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  چكيده

سنگ چينه اي، زيست چينه اي و  ريز رخساره اي سازند آسماري در چهار  اين مطالعه به بررسي ويژگيهاي    
و سياخ در حوضه ي فارس داخلي پرداخته است. در حوضه ي فارس برش چينه شناسي كوار، خوالر ، كفترك 

همبري زيرين اين سازند به سازند جهرم يا پابده مي باشد. در صورت همبري با سازند جهرم، افقهاي آواري ماسه 
سنگي يا رودستون بايوكالستي راس سازند جهرم، در تماس مستقيم با اليه هاي آغازين اين سازند هستند. اين 

اپيوستگي در سراسر صفحه ي عربي گزارش شده است كه از آن به عنوان ناپيوستگي حركات زمين ساختي ن
براي اولين بار از رخساره ي رودستون بايوكالستي  Nummulite fabianiپيرنه نيز ياد مي شود. گونه ي 

پر انرژي پس از ائوسن  مذكور گزارش مي گردد. حضور اين گونه تاييدي بر تشكيل اين ريز رخساره در شرايط
پسين است. در صورت وجود سازند پابده در مرز زيرين، پيوستگي ظاهري رسوبي از مارن و مارنهاي آهكي سازند 

متوسط تا ضخيم اليه ي سازند آسماري ديده مي شود. افت سطح آب دريا   پابده به آهكهاي مارني و آهكهاي
رخساره ي  سازند رازك بر روي سازند آسماري مي باشد. در انتهاي چاتين باعث ته نشست رسوبات آواري

مادستوني داراي ساخت چشم پرنده اي و كنگلومراي چرتي از شواهد خروج رسوبات اليگوسن از زير آب دريا مي 
 باشند. از ديدگاه زيست چينه اي سن اين سازند در حوضه ي فارس داخلي، محدود به  اليگوسن است.

  ماري، حوضه ي فارس داخلي، سنگ چينه نگاري، زيست چينه نگاري، مرز.سازند آس كلمات كليدي:
  

 مقدمه
كيلومتر از جنوب شرقي تركيه تا شمال سوريه  2000تراستي زاگرس به طول تقريبي -كمربند چين خورده    

بند اين كمر). Alavi 2004َ(و عراق تا حاشيه غربي و جنوبي ايران و حاشيه جنوبي خليج فارس ادامه دارد 
 مرز نقاط، بيشتر كوهزايي در طي همگرايي صفحات ايران و عربستان در زمان سنوزوييك شكل گرفته است. در

 در و شهبازان كربناتي با سازند سازند اين مركزي، لرستان در ولي است پابده شيلي سازند به آسماري پاييني
 سازند با آسماري سازند جا، همه در .است رهمب نما، پيوسته ناپيوستگي طور به جهرم، سازند با داخلي فارس

 مرز شود، مي گچساران جانشين رازك سازند كه داخلي فارس در ولي .شود پوشيده مي گچساران انيدريتي
 در تنها سازند اين الگوي برش ويژگيهاي كه است گفتني. است رازك آواري سازند آسماري به سازند بااليي

، مطيعي 1383است (آقانباتي  تعقيب قابل نيز لرستان در تغيير اندكي با كه ستا رديابي قابل فروافتادگي دزفول
در حوضه ي فارس خصوصيات سنگ چينه اي و زمان چينه اي اين سازند تغييرات زيادي را نشان مي  .)1382

 دهد. همانگونه كه ذكر شد مرز زيرين سازند آسماري در حوضه ي فارس و بخصوص در فارس داخلي به سازند
كربناتي جهرم يا سازند پابده مي باشد. عليرغم مطالعات انجام شده از ديدگاههاي مختلف تاكنون نحوه ي 
تغييرات اين سازند در مرزهاي زيرين و بااليي آن مورد توجه دقيق قرار نگرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي 



  مقاالتمجموعه 
  همايش انجمن زمين شناسي ايرانبيستمين 

  ، دانشگاه تهران1395شهريور  18تا  16

٩١٨ 
 

اين سازند در حوضه ي فارس داخلي به منظور  ويژگيهاي سنگي، زيستي  و رخساره اي مرز تبديل زيرين و بااليي
  مطالعه ي دقيق تر تاريخچه ي چينه شناسي اين سازند است.

  
 روشها و مواد

به منظور مطالعه ي دقيق مرزهاي زيرين و بااليي، سازند آسماري چهار برش چينه شناسي در رخنمون هاي     
ش هاي چينه شناسي كوار، سياخ، خوالر و سطحي حوضه ي فارس داخلي انتخاب شد كه عبارتند از : بر

). برشهاي مورد نظر به گونه اي انتخاب شدند كه امكان مطالعه ي سطح تماس سازند آسماري 1كفترك(شكل 
را با سازندهاي جهرم، پابده و رازك دارا باشند.موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به برشهاي مذكور در شكل 

اي انتخابي  از سطح تماس زيرين و فوقاني سازند آسماري نمونه برداري جهت نمايش داده شده است.دربرشه
مطالعات ميكروسكوپي انجام گرديد، كه به همراه مشاهدات صحرايي مورد تفسير قرار گرفت. برش چينه شناسي 

عنوان برش متر و امكان مطالعه ي هر دو مرز زيرين و بااليي مرز سازند آسماري ب 400كوار با ضخامتي بالغ بر 
مرجع مطالعه ي مرز سازند آسماري ابتدا مورد بررسي قرار ميگيرد. در ادامه با بررسي ساير برشها و مقايسه ي 

   تفسير و نتيجه گيري انجام خواهد شد.آنها با برش مذكور تعبير و 
  

  
  هاي چينه شناسي مورد مطالعه.واحدهاي زمين ساختي حوضه ي زاگرس به همراه نقشه ي راههاي دستيابي به برش -1شكل 

  
  

  نتايج
  برش چينه شناسي كوار-1

كيلومتري جنوب شرق شيراز، در دامنه شمالي طاقديس سپيدار و در مختصات جغرافيايي  60اين برش در      
N 29º 09’ 19.24” & E 52º 39’ 09.46”  سازند آسماري در اين برش از سنگ آهكهاي 1واقع است (شكل .(

ط تا ضخيم اليه تشكيل شده است. ميان اليه هايي از مارن و آهك مارني نيز ديده مي شود. در اين نازك ، متوس
). از اين برش 2برش مرز زيرين سازند آسماري با سازند پابده و مرز فوقاني آن با سازند آواري رازك است (شكل 

در محل مرز زيرين و بااليي سازند نمونه ي سنگي برداشت گرديد و از آنها مقطع نازك تهيه شد.  200تعداد 
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سانتي متر) انجام شد. مطالعه ي نحوه ي توزيع فرامينيفرهاي  30-50آسماري نمونه برداري با فواصل كمتر(
   موجود در اين برش نشانگر وجودزيست زونهاي تجمعي زير در اين توالي است:

1 - Nummulites vascus-Nummulites fichteli assemblage zone يست زون تجمعي به سن روپلين اين ز
  .(Laursen et al. 2009) است

2 - Archaias asmaricus/hensoni-Miogypsinoides complanatus assemblage zone  
  .(Laursen et al. 2009)اين مجموعه نشانگر سن چاتين براي بخش پاياني توالي كوار است 

مشاهدات صحرايي حاكي از وجود اليه هاي مارني و  از اين بخش تعداد ده نمونه برداشت شد. مرز زيرين:    
). محتويات ميكروسكوپي اين اليه ها در برش 2Aمتر دراين بخش است (شكل  10آهك مارني  به ضخامت 

نازك حاوي فرامينيفرهاي پالنكتون فاقد كيل  از خانواده ي گلوبيژرينيد و دانه هاي غير اسكلتي پلوييد است كه 
). حضوراين فرامينيفرهاي پالنكتوني نشانگر 2Eاته ي ميكرايتي قرار گرفته اند(شكل در ماتريكس گل كربن

به تدريج به سمت سازند آسماري از ميزان حضور  .)Geel 2000(بخشهاي بيروني يك پلت فورم كربناته است 
زوده مي فرامينيفرهاي پالنكتون كاسته شده و بر ميزان خرده هاي اسكلتي خارپوستان و دوكفه اي ها اف

).در ادامه خرده هاي اسكلتي خارپوستان به مقدار زياد و بريوزوئربه مقدار كمتر ديده مي 2Dشود(شكل 
شناور در  Nummulites, milliolid). سپس مجموعه هاي فرامينيفري متشكل از جنس هاي 2Eشود(شكل 

تر پلت فورم كربناته و در . اين مجموعه در بخش هاي كم عمق)2C(شكل ماتريكس ميكرايتي تشكيل مي شوند
 زمان روپلين ته نشين شده اند.

مشاهدات صحرايي در اين مرز نشانگر وجود آهكهاي نازك تا متوسط اليه است كه با سطح تماس  مرز بااليي:    
تدريجي به مارنهاي رنگي سازند رازك تبديل مي شود. مجموعه هاي فرامينيفري در آخرين اليه هاي سازند 

مي باشد اين مجموعه در  Archaias, Triloculina, Meandropsina, Austrotrillinaمل جنسهاي آسماري شا
پس از افت سطح آب دريا در انتهاي  بخشهاي دروني يك پلت فورم كربناته در زمان چاتين ته نشين شده اند .

   .)2Fكل (شچاتين رسوبات از آب خارج شده و مادستون با ساخت چشم پرنده اي تشكيل شده است 

  
  شواهد سنگي، زيستي و رخساره اي مرز سازند آسماري در برش چينه شناسي كوار. -2شكل 

  برش چينه شناسي خوالر-2
كيلومتري شمال غرب شيراز، در مجاورت روستاي خوالر و در طاقديس تنگ  90اين برش چينه شناسي در     

). از 3است (شكل  ”N 29º 59’ 14. 2”, E 52º 13’ 58. 6خوالر قرار گرفته است. مختصات جغرافيايي آن شامل 
نمونه از سازندهاي جهرم آسماري و رازك برداشت گرديد. در اين برش سازند آسماري از  42اين برش تعداد 

آهكهاي نازك تا متوسط اليه ي كرم رنگ تشكيل شده است. بر اساس پخش و پراكندگي فرامينيفرها در اين 
است. اين مجموعه به  Nummulites vascus-Nummulites fichteli assemblage zoneبرش زيست زون تجمعي 

  .(Laursen et al. 2009)سن روپلين است
متر در اين بخش ديده مي شود (شكل  1اليه هاي ماسه سنگي راس سازند جهرم به ضخامت  مرز زيرين:    

3A, D ي فرامينيفري ). آخرين اليه هاي كربناته ي سازند جهرم حاوي مجموعهDiscocyclina, Nummulites 
با ديواره ضخيم، پوسته ي عدسي  Nummulites). همراهي 3Bشناور در يك ماتريكس ميكرايتي است (شكل 
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با پوسته ي باريك  حاكي از بخشهاي كم عمق و بيروني  يك پلت فورم كربناته با انرژي  Discocyclinaشكل و 
اليه سازند آسماري كه بر روي ماسه سنگ هاي راس سازند جهرم تشكيل اولين  .)Geel, 2000كم مي باشد(

). خرده هاي اسكلتي نيز شامل 3Cاست (شكل  Neorotalia, Austrotrillina, milliolidگرديده است حاوي 
كوراليناسه آ و دوكفه اي ها است. انرژي زياد محيط باعث شستشوي گل كربناته و خروج آن از ميان دانه هاي 

يل دهنده ي سنگ گرديده است. اين رخساره در حاشيه ي داخلي پلت فورم كربناته تشكيل گرديده تشك
  ).Romero et al., 2000است(

در اين بخش عملكرد گسل با عث حذف بخشي از سازند آسماري و تمام سازند رازك گرديده  مرز بااليي:    
  است. 

  

  
  سازند آسماري در برش چينه شناسي خوالر. شواهد سنگي، زيستي و رخساره اي مرز -3شكل 

  
  برش چينه شناسي كفترك -3

 ’N 29º 37كيلومتري شمال شرق شيراز در طاقديس كفترك و در مختصات جغرافيايي  10برش كفترك در     

58.97”,  E 52º 38’ 02.1”  مترسنگ  50مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آسماري در اين برش از حدود
نمونه سنگي برداشت گرديد.  23ي نازك تا متوسط اليه ي كرم رنگ تشكيل شده است. از اين برش تعداد آهكها

 Nummulites vascus-Nummulitesو حاوي زيست زون تجمعي  (Laursen et al. 2009)اين توالي به سن روپلين

fichteli assemblage zone  :است  
سط اليه هايي از رودستون بايوكالستي از اليه هاي آغازين سازند در اين مرز سازند جهرم تو مرز زيرين:    

. قطعات اسكلتي شامل خرده هاي دوكفه اي، خارپوست، بريوزوئر و )4A, B(شكل  آسماري قابل تفكيك است
 ,Nummulitesسخت پوستان در اندازه هاي ماسه تا گراول هستند. تعداد محدودي فرامينيفر از جنس هاي 

Discorbis, milliolid  در اين سنگ ديده مي شود. انرژي زياد محيط باعث خرد شدن قطعات اسكلتي در اندازه
شناسايي شده در اين اليه  N. fabianiهاي مختلف و شستن گل ميكرايتي از محيط گرديده است. گونه ي 

ياز به فرسايش . تشكيل چنين سنگهايي ن(Less and Özcan, 2012)(ائوسن پسين) است Praibonianنشانگر سن
). اندازه Flugel 2010و حمل و نقل دارد كه مي تواند در اثر امواج پرانرژي در محيطهاي كم عمق اتفاق بيفتد (

هاي متفاوت خرده هاي اسكلتي نشانگر مسافت كوتاه جابجايي است. اليه هاي آغازين سازند آسماري در اين 
است. فرامينيفرهاي با ديواره ي بدون منفذ در  Triloculina, milliolidبرش حاوي فرامينيفرهايي ازجنس 

 ;Bassi et al., 2007; Hallock and Glen, 1986بخشهاي داخلي و كم عمق پلت فورم كربناته  مستقر هستند(

Romero et al., 2002.(  
ي سازند : با استفاده از مشاهدات صحرايي، مشخص شد عملكرد گسل باعث حذف اليه هاي فوقانمرز بااليي    

). آخرين اليه ي رخنمون 4Cآسماري و همچنين بخش هاي آغازين سازند آواري رازك گرديده است(شكل 
). فرامينفرهاي با ديواره ي پرسالنوز درر 4Dاست(شكل  milliolid يافته ي سازند آسماري، حاوي فرامينيفرهاي

A 
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 ,.Nebelsick et alبه زيستن هستند( بخشهاي دروني پلت فورم كربناته ي غير محصور و در اعماق كم قادر
2001; Rasser and Nebelsick, 2003.(   

  
  شواهد سنگي، زيستي و رخساره اي مرز سازند آسماري در برش چينه شناسي كفترك. -4شكل 

  
  برش چينه شناسي سياخ-4

صات جغرافيايي كيلومتري جنوب غربي شيراز، در طاقديس كوه پهن و در مخت 60اين برش چينه شناسي در     
N 29º 33’ 02.9”,  E 52º 22’ 11.7”  سازند آسماري در اين برش از 5مورد مطالعه قرار گرفته است (شكل .(

سنگ آهك هاي نازك تا متوسط اليه به همراه ميان اليه هاي مارني تشكيل شده است. اين برش به ضخامت   
اس پخش و پراكندگي فرامينيفرها زيست زون تجمعي نمونه برداشت گرديد. بر اس 52متر است كه از آن تعداد 

اين زون Archaias asmaricus/hensoni-Miogypsinoides complanatus assemblage zoneزير شناسايي شد: 
  براي توالي سياخ است. (Laursen et al. 2009)نشانگر سن چاتين زيستي 

  ود مرز زيرين اين سازند در برش سياخ است. مشاهدات صحرايي  و ميكروسكوپي نشانگر نب مرز زيرين:    
 اين مرز با سازند رازك، بطور مشخص با اليه اي از كنگلومراي چرتي مشخص مي شود (شكلمرز بااليي:    

5A-C( آخرين اليه ي سازند آسماري در اين مرز حاوي فرامينيفرهاي .
Meandropsina,Peneroplis,Elphidium,Discorbis 5(شكل  استD(. ين مجموعه ي فرامينيفري در بخشهاي ا

  داخلي يك پلت فورم كربناته و در زمان چاتين تشكيل گرديده اند.

