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مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازندهاي جهرم و آسماري در 

 )استان فارس(مقاطع کفترك و رونیز 

  

  2؛ مطهریان، اسماء٭2؛ دهقانی، سمیه2؛ ایزدي، سولماز1احمدي، وحید

  واحد شیراز ـ گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیأت علمی  ـ1

 احد شیرازگروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی و ـ2

 
  چکیده

هاي این برشها شامل برشـ . اي جهرم و آسماري انتخاب شده استچینه شناسی از رسوبات سازنده برش، دو پژوهشدر این 

فرامینیفرهـاي  . دهنـد ن را نشان مـی پیشیتا میوسن  پسینمتر از رسوبات پالئوسن  521کفترك و رونیز بوده که در مجموع 

  :به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند ازبرشها بنتیک شاخص شناخته شده در این 
Miscellanea sp. , Kathina sp., Fallotella alavensis, Nummulites sp., Lockartia sp., Orbitolites 
shirazeinsis, Opertorbitolites sp., Dictyoconus sp., Coskinolina sp., Orbitolites complanatus,  
Somalina stefaninii, Rhapydionina urensis, Coskinolina liburnica, Alveolina sp., Discocyclina sp., 
Nummulites cf. aturiscus, Nummulites cf. guettardi, Coskinolina sp., Nummolites fichteli,  
Nummulites intermedius, Nummulites vascus, Ditrupa sp., Spiroclypeus ranjanae, Rotalia viennoti, 
Pearhapydionina delicata, Astroterillina howchini, Peneroplis evolutus, Peneroplis thomasi, 
Archaias sp., Pyrgo sp., Archaias krikukensis, Valvulinid sp., Spirolina cylindracea, Triloculina 
trigonula, Borelis melo, Meandropsina iranica, Dendirtina rangi, Peneroplis sp., Astroterillina sp.,  
Borelis sp., Meandropsina anahensis. 

  .با توجه به فرامینیفرهاي فوق هفت بیوزون براي رسوبات مورد مطالعه معرفی و شناسایی شده است

 

Microbiostratigraphic studies on Jahrum and Asmari 
Formations in Kaftarak and Runiz sections (Fars province) 

 
Abstract 
In this research two stratigraphic sections were chosen from Jahrum and Asmari Formations. These 
sections are Kaftarak and Runiz plus 521 meters of Late Paleocene to Early Miocene sediments. 
Identified index benthic foraminifers in the studied sections are listed below:  
Miscellanea sp., Kathina sp., Fallotella alavensis, Nummulites sp., Lockartia sp., Orbitolites 
shirazeinsis, Opertorbitolites sp., Dictyoconus sp., Coskinolina sp., Orbitolites complanatus, 
Somalina stefaninii, Rhapydionina urensis, Coskinolina liburnica, Alveolina sp., Discocyclina sp., 
Nummulites cf. aturiscus, Nummulites cf. guettardi, Coskinolina sp., Nummolites fichteli, Nummulites 
intermedius, Nummulites vascus, Ditrupa sp., Spiroclypeus ranjanae, Rotalia viennoti, 
Pearhapydionina delicata, Astroterillina howchini, Peneroplis evolutus, Peneroplis thomasi, 
Archaias sp., Pyrgo sp., Archaias krikukensis, Valvulinid sp., Spirolina cylindracea, Triloculina 
trigonula, Borelis melo, Meandropsina iranica, Dendirtina rangi, Peneroplis sp., Astroterillina sp., 
Borelis sp., Meandropsina anahensis. Based on aforementioned foraminifers, seven biozones have 
been identified for studied sediments.  

  مقدمه 
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رم قرار گرفتـه، بـراي اولـین بـار توسـط      سازند آسماري که در منطقه فارس با دگرشیبی فرسایشی بر روي سازند جه

در بـرش نمونـه فقـط    . اسـت  ریچاردسون در تنگ گل ترش بر روي دامنه غربی تاقدیس کوه آسماري بررسی شده

بخش آسماري پایینی،  سازند آسماري را به سه، )Thomas )1948. قسمت میانی و باالیی سازند آسماري وجود دارد

گیري شـده و  برش نمونه سازند جهرم نیز در تنگ آب در دامنه کوه جهرم اندازه. تمیانی و باالیی تقسیم نموده اس

  ). 1385زاده، ؛ درویش1384خسروتهرانی، (سن آن در برش نمونه پالئوسن تا ائوسن میانی تعیین شده است 

  

  بحث

شامل برش کفترك برشهاي مورد مطالعه در این پژوهش در ناحیه زاگرس چین خورده در فارس داخلی واقع شده و 

و برش رونیز در شمال استهبان با موقعیت جغرافیایی  ΄x:29˚45و ΄y:52˚45در شمال شرق شیراز با موقعیت جغرافیاي 

y:29˚10΄ وx:53˚47΄ متر ضـخامت اسـت   274متر ضخامت داشته و برش رونیز داراي  247برش کفترك . باشدمی .

هـاي نـازکی از سـنگ آهکهـاي     اکستري رنگ و میـان الیـه  این سازندها در برش کفترك شامل سنگ آهکهاي خ

مـرز  . باشـد هـاي دولـومیتی مـی   دولومیتی بوده و در برش رونیز هم شامل سنگ آهکهاي نخودي رنگ و میان الیـه 

زیرین سازند جهرم در این برشها با سازند ساچون همساز بوده و مرز باالیی سازند جهرم با سازند آسـماري ناهمسـاز   

  .شودهاي مارنی شده مشخص میمرز باالیی سازند آسماري با سازند رازك نیز با وجود الیه. ستفرسایشی ا

و جوانترین آنها را  ترین واحدهاي رخنمون یافته در منطقه مورد مطالعه را سازند ساچون قدیمی ،از نظر چینه شناسی

  .پیشین قرار دارند دهند که در محدوده سنی پالئوسن پسین تا میوسنسازند رازك تشکیل می

 James & Wynd (1965)، Wynd (1965)، Adames & Bourgeois (1967)، Rahaghiبـا مطالعـه منـابعی چـون     

(1983)، Loblich & Tappan (1988)، Vaziri-Moghaddam (2002)  در مجمـوع هفـت   )1386(خسـروتهرانی  و ،

  :لعه تعیین شده که عبارتند اززي مقاطع چینه شناسی مورد مطابیوزون براي فرامینیفرهاي کف

  

  Miscellanea-Kathina assemblage zone     :1بیوزون شماره 

این بیوزون مربوط به بـرش چینـه شناسـی کفتـرك بـوده و ضـخامت آن چهـل متـر و تجمـع فونسـتیکی آن شـامل            

Fallotella alavensis ،Lockartia sp. ،Nummulites sp.  وOrbitolites shirazeinsis با توجه به محتویات  .باشدمی

  .باشدفسیلی، سن این بیوزون پالئوسن پسین می

  

  Opertorbitolites Acro zone :2بیوزون شماره 

این بیوزون رسوبات ائوسن پیشین برشهاي چینه شناسی کفترك و رونیز را شامل شـده و محـدوده ظهـور و ناپدیـد     

متر و در  32ت این بیوزون در برش چینه شناسی کفترك ضخام. کند را مشخص می Opertorbitolitesشدن جنس 

  .باشدمتر می 40برش رونیز 
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 Dictyoconus-Coskinolina-Orbitolites complanatus assemblage zone :3بیوزون شماره 

 محتویات فونستیکی. متر ضخامت دارد 55متر و در برش رونیز  52این بیوزون با سن ائوسن میانی، در برش کفترك 

  .است Somalina stefaniniiو  Coskinolina liburnica ،Nummulites sp. ،Rhapydionina urensisآن شامل 

  

 Nummulites-Alveolina assemblage-zone: 4بیوزون شماره 

س آن با یک نبود چینه شناسی أر. واقع شده است 3این بیوزون داراي سن ائوسن میانی بوده و بر روي بیوزون شماره 

ضخامت این بیوزون . شودقرار گرفته، مشخص می) سازند آسماري(و الیگوسن ) سازند جهرم(بین ائوسن میانی  که

، .Coskinolina spمحتویـات فسـیلی ایـن بیـوزون شـامل      . باشدمتر می 55متر و در برش رونیز  48در برش کفترك 

Discocyclina sp. ،Nummulites cf. aturiscus  وNummulites cf. guettardi است.  

  

 Nummulites fichteli – Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblage zone:  5بیوزون شماره 

ــرك     ــه شناســی کفت ــرش چین ــا ســن الیگوســن، در ب ــوزون ب ــن بی ــز   25ای ــرش رونی ــر و در ب   .ضــخامت دارد 30مت

و  Heterostegina sp. ،Pearhapydionina delicate ،Pitrupa sp. ،Rotalia viennotiمحتویات فسـیلی آن شـامل   

Spiroclypeus ranjanae این بیوزون بنا به تعریف . استThomas )1948( شودمعادل آسماري پایینی در نظر گرفته می.  

  

 Astroterillina howchini – Peneroplis evolutus assemblage zone:  6بیوزون شماره 

متـرادف و  ) 1948( Thomasمعرفی گردیده و بر اساس تقسیم بندي ) Wynd )1965ط این بیوزون که اولین بار توس

 Archaias krikukensis ،Archaiasارز با آسماري میانی است، معادل سن آکیتانین بوده و محتویات فسیلی شامل هم

sp. ،Peneroplis thomasi ،Pyrgo sp. ،Spirolina cylindracea ،Triloculina trigonula و Velvulinid sp. است .

  .متر است 44متر و در برش رونیز  30ضخامت این بیوزون در برش کفترك 

  

 Borelis melo group – Meandropsina Iranica assemblage zone : 7بیوزون شماره 

معرفـی شـده    Borelis melo group – Meandropsina iranica assemblage zoneاین زون تجمعی معادل با زون 

معادل با آسماري باالیی به سن  ،)Thomas )1948 بوده و با توجه به تقسیمات Adams & Bourgeois (1967) توسط

 Astroterillina sp. ،Borelis sp. ،Dendritina rangi، Meandropsinaمحتویات فسیلی آن شامل . بوردیگالین است

anahensis ،Peneroplis sp. ،Pyrgo sp.، Rotalia viennoti ،Triloculina trigonula و Valvulