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زمستان 88، سال نوزدهم، شماره 74، صفحه 169 تا 176

تفسیر تاريخچه رسوبگذاري سازند جهرم در ناحیه بوشهر بر مبناي روزن داران كف زي و 
ايزوتوپ استرانسیم

سید علي معلمي 1*،  محمد حسین آدابي2  و  عباس صادقي2
1 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران

2 دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران

تاريخ دريافت: 1386/12/13               تاريخ پذيرش: 1387/11/28

چکیده 
مجموعه روزن داران ائوسن پسين در سازند كربناتي جهرم در كوه گيسكان 10 كيلومتري شهرستان برازجان و ميادين اطراف مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس گسترش 
و فراواني آنها، محيط رسوبي ديرينه بازسازي شده است. با توجه به وجود Nummulites fabianni  و نيز براساس ايزوتوپ استرانسيم، سن اين سازند بين 35 تا 33/7 ميليون 
سال برآورد شده  و مي توان سن پريابونين )Priabonian( )ائوسن پسين( را براي آن در نظر گرفت. در ضمن نرخ ميانگين رسوبگذاري اين سازند حدود2 متر در هر ده 
هزار سال اندازه گيري شده است. اين مطالعات نشان مي دهد كه سازند آسماري بعد از يك هياتوس بيش از 4 ميليون سال )اشكوب روپيلين( برروي اين سازند نهشته 
شده است. با توجه به كاهش تدريجي ژرفاي آب در مدت رسوبگذاري سازند و گسترش روزن داران بزرگ كف زي باعث شد تا 6 رخساره رسوبي در محيط رمپ 
دروني- مياني تا خارجي نهشته شود. اين رخساره ها به ترتيب از بخش ژرف به سمت بخش كم ژرفاي حوضه شامل رخساره آهك رسی حاوي روزن داران پالنكتوني 
است كه در محيط همي پالژيك تا پالژيك نهشته شده است . اين رخساره مربوط به بخش گذر تدريجي بين سازند پابده و جهرم است. رخساره آهكي اپركولينا وكستون 
تا پكستون متعلق به بخش خارجي رمپ، رخساره ديسكوسيكلين/ نوموليتس وكستون تا پكستون متعلق به بخش مياني تا خارجي رمپ، رخساره نوموليتس وكستون مربوط 
به محيط مياني رمپ، رخساره نوموليتس/ اوربيتوليتس وكستون تا پكستون متعلق به محيط مياني تا دروني رمپ و در نهايت رخساره اوربيتوليتس/ بايوكالست پكستون 

مربوط به بخش دروني رمپ هستند. 

كلید واژه ها: سازند جهرم، ائوسن، روزن داران بزرگ كف زي، محيط رسوبي ديرينه، رمپ
*نویسنده مسئول: سيدعلي معلمي

1- مقدمه
نام سازند جهرم به سن پالئوسن تا ائوسن از كوه جهرم در جنوب شهرستان جهرم در حدود 
 James and( است  شده  برگرفته  فارس  استان  در  شيراز  خاوري  جنوب  كيلومتري   200
Wynd,1965( . برش نمونه اين سازند در تنگ آب در يال شمالي كوه جهرم به ستبراي 467 

پاييني اين سازند در برش نمونه  متر شامل دولوميت و سنگ آهك هاي دولوميتي است. حد 
برروي مارن هاي سيلتي و دولوميت هاي سازند ساچون به صورت همساز قرار دارد. در ضمن 
بر اساس مطالعه انجام شده توسط )Sadegholvad and Faghih )2007 سن اين سازند در 
مياني  ائوسن  تا  پسين  پالئوسن  روزن داران،  سنگواره  مطالعه  مبنای  بر  شيراز  اطراف  برش  دو 
اعالم شده است. در نقاط ديگر همانند منطقه مورد مطالعه يعني فارس ساحلي مرز پاييني با 
سازند پابده به صورت تدريجي بوده و حد پاييني سازند جهرم را بر اساس تغيير سنگ آهك 
رسي به سنگ آهك در نظر مي گيرند. در هر حال بر اساس بررسي هاي سنگواره شناسي اين 
دليل  به  پاييني  از سنگ آهك  بخشي  معمول  به طور  كه  به طوري   است.  تشخيص  قابل  مرز 
نظر  در  سازند  اين  جزء  بايد    Hantkenina sp . همانند  پابده  شاخص  سنگواره هاي  وجود 
گرفته شود. بدين ترتيب مرز سنگ شناسي با سنگواره شناسي بويژه در برش گيسكان و ميدان 

