  ).11تصویر (پالئوسن تا ائوسن است 

  

  نگاري سکانسی سازند جهرم   چینه -5-2

سازند جهرم در برش سروستان و تنگ خیاره از یک سکانس رسوبی 

م ـباال ک هاي به طرف تر یا پاراسکانس ي کوچک رخهشامل چندین چ

ساچون از نوع  مرز زیرین آن با سازند. ژرفا شونده تشکیل شده است

ا ــب مرز باالیی آن و) SB2: Sequence boundary type two( دوم

 هاي این سکانس با پیشروي کربنات. سازند آسماري فرسایشی است

ند ساچون شروع شده و به محیط کم عمق بر روي تبخیرهاي ساز

ي تی  دسته رخساره. یابد سنگ آهک دولومیتی و دولومیت خاتمه می

ي الگونی بوده و شامل وکستون  اس تی این سکانس از دسته رخساره

 دار بیوکالستی دولومیتی شده، دولومادستون، پکستون بیوکالستی پلت

ي تی  هالزم به ذکر است که در برش سروستان دسته رخسار. باشد می

هاي باالیی سازند ساچون تشکیل  هاي سبزرنگ بخش اس تی از مارن

به علّت فرآیند دیاژنتیکی دولومیتی شدن در رخسارهاي . شده است

 متصور) mfs(موجود تشخیص دقیق آخرین حد پیشروي آب دریا 

صورت دولومیت و سنگ  این دسته رخساره در روي زمین به. باشد می

.شود یه تا متوسط الیه به رنگ روشن دیده میآهک دولومیتی نازك ال

هاي اچ اس تی سکانس مـورد نظـر شـامل وکسـتون      دسته رخساره

دار، وکستون بیوکالستی دولومیتی شـده، پکسـتون    بیوکالستی نومولیت

دار، گرینستون بیوکالستی میلیولیددار،  دار و اینتراکلست بیوکالستی پلت

هاي  پاراسکانس. ستروماتولیت استدار و ا گرینستون بیوکالستی جلبک

ي جـزر و   ي الگـون، پهنـه   شونده شامل رخسـاره  طرف باال کم عمق به

صورت دولومیت  این دسته رخساره در روي زمین به. مدي و سد است

و سنگ آهک دولومیتی به رنگ خاکسـتري و زرد روشـن متوسـط تـا     

مورد نظر  ویژگی بارز سکانس. شوند اي مشاهده می ضخیم الیه و توده

مرز بـاالیی ایـن   . ها به سمت باال است در روي زمین ضخیم شدن الیه

و ) SB1(سکانس با سازند آسماري از نوع ناپیوستگی نوع یـک بـوده   

( هاي باالي این سکانس فرسایش یافتـه و حـذف شـده اسـت      قسمت

  ).13و  12تصاویر 

   نشان هرمــــــهاي ساچون و ج نگاري سکانسی سازند برّرسی چینه
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هاي تی اس تی و اچ اس تی و مرز زیرین با سازند تبخیري  سکانس رسوبی سازند دولومیتی جهرم در برش سروستان، در تصویر دسته رخساره -10تصویر 

  به سمت شرق هاي باالیی سکانس مورد نظر حذف شده است برش سروستان، دید مرز باالیی این سکانس فرسایشی و قسمت. خوبی مشخص است ساچون به

  

  هاي ساچون و جهرم، برش سروستان نگاري سکانسی سازند چینه -11تصویر 
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مرز باالیی سکانس ).SB2(مرز زیرین سازند جهرم با سازند ساچون همساز و تدریجی است. سکانس رسوبی سازند جهرم برش تنگ خیاره - 12تصویر 

  .شود دار در روي زمین مشخص می این مرز توسط الیه کنگلومراي آهن. است) SB1(رسایشی رسوبی سازند جهرم با سازند آسماري از نوع ف

  

    

  برش تنگ خیاره –نگاري سکانسی سازند جهرم  چینه -13تصویر 
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 ي ي جهانی ردهها با سکانس DS2و  DS1ي ها دهد که سکانس می

  .دنخوانی دار هم )Haq et al. 1988(سوم 

  

  گیري نتیجه - 6

ي ها پتروگرافی سازند جهرم منجر به شناسایی رخساره ي عهمطال

مادستون بیوکالستی پالژیک، وکستون بیوکالستی پالژیک، گرینستون 

دار، گرینستون  بیوکالستی جلبکی، گرینستون بیوکالستی اربیتولیتس

دار،  بیوکالستی میلیولیددار، وکستون بیوکالستی آلوئولین و نومولیت

دار،  دار، پکستون بیوکالستی اینتراکلست لتپکستون بیوکالستی پ

پکستون بیوکالستی روتالیادار، دولومادستون، مادستون با فابریک چشم 

اي دریاي باز،  هراي و استروماتولیت وابسته به چهار کمربند رخسا پرنده

جزر و مدي گردید ي ، الگون و پهنهسد.  

یک سایی سکانسی سازند جهرم منجر به شنا نگاري چینهرسی برّ

) SB2(مرز زیرین آن با سازند ساچون تدریجی . شدسکانس رسوبی 

ي الگونی ها این سکانس از رخساره تی اس تی ي دسته رخساره. است

وکستون  ي تشکیل شده و بیشترین پیشروي آب دریا با رخساره

از  اچ اس تی ي دسته رخساره. شود میبیوکالستی پالژیک مشخص 

جزرومدي تشکیل شده  ي و پهنه الگون، سدي محیط ها تناوب رخساره

  . است

ي سازند ساچون منجر به ها تغییرات عمودي رخساره ي مطالعه

که در چهار  شدتبخیري، آواري و کربناته  ي رخساره پنجشناسایی 

نهشته  مد، الگون و سد و باالي مد، بین جزر اي رخسارهکمربند 

یپس، مادستون با فابریک ي محیط باالي مد شامل ژها رخساره. اند شده

مد  و بین حد جزر ي اي، مارن قرمز و رخساره چشم پرنده

ي استروماتولیت به همراه ها بعضی نمونه. باشد میاستروماتولیت 

ي محیط الگون شامل ها رخساره. شوند میژیپس دیده  دولومیت و

ي سبز ها وکستون بیوکالستی دولومیتی شده با فابریک مخرب و مارن

شامل گرینستون ااییدي  محیط سد ي هدسته رخسار. دنباش رنگ می

  . باشد دولومیتی شده با ظاهر مبهم می

سکانسی سازند ساچون در برش سروستان نشان  نگاري چینهرسی برّ

این سازند وابسته به یک سکانس رسوبی  ي دهد که بخش عمده می

است، ولی است، که مرز پایینی این سکانس با سازند تاربور ناپیوسته 

 ي سبز سازند یاد شده از نوع پیوسته استها مرز باالیی آن با مارن

)SB2 .(ي آهک ها از مارن سبز با میان الیهتی اس تیي دسته رخساره

ي ها از پاراسکانس یاچ اس تی هدولومیتی و دولومیت و دسته رخسار

ي ژیپس ها شونده شامل مارن قرمز با میان الیه به طرف باال کم عمق

  .شکیل شده استت

ي ساچون و جهرم نشان ها سکانسی سازند نگاري چینهرسی برّ

 ي ي جهانی ردهها با سکانس DS2و  DS1ي ها دهد که سکانس می

.دنخوانی دار سوم هم

  ر و قدردانیتشکّ  

بدین وسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیریت 

واحد علوم و تحقیقات تهران  دانشگاه آزاد اسالمی شناسی گروه زمین

همچنین از . دارند جناب آقاي دکتر خسروخسروتهرانی اعالم می

همکاري آقایان مهدي هوشیار، ابراهیم جمشیدزاده و محسن افتخاري 

  .شود ر و قدردانی میدر بازدیدهاي صحرایی صمیمانه تشکّ
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