  
  

  شواهد سنگي، زيستي و رخساره اي مرز سازند آسماري در برش چينه شناسي سياخ. -5شكل 
 
 
 
 

  بحث 
قرار دارد. بخش مهمي از  حوضه ي فارس يا زاگرس شرقي در امتداد كمربند چين خورده ي ساده ي زاگرس    

پس از ). Alavi, 2004رسوبگذاري اين حوضه در شرايط كنار قاره هاي و همزمان با كوهزايي صورت گرفته است (
ائوسن پسين، تواليهاي عظيم اليگوسن تا عهد حاضر تشكيل گرديده -تشكيل ابر توالي ماستريشتين پسين

ق شونده است كه در زمان اليگوسن تا ميوسن تشكيل گرديده اند.سازند آسماري جزيي از اين تواليهاي كم عم
است. ناپيوستگي ناشي از پايين افتادگي سطح آب دريا در ائوسن پسين، تفكيك كننده ي مرز اين دو ابر توالي 
است. شواهد سنگي اين ناپيوستگي بصورت دولوميت هماتيتي شده و كنگلومرا در مرز سازندهاي جهرم و آسماري 

A 



  مقاالتمجموعه 
  همايش انجمن زمين شناسي ايرانبيستمين 

  ، دانشگاه تهران1395شهريور  18تا  16

٩٢٢ 
 

شود. اين ناپيوستگي باعث فرسايش باالترين اليه هاي سازند جهرم به سن ائوسن پسين و همينطور  ديده مي
. اين مرحله خروج از آب در  (Alavi, 2004)اليه هاي زيرين سازند آسماري به سن اليگوسن پيشين گرديده است 

در ائوسن پسين بوده سرتاسر صفحه ي عربي صورت گرفته است كه حاصل آن فرسايش و نبود رسوبگذاري 
ماسه سنگ موجود در مرز زيرين سازند آسماري در برش  .(Sharland et al., 2001; Sharland et al., 2004)است

) و اليه هاي رودستون بايوكالستي در برش كفترك از شواهد سنگي اين ناپيوستگي هستند. 3Aخوالر(شكل 
). 3Bنگر بخشهاي خارجي پلت فورم كربناته است (شكل شواهد رخساره اي در آخرين اليه ي سازند جهرم نشا

كه براي اولين بار از رخساره ي رودستون بايوكالستي مذكور گزارش مي  Nummulite fabianiحضور گونه ي 
گردد، تاييدي بر تشكيل اين ريز رخساره در شرايط پر انرژي پس از ائوسن پسين است. اليه هاي آغازين سازند 

از ) 1383( ن ناپيوستگي در بخشهاي حاشيه اي پلت فورم داخلي تشكيل گرديده اند.. آقانباتيآسماري پس از اي
اين ناپيوستگي تحت عنوان ناپيوستگي مربوط به حركات زمين ساختي پيرنه ياد مي كند. در برش كوار مرز 

د زيستي و رخساره اي زيرين سازند آسماري در تماس با اليه هاي مارني و آهك مارني سازند پابده است. شواه
موجود در برش كوار مرز تبديل تدريجي اين دو سازند به يكديگر را نشان مي دهد. سازند پابده در مقايسه با 

). قرار گرفتن 1383ائوسن ته نشين گرديده است (آقانباتي -سازند جهرم در بخشهاي عميق تر پلت فورم پالئوسن
، مي تواند تنها باعث تغيير رخساره از رخساره هاي عميق به رخساره سازند پابده در بخشهاي عميق تر پلت فورم