خشت يكسان نيست.
      مرز بااليي سازند جهرم با سازند آسماري ناپيوستگي فرسايشي بوده به طوري كه در برش 
نمونه اين مرز در زير سنگ آهك هاي با اليه بندي نامنظم و كنگلومراي داراي تركيبات آهن قرار 
دارد )James and Wynd,1965(، ولي در منطقه مورد مطالعه در برش گيسكان اين مرز در 
 .)Pattinson, 1968( محل تغيير سنگ شناسي آهك به آهك دولوميتي و دولوميت قرار دارد
بنابراين  است،  تشخيص  قابل  به سختي  رخنمون ها  در  سازند  دو  اين  تفكيك  كه  آنجايي  از 
تفكيك آنها از راه مطالعات سنگواره شناسي انجام مي شود و در نقشه هاي زمين شناسي معموالً 
به صورت آسماري/ جهرم معرفي شده است )Liewellyn and Ahdoot, 1973(. در اين 
ايزوتوپ  اندازه گيري  و  سنگواره شناسي  روش  از  جهرم،  سازند  سن  بررسي  افزون بر  تحقيق 

استرانسيم، وضعيت مرز اين سازند با سازند آسماري مورد بررسي قرار مي گيرد. 
 .)Nadjafi et al., 2004( است  شده  نهشته  دريايي  ژرفا  كم  محيط  در  جهرم  سازند       
روزن داران بزرگ كف زي بويژه اپركولينا، نوموليتس، ديسكوسيكلينا و اوربيتوليتس بيشترين 
اين  بسيار زياد اليه هاي حاوي  به دليل يكنواختي  اين سازند را تشكيل مي دهند.  آلوكم هاي 
آلوكم ها كه به صورت توالي هاي توده اي هستند، باعث شده تا در اين سازند تنوع رخساره اي 
ديده نشود، بنابراين شواهد بسيار كمي براي تغيير سطح آب دريا وجود دارد. همچنين امكان 
تشخيص ارتباط بين فضاي انباشتگي به وجود آمده و ميزان رسوبات توليد شده وجود ندارد. 
از آنجايي كه رسوبات كم ژرفاي كربناتي دريايي به سن ائوسن پسين داراي تنوع بسيار زياد 
روزن داران بزرگ كف زي بوده و ابزار مناسبي براي بررسي محيط رسوبي ديرينه مهيا مي سازد 
)Beavington-Penneya and Racey 2004(، بنابراين با كمك اين مجموعه تفسير مدل 

رسوبي سازند جهرم به سن ائوسن پسين در منطقه فارس ساحلي انجام شده و حوضه رسوبي 
بازسازي شده است.

2- روش كار 
به منظور تعيين محيط رسوبي ديرينه سازند جهرم و همچنين تعيين سن اين سازند يك برش 
اين  از  نمونه  در مجموع 122  نمونه برداري شد.  و  اندازه گيري  تاقديس گيسكان  در  سطحي 
نازك  مقطع  و  برداشت  نيز  آسماري  سازند  از  نمونه   12 و  پابده  سازند  از  نمونه    8 سازند ، 
براي  و  انتخاب  توالي  از كل  نمونه   8 نازك   مقاطع  مطالعه  از  پس  شد.  تهيه  ميكروسكوپي 
)CSIRO( در  استراليا  تحقيقات دولتي  به آزمايشگاه مركز  استرانسيم  ايزوتوپ  اندازه گيري 
شهر سيدني ارسال شد.  افزون بر اين، الگ هاي سنگواره شناسي چاه 3 ميدان بوشهر )خليلي 
،1970(، چاه 1 ميدان كوتاه )طهماسبي،1385( و چاه 1 ميدان خشت )مدني و آسماني، 1383( 

استفاده شده و رخساره ها و محيط رسوبي تفسير شده است )شكل 1(.
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تفسير تاريخچه رسوبگذاري سازند جهرم در ناحيه بوشهر بر مبناي روزن دارن كف زي و ايزوتوپ ...

3- چینه شناسي سازند جهرم
سازند جهرم در كوه گيسكان به طور تدريجي برروي سازند پابده قرار دارد. برش گيسكان 
و  و 29 درجه  دقيقه طول جغرافيايي  و 22  نقطه شروع 51 درجه  با مختصات  تنگه كنج  در 
پابده به صورت  از نظر سنگ شناسي سازند  11 دقيقه عرض جغرافيايي قرار دارد )شكل 2(. 
مي شود.  جهرم  سازند  به  تبديل  سنگ آهك  اليه هاي  ميان  با  تدريج  به  و  بوده  رسي  آهك 
)Pattinson )1968 مرز اين دو سازند محل تغيير سنگ شناسي و  بر اساس مطالعات پيشين 
تبديل آهك رسي و شيل به آهك- آهك رسي در نظر گرفته شده است، در صورتي كه با 
مطالعه سنگواره شناسي بخشي از سنگ آهك پاييني به دليل وجود سنگواره هاي شاخص مانند 
.Hantkenina sp  متعلق به سازند پابده درنظر گرفته مي شود. ستبراي اين سازند در برش مورد 
مطالعه با احتساب بخش گذر تدريجي 191 متر است. مرز بااليي آن با سازند آسماري داراي 
ناپيوستگي فرسايشي است. اليه هاي سنگ آهك رسي در برش مورد مطالعه كه به طور عمده 
در مرز پاييني سازند گسترش دارند، غني از روزن داران پالژيك است، درحالي كه اليه هاي 
به طور عمده داراي روزن داران بزرگ كف زي هستند. سازند جهرم در منطقه  سنگ آهك 
به طوري كه در ميدان موند و خشت وجود نفت  بوده  پتانسيل مخزني  فارس ساحلي داراي 
بسيار سنگين محرز شده و در ميادين مجاور آثار هيدروكربور در اين سازند گزارش شده است 
)Fakoori and Asemani, 1984( و نياز به مطالعه اين سازند، از جنبه هاي مختلف زمين شناسي 

و نفتي براي بررسي وضعيت آن و تعيين سامانه نفتي در اين منطقه، را ضروري مي نمايد.

87Sr/86Sr 4- بررسي ايزوتوپ استرانسیم
ايزوتوپ هاي  از  استفاده  ترشيري،  در  بويژه  سازند ها  سن  تعيين  در  مهم  روش هاي  از  يكي 
استرانسيم )87Sr/86Sr( است. در اين مطالعه براي تعيين سن سازند جهرم با انتخاب 5 نمونه از 
سنگ آهك ميكرايتي در كل توالي اين سازند و دو نمونه از سنگ آهك سازند آسماري در برش 
گيسكان، ايزوتوپ استرانسيم آنها اندازه گيري شده است. با بررسي نتايج ايزوتوپ استرانسيم 
نمونه هاي سازند جهرم، محدوده بين 0.707763 و 0.707808 را نشان مي دهد )جدول 1(. با 
مقايسه نتايج با منحني  ميزان استرانسيم آب دريا )McArthur et al., 2001(، سن 35 تا 33/7 
ميليون سال يعني ائوسن بااليي)پريابونين( تعيين مي شود )شكل 3(. افزون بر آن، با داشتن شيب 
خط در نمودار ستبرا در برابر سن و محاسبه مدت زمان رسوبگذاري اين سازند به طور متوسط 
  )McArthur and Wignall, 2007( است  شده  محاسبه  سال  هزار  ده  در  متر  حدود2  نرخ 
)شكل 3 (. براي تعيين مرز اين سازند با سازند آسماري از روش ايزوتوپ استرانسيم، افزون بر 
نمونه هاي انتخاب شده از سازند جهرم، دو نمونه هم از سنگ آهك هاي سازند آسماري انتخاب 
شده است. به دليل دولوميتي شدن بخش پاييني سازند آسماري در نزديكي بالفصل با سازند 
جهرم امكان تجزيه استرانسيم در اين قسمت وجود نداشته بنابراين از اولين اليه سنگ آهك در 
اين سازند نمونه انتخاب شده است. در هر حال با توجه به شكل 3 وجود شكستگي نمودار در 
محدوده دو سازند و تغيير شيب خط رسوبگذاري را مي توان به خوبي ديد. همچنين مدت زمان 
هياتوس بين دو سازند بيش از 4 ميليون سال برآورد مي شود، به طوري كه پس از ائوسن پسين 
)پريابونين( ، اليگوسن پيشين )روپيلين( رسوبگذاري انجام نشده است و سنگ آهك آسماري 
به سن شاتين- آكي تانين بالفاصله بر روي ائوسن پسين ته نشست كرده است. اين امر بر اساس 
بررسي سنگواره شناسي از نمونه هاي آسماري و عدم وجود سنگواره هاي شاخص روپيلين مانند 
لپيدوسيكلينا، نوموليتس واسكوس و نوموليتس فيشتيلي محرز است. با مقايسه اين برش با نتايج 
عدم  )شكل4(،  خشت  و  كوتاه  بوشهر،  ميادين  چاه هاي  سنگواره شناسي  مطالعات  از  حاصل 
رسوبگذاري و هياتوس بين ائوسن پسين و اليگوسن پيشين قابل تعقيب و شناسايي است. اين 
به طوري كه  انجام شده در كشور هاي همجوار هم مشخص شده است  هياتوس در مطالعات 
)Nolan et al. )1990  بر اساس مطالعه سازند سيب در عمان نبود رسوبگذاري در اليگوسن 

پيشين و مياني را تعيين كرده اند. همچنين)Jones and Racey )1994  نبود رسوبگذاري در بخش 
پيشين و مياني اليگوسن در عربستان، كويت،  قطر و جنوب عراق را مشخص كرده اند )شكل 4(. 

5- رخساره هاي سازند جهرم
عهد  تروپيكال  بخش  ژرفاي  كم  دريايي  رسوبات  شناسايي  در  كف زي  بزرگ  روزن داران 
حاضر و قديمي حائز اهميت هستند. دانش ما نسبت به آنها در طي سي سال اخير بسيار زياد 
شده است. اين اطالعات بويژه در رابطه با گسترش آنها نسبت به ژرفاي آب و ريخت شناسي 
صورت  كه  جامعي  مطالعات    .)Beavington-Penneya and Racey, 2004( است  آنها 
گرفته است نشانگر اين مطلب است كه روزن داران بزرگ در آب هاي گرم در زون فوتيك 
متر   50 از  كمتر  ژرفاي  در  آنها   Hohenegger et al. )1999( نظر  اساس  بر  دارند.  وجود 
عهد  و همچنين گونه هاي  ژاپن  در   )Sesoko( باختر جزيره سسكو  مرجاني شمال  در ريف 
حاضر نوموليتس در 20 تا 70 متري ژرفاي آب ديده شده اند. در اين مطالعه بر اساس گسترش 
توالي  آنها در  فراواني  تعيين  و  بزرگ كف زي در رسوبات آهكي سازند جهرم  روزن داران 

رسوبي 6 رخساره به شرح زير شناسايي شده است. 
 Planktonic Facies  1 5-1. رخساره

اين رخساره متعلق به بخش ژرف حوضه و شامل شيل هاي آهكي تا سنگ آهك رسی داراي 
گونه هاي مختلف روزن داران پالنكتونيك و سوزن اسفنج  با بافت مادستون تا وكستون است. 
به دليل وجود سنگواره هاي شاخص همانند هنتكنينا اين رخساره متعلق به سازند پابده درنظر 
گرفته مي شود )شكل 5- الف(. در رخنمون صحرايي اليه هاي شيل آهكي  به طور مشخص 
هوازده بوده و به طور معمول برجستگي هاي پوشيده اي را تشكيل مي دهند. اگرچه اين رخساره 
داراي روزن داران پالنكتوني فراواني است )شكل 5 - ب( ولي به طور پراكنده و محدود شامل 
ذرات ريز اكينودرم، استراكود و روزن داران نودوساريا است. وجود پيريت به مقدار زياد در 

اليه هاي شيلي همراه با نبود شواهد آشفتگي زيستي از ويژگي اين رخساره است.
محيط تشکيل: اين رخساره در زير خط اثر امواج طوفاني و محيط كم انرژي يعني جايي كه 
رسوبگذاري به طور عمده توسط ته نشست رسوبات ريز دانه )همانند روزن داران پالنكتوني، 
رس ها و گل كربناتي( صورت مي گيرد، ديده مي شود. به دليل نبود ارگانيسم هاي فوتيك مي توان 
گفت كه شيل ها و سنگ آهك رسی داراي روزن داران پالنكتوني مربوط به آب هاي ژرف 
بوده و در بخش هاي ژرف و دور از ساحل )Distal( سكوي كربناتي نهشته شده اند )شكل 7(.  

Opercolina Facies  2 5-2. رخساره
با بافت وكستون تا پكستون است.  اين رخساره داراي روزن داران بزرگ و كشيده اپركولينا 
ديگر  و  پالنكتوني  روزن داران  از  كمي  درصد  شامل  رخساره  اين  با  همراه  سنگواره هاي 
روزن داران بزرگ كشيده و باريك مانند ديسكوسيكلينا است )شكل 5 ج(. زمينه اين رخساره 
به صورت  زمين  در روي  است.  نموده  ايجاد  را  پكستون  تا  بافت وكستون  و  بوده  ميكرايتي 
رسی  گاه  و  قهوه اي  تا  تيره  رنگ خاكستري  به  پكستون  تا  وكستون  رخساره  ماكروسكوپي 
همراه با روزن داران بزرگ كف زي اپركولينا مي باشد. همچنين همراه اين رخساره روزن داران 
قابل مشاهده است.  ديتروپا  و  آنها  با سوزن هاي  اكينودرم همراه  پراكنده و ذرات  پالنكتوني 
ميدان  در  دارند.  وجود  رخساره  اين  در  نازك  مقاطع  در  نودوساريا  روزن داران  و  استراكود 
پالژيك  سنگواره هاي  با  همراه  جهرم  قاعده  پالنكتوني  رخساره  برروي  رخساره  اين  خشت 
به  متناوب  اليه  دو  در  باالتر  بخش هاي  در  سپس  و  داشته  Eouvigerina  گسترش  قبيل  از 
ستبراي 9 متر و 29 متر ديده شده است )شكل6(. سنگواره هاي موجود در اين رخساره عالوه 

بر اپركولينا، به طور فرعي مي توان خرده هاي اكتينوسلينا و نوموليتس را نام برد.
محيط تشکيل: بر اساس مطالعات انجام شده توسط )Sinclair et al. )1998 بر روي رسوبـات 
ائوسن ناحيـه آلپ فرانسه، رخساره اپركولينا مربوط به بخش پاييني رمپ مياني و زير خط اثر امواج 
تفسير شده است. از طرفي بر اساس نظر )Gilham and Bristow )1998، رخساره اپركولينا 
ائوسن بااليي سكوي Sierra del Cadi  متعلق به محيط پشت سدي تا رمپ خارجي است. 
     بافت زمينه ميكرايتي اين رخساره بيانگر رسوبگذاري در بخش هاي كم انرژي بوده و در زير 
خط نرمال امواج واقع است. به دليل نفوذ و هجوم دوره اي رسوبات درشت تر بر اثر امواج طوفاني 
مي تواند به فرم بافت پكستون باشد. در برش مورد مطالعه به دليل موقعيت قرار گيری اين رخساره 
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)در بالفصل رخساره پالنكتوني(، وجود روزن داران پالنكتوني همراه با آن و عدم وجود جلبك 
قرمز بيانگر رسوبگذاري زير شرايط نوري و در بخش خارجي رمپ كربناتي است )شكل 7(. 

Discocyclina –Nummulites Facies  3 5-3. رخساره
اين رخساره در كوه گيسكان به ستبراي حدود 28 متر است )شكل6(. افزون بر ديسكوسيكلينا 
سنگواره هاي  دارند،  گسترش  رخساره  اين  در  اصلي  صورت  به  كه  )كشيده(  نوموليتس  و 
هم  گلوبوروتاليا  كم  مقدار  به  و  گلوبيژرينا  اكينودرم،  خرده هاي  هتروستژينا،  اكتينوسلينا، 
مشاهده مي شوند. بافت اين رخساره پكستون تا وكستون است. در ميدان كوتاه اين رخساره به 
طور مستقيم بر روي رخساره پالنكتوني نهشته شده و از دو بخش تشكيل مي شود )شكل 6(. در 
بخش پايين شامل ديسكوسيكلينا همراه با اكتينوسلينا و خرده هاي اكينودرم با بافت وكستون 
تا مادستون است. در بخش باالي اين رخساره حاوي نوموليتس به همراه مقدار كم ميليوليده 
متر   185 حدود  ستبراي  داراي  مجموع  در  رخساره  اين  بوشهر،  ميدان  در  مي شود.  مشاهده 
است )شكل6(. البته فقط در 15 متر پايين اين رخساره، ديسكوسيكلينا و نوموليتس به همراه 
دليل دولوميتي شدن اليه ها  به  مياني  متر  فراواني ديده مي شود. ولي در 125  به  گلوبوروتاليا 
از روزن داران كف زي ديده مي شود. در  نداشته و آثاري  امكان تشخيص سنگواره ها وجود 
45 متر بااليي، آهكي شده و بنابراين دوباره بافت وكستون تا پكستون حاوي ديسكوسيكلينا و 
نوموليتس به همراه گلوبورتاليا و گلوبيژرينا ظاهر مي شوند. در ميدان خشت اين رخساره به طور 
متناوب با رخساره هاي 2 و 5 وجود دارد. ستبراي كل اندازه گيري شده در اين ميدان 38 متر 
است )شكل 6(. شروع اين رخساره با گسترش ديسكوسيكلينا به تنهايي است و در بخش بااليي 

به ستبراي حدود 31 متر اپركولينا ، اكتينوسلينا و گلوبيژرينا  با بافت وكستون است. 
محيط تشکيل: رخساره ديسكوسيكلينا توسط محققان زيادي مطالعه شده و نظرات متفاوتي 
را ارائه نموده اند به طوري كه )Geel )2000 اين رخساره را متعلق به آب هاي ژرف تر از رخساره 
  .Loucks et al   )1998( است. همچنين  دانسته  اپركولينا  از  رخساره  آسلينا ولي كم ژرفا تر 
اثر  خط  باالي  و  دروني  رمپ  به  مربوط  ديسكوسيكلينا  بيضوي  شكل هاي  كه  دارند  عقيده 
 Racey امواج و شكل هاي كشيده و مسطح  مربوط به رمپ مياني تا خارجي است. در نهايت
)1994(  و )Beavington-Penneya et al. )2006  با مطالعه اين رخساره در سازند سيب 

)Seeb( به سن ائوسن مياني در عمان )معادل بخشي از سازند جهرم( عقيده دارند كه رخساره 

اين رخساره در منطقه  بنابراين گسترش اصلي  به رمپ خارجي است.  ديسكوسيكلينا مربوط 
مورد مطالعه با توجه به موقعيت آن در ستون چينه شناسی مربوط به بخش مياني تا خارجي رمپ 

كربناتي است )شكل7(.
Nummulites Facies  4 5-4. رخساره

 در برش گيسكان رخساره نوموليتس داراي ستبراي 25 متر با بافت پكستون تا وكستون است. 
در  است.  اكينودرم  خرده هاي  و  كم(  طور  )به  اپركولينا  با  همراه  رخساره  اين  پاييني  بخش 
بخش بااليي نوموليت هاي بزرگ با مقطع عرضي ستبر به تنهايي گسترش دارند )شكل 5- ه(. 
در ميدان كوتاه، ستبراي  اين رخساره 50 متر بوده و داراي بافت وكستون تا پكستون همراه 
بوشهر همچنين  ميدان  در  است.  اكينودرم  و خرده هاي  مقدار كم  به  روتاليا، جلبك سرخ  با 
رخساره نوموليتس داراي ستبراي 60 متر بوده و حاوي مقدار محدود گلوبيژرينا و گلوبورتاليا 
است. در ميدان خشت رخساره نوموليتس به تنهايي ديده نمي شود و روزن داران نوموليتس در 

بخش بااليي سازند جهرم به همراه اوربيتوليتس و اپركولينا وجود دارد. 
محيط تشکيل: در ارتباط با موقعيت رخساره نوموليتس، محققان زيادي مطالعاتي را انجام 
داده اند، به طوري كه )1994( Racey با مطالعه سازند سيب )Seeb( به سن ائوسن مياني در 
عمان انواع مختلف نوموليت ها به همراه آسلينا، ديسكوسيكلينا و آلوئولينا را مربوط به رمپ 
ائوسن  نهشته هاي  در  آسلينا  همراه  به  نوموليت ها   Bassi )1998( است.  گرفته  درنظر  مياني 
پسين در شمال ايتاليا را مربوط به رمپ مياني و بخش بااليي رمپ خارجي دانسته است. محيط 
بااليي  بخش  از  مي تواند  آن  با  ديگر  روزن داران  انواع  وجود  به  بستگي  نوموليتس  رخساره 
با  بنابر اين رخساره نوموليتس در صورتي كه همراه  رمپ خارجي تا رمپ مياني تغيير نمايد. 

ديسكوسيكلينا و يا اپركولينا شود متعلق به رمپ خارجي است و به تنهايي گسترش آن مربوط 
به رمپ مياني است. )شكل 7(.

Nummulites –Orbitolites Facies 5 5- 5. رخساره
در كوه گيسكان ستبراي اين رخساره كم بوده و در حدود 7 متر اندازه گيري شده است. بافت 
اين رخساره پكستون تا گرين استون همراه با نوموليتس، اوربيتوليتس به طور فراوان و ميليوليده 
اوربيتوليتس-  ميدان كوتاه رخساره  به طور جزئي وجود دارند )شكل5 - و(. در  بريوزوآ  و 
نوموليتس وجود ندارد. به طوري كه پس از رخساره نوموليتس )شماره 4(، رخساره 6 )رخساره 
اوربيتوليتس( نهشته شده است و دو روزن دار كف زي نوموليتس و اوربيتوليتس همراه يكديگر 
ديده نمي شود. در ميدان بوشهر باالتريي بخش سازند جهرم متعلق به اين رخساره بوده و داراي 
نهشته شده  اين رخساره  به طور مستقيم برروي  ستبراي حدود 90 متر است. سازند آسماري 
است. در ميدان خشت همچنين اين رخساره در بخش بااليي سازند جهرم و در دو توالي در 

مجموع به ستبراي 61 متر نهشته شده است. 
محيط تشکيل: براي مجموعه نوموليت هاي بزرگ و سخت )robust( و اوربيتوليتس محيط 
كم ژرفا و محصور پيشنهاد مي شود. البته محققان زيادي عقيده دارند كه به طور نادر امكان 
 Hohenegger et al., 1999;( دارد.  وجود  ژرف تر  بخش هاي  در  اوربيتوليتس  حضور 
و  ميليوليده  وجود  حال  هر  به   )Hohenegger, 2000; Langer and Hottinger, 2000

به  به تفسير اين رخساره كمك نمايد و رسوبگذاري آن را مربوط  جلبك هاي سبز مي تواند 
متفاوت  نوموليتس در محيط هاي  اوربيتوليتس و  از آنجا كه  بخش كم ژرفاي دريا دانست. 
انتقال  بيانگر  مي تواند  رخساره  اين  بنابراين   )Hohenegger et al., 1999( دارند  وجود 
به  نتيجه آن را مي توان  باشد در  به بخش هاي ژرف تر  از قسمت هاي كم ژرفا تر  اوربيتوليتس 

محدوده حدواسط و تدريجي بين رمپ مياني و دروني مربوط دانست )شكل 7(.
Orbitolites- Bioclast  Facies  6 5-6. رخساره

اين رخساره در كوه گيسكان باالترين اليه سازند جهرم را تشكيل مي دهد و سازند آسماري 
به طور ناپيوسته برروي اين رخساره نهشته شده است. ستبراي رخساره 31 متر و داراي بافت 
گاستروپود،  روتاليا،  ميليوليده،  اوربيتوليتس،  سنگواره هاي  با  همراه  پكستون  تا  گرين استون 
اين  كوتاه  ميدان  در  ز(.   -5 )شكل  است  اكينودرم  و  دوكفه اي  خرده های  و  سبز  جلبك 
متر   38 در  است.  شده  نهشته  جهرم  سازند  بااليي  بخش  در  و  دارد  ستبرا  متر   68 رخساره 
اوربيتوليتس، جلبك سرخ، روتاليا، تكستوالريا،  بافت وكستون حاوي  اين رخساره  پاييني 
زياده شده  بسيار  ميليوليده  ميزان  بااليي  متر   30 در  است.  اكينودرم  و خرده هاي  ميليوليده 
و بخش اصلي رخساره را تشكيل مي دهد. در ميدان بوشهر اين رخساره مشاهده نمي شود 
و رخساره 5 ) اوربيتوليتس- نوموليتس( در بخش بااليي سازند جهرم وجود دارد و سازند 
آسماري بر روي آن نهشته شده است. در ميدان خشت هم مانند ميدان بوشهر، اين رخساره 

وجود نداشته و بخش بااليي سازند جهرم با رخساره 5 ختم مي شود )شكل 6(. 
 Geel (2000) ، Ghose (1977)،Racey )2001( محيط تشکيل: رخساره اوربيتوليتس را
و )Beavington-Penneya et al. )2006 و بسياري از محققان ديگر مربوط به بخش كم 
ژرفاي رمپ دروني، محيط پشت ريفي و محيط هاي محصور در نظر گرفته اند. بنابراين به دليل 
همراهي سنگواره هاي شاخص الگوني در اين رخساره، مي توان آن را به رمپ دروني نسبت داد.

6- الگوي گسترش رخساره هاي سازند جهرم در نواحي مورد مطالعه
گرفت  نتيجه  مي توان  جهرم  سازند  مختلف  بخش هاي  در  رخساره   6 شناسايي  به  توجه  با 
حدود  تا  بوشهر(  منطقه  زيرزميني  و  سطحي  )برش  مطالعه  مورد  نواحي  در  سازند  اين  كه 
رسوبگذاري  نحوه  و  كربناتي  سكوي  كلي  شرايط  و  است  يكديگر  با  مقايسه  قابل  زيادي 
بخش  به  مربوط  رخساره  ابتدا  كه  طوري  به  مي دهد.  نشان  نسبي  همخواني  ناحيه  اين  در 
با كاهش ژرفاي  به تدريج  ژرف حوضه در منطقه مورد مطالعه تشكيل شده )رخساره1( و 
حوضه رخساره هاي 2 الي 6 در محيط هاي خارجي، مياني و دروني رمپ كربناتي ته نشست 
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نموده اند )شكل8(. 
كربناتي  سكوهاي  وسيع  گسترش  و  تخريبي  رخساره هاي  نبود  نظير  موجود  شواهد        
مابين نواحي مورد مطالعه در مدت رسوبگذاري سازند جهرم، نشان مي دهد كه بخش فارس 
رسوبگذاري  روند  يك  داراي  پسين  تا  مياني  ائوسن  زمان  در  زاگرس  حوضه  از  ساحلي 
پايدار )از نقطه نظر فعاليت هاي زمين ساختي( بوده است. با مقايسه الگوي رسوبگذاري اين 
سازند با سازند هاي مشابه خود در نواحي جنوبي تر سكوي عربي )سازند هاي سيب و دامام(  
.)Boukhary et al., 2006( مي توان نتيجه گرفت كه بين نواحي شمالي خليج فارس كنوني 
و جنوبي آن )بخش هاي مركزي سكوي عربي( ارتباط محيط رسوبي گسترده اي وجود داشته 
نبود ريف هاي سدي، گسترش پهنه هاي كشندي كربناتي، فقدان   .)Ziegler, 2001( است
رسوبات تخريبي در همه نواحي حوضه و باالخره تغييرهاي تدريجي و نامحسوس رسوبات 
پالژيك تا همي پالژيك سازند پابده به رسوبات سكوي كربناتي جهرم نشانگر آن است كه 
سكوي كربناتي اين سازند در تمام نواحي مورد مطالعه می تواند از نوع رمپي بدون گسترش 

رخساره هاي سدي كربناتي )homoclinal ramp without barrier type( باشد. 

تفسير تاريخچه رسوبگذاري سازند جهرم در ناحيه بوشهر بر مبناي روزن دارن كف زي و ايزوتوپ ...

7- نتیجه گیري 
ته نشست هاي كربناتي سازند جهرم به سن ائوسن پسين در برش گيسكان و ميادين اطراف آن 
حاوي روزن داران بزرگ كف زي به مقدار فراوان است. تغييرات تدريجي حوضه رسوبي در 
توالي عمودي و نرخ رسوبگذاري زياد و وجود روزن داران مختلف متعلق به بخش هاي متفاوت 
حوضه باعث شده است تا بتوان رخساره هاي گوناگون بر اساس تنوع روزن داران و تغييرات 
ژرفاي آب در توالي رسوبي را پيش بيني نمود. بر اين اساس 6 رخساره رسوبي شناسايي شد. اين 
رخساره ها  از بخش ژرف كه حاوي روزن داران پالنكتوني هستند ) رخساره 1(  به طرف بخش 
نوموليتس )كشيده(،  و  اپركولينا، رخساره ديسكوسيكلينا  ترتيب شامل رخساره  به  كم ژرف 
رخساره نوموليتس با برش عرضي ستبر، رخساره نوموليتس/ اوربيتوليتس و در نهايت رخساره 
مربوط به بخش دروني )الگون( شامل اوربيتوليتس/بيوكالست با بافت پكستون است. به اين 
دليل مي توان در سازند جهرم يك سيكل بزرگ پس روند را در نظر گرفت كه از سازند پابده 
نمونه هاي  استرانسيم  ايزوتوپ  مطالعات  مي شود.  سازند آسماري ختم  مرز  در  و  شروع شده 
سازند جهرم حاكي از اين است كه سن اين سازند در برش سطحي گيسكان بين 33,7 تا 35 

ميليون سال يعني ائوسن پسين)Priabonian( است.

شكل 1-  موقعيت برش گيسكان  )رنگ سرخ( همراه  با ميادين بوشهر، كوتاه و خشت )رنگ 
سبز( نشان  داده شده است.

و  جهرم  سازند  نمونه هاي  در  استرانسيم  ايزوتوپ  اندازه گيري  نتايج    -1 جدول 
آسماري در برش گيسكان

شماره نمونه سازند ژرفا 87Sr/86Sr سن ) ميليون سال(* سن ) ميليون سال(**
GJ-09 - WR جهرم 48 0.707793 34,0 34,0
GJ-16 - WR جهرم 97,5 0.707782 34,3 34,3
GJ-19 - WR جهرم 135 0.707813 33,5 33,7
GJ-20 - WR جهرم 137 0.707763 35,1 35,0
GJ-27 - WR جهرم 187 0.707808 33,6 33,7

GJ-316 - WR آسماري 316 0.708296 23,0 22,1
GJ-324 - WR آسماري 324 0.708309 22,7 21,9

87Sr/86Sr ratios normalized to 86Sr/88Sr = 0.1194

*McArthur et al. )2001: BKSA95( and** McArthur & Howarth )2004: GTS04(

شكل 2-  نقشه زمين شناسي بخشي از كوه گسيكان در خاور شهرستان برازجان همراه با محل نمونه برداري 
 Liewellyn  از سازند جهرم نشان داده شده است )اقتباس از نقشه 1:100000 برازجان، شركت ملي نفت

)and Ahdoot, 1973
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شكل3-  نمودار تغييرات ايزوتوپ  استرانسيم در برابر ژرفا در سازند  جهرم در برش گيسكان

شكل4-  هم ارزي مرز بااليي سازند جهرم در منطقه مورد مطالعه با كشور هاي همجوار

شكل 5-  تصاوير ميكروسكوپي از رخساره هاي مختلف سازند جهرم در برش گيسكان، الف( رخساره پالنكتوني با بافت مادستوني همراه با فسيل هنتكلينا، متعلق به سازند پابده و مربوط به بخش ژرف 
حوضه، ب( رخساره پالنكتوني در بخش هاي پاييني سازند جهرم و در مرز گذر بين اين سازند و سازند پابده، ج( رخساره اپركولينا با بافت پكستون،  د(رخساره ديسكوسيكلينا- نوموليتس با بافت 
پكستون، فراواني ديسكوسيكلينا همراه با نوموليت هاي با ديواره نازك و كشيده و خرده هاي اپركولينا در شكل ديده مي شود، ه(رخساره نوموليتس با بافت پكستون، نوموليت ها به صورت دوكي شكل 
و داراي ديواره ستبر هستند، و( رخساره نوموليتس- اوربيتوليتس با بافت وكستون، ز( رخساره اوربيتوليتس- بايوكالست پكستون حاوي جلبك سبز، خرده هاي جلبك قرمز و اكينودرم، ميليوليده و 

ديگر روزن دارن الگوني.
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ادامه شكل 6

شكل 7- نيمرخ محيط رسوبي وگسترش روزن دارن سازند جهرم به سن ائوسن بااليي

شكل6- ستون چينه شناسي زيستي به همراه تغييرات رخساره هاي سازند جهرم در برش سطحي 
گيسكان ) الف( ، چاه شماره 1 ميدان خشت )ب( ، چاه شماره 1 ميدان كوتاه )ج( و چاه شماره 

3 ميدان بوشهر )د( نشان داده شده است.
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بررسي  گيسكان،  روسطحي  برش  و  خشت  كوتاه،  بوشهر،  ميادين  رسوبي  محيط  هم ارزي  شكل8- 
تغييرات رخساره هاي تعيين شده در توالي سازند جهرم  نمايانگر اين است كه ابتدا رخساره شيل هاي 
ترتيب  به  سپس  دارد.  وجود  زيرين  قسمت هاي  در  پالژيك  محيط  به  متعلق  رسي  آهك  تا  آهكي 
رخساره هاي شماره 2 تا 6، كه رخساره هاي كم ژرفا تري  هستند، گسترش مي يابند. به اين دليل مي توان 
در سازند جهرم يك سيكل بزرگ پس رونده را درنظر گرفت كه از سازند پابده شروع شده و در مرز 

سازند آسماري پايان مي يابد.
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