شروع تشكيل ابر توالي اليگوسن تا عهدحاضر را همراه با تشكيل  Sharland et al., (2001)هاي كم عمق شده باشد.. 
دارد. در  ) مي داند كه در اليه هاي مارني باالترين بخش سازند پابده جايMFS Pg30يك سطح حداكثر غرقابي (

مرز بااليي سازند آسماري در برش هاي كفترك، سياخ و كوار، سازند رازك ته نشين گرديده است . در برش كوار 
بااليي ترين اليه هاي سازند آسماري در بخش داخلي پلت فورم محصور شده تشكيل مي شوند كه در نهايت با 

ين رخساره نشانگر خروج موقت رسوبات از زير آب مادستونهاي داراي ساخت چشم پرنده اي پوشيده مي شوند. ا
رسوبات آواري سازند رازك بصورت كنگلومراي  است. به دنبال اين پسروي كه در انتهاي چاتين روي مي دهد و

چرتي در برش سياخ  و مارنهاي رنگي در برشهاي كوار  و كفترك تشكيل مي شوند. شواهد رخساره اي تشكيل 
  سماري را در بخش داخلي محصور شده ي پلت فورم كربناته نشان مي دهد.آخرين اليه هاي سازند آ

تطابق زيست چينه اي سازند آسماري را در برشهاي مورد مطالعه نشان مي دهد. تغييرات سن  6شكل       
سازند آسماري در سرتاسر حوضه ي زاگرس بجز حوضه ي فارس داخلي از اليگوسن تا ميوسن گزارش گرديده 

همه ي برشهاي مورد مطالعه، سن سازند آسماري از روپلين تا چاتين متغير است. از لحاظ سنگ چينه است. در 
نگاري نيز سازند آسماري از آهكهاي نازك، متوسط تا ضخيم اليه تشكيل شده است كه ميان اليه هاي مارن و 

ادگي دزفول، دو بخش ماسه سنگ آهك مارني نيز به آن افزوده مي شود. بر خالف نواحي لرستان و ايذه و فروافت
  اهواز و بخش تبخيري كلهر در ناحيه ي فارس داخلي تشكيل نگرديده اند.

  
  نتيجه گيري

سازند آسماري بخشي از ابر توالي اليگوسن تا عهدحاضر موجود در حوضه ي زاگرس است. پس از ناپيوستگي     
ستگي بر روي سازند جهرم و با همبري پيوسته ائوسن پسين، اين سازند با ناپيو-فرسايشي ماستريشتين پسين

نما بر روي سازند پابده ته نشست نموده است. دو رخساره ي رودستون بايو كالستي و ماسه سنگي از شواهد 
در رخساره ي رودستون بايوكالستي مذكور ،  Nummulite fabianiپسروي ائوسن پسين هستند. حضور گونه ي 

اره در شرايط پر انرژي پس از ائوسن پسين است. پسروي گسترده ي آب دريا در تاييدي بر تشكيل اين ريز رخس
ائوسن پسين گزارش گرديده است. مرز -سرتاسر صفحه ي عربي در پايان تشكيل ابر توالي ماستريشتين پسين

يا در انتهاي زيرين توالي اليگوسن، در تماس تدريجي با سازند پابده قرار دارد.  مرز بااليي  پس از  پسروي آب در
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چاتين توسط رسوبات آواري سازند رازك پوشيده مي شود. در برش كوار مادستونهاي داراي ساخت چشم پرنده 
اي  نشانگر خروج موقت رسوبات اليگوسن از زير آب است. در برش سياخ اليه ي كنگلومراي چرتي تفكيك كننده 

طالعه نشانگر سن اليگوسن براي سازند آسماري در ي اين دو سازند است. تطابق زيست چينه اي برشهاي مورد م
حوضه ي فارس داخلي است. برش كوار به عنوان برش مرجع براي مطالعات بعدي مرز تبديل سازند آسماري 

  پيشنهاد مي گردد.
  تقدير و تشكر

 از حمايتهاي مالي دانشگاه شيراز جهت انجام اين پروژه تشكر و قدرداني مي گردد.    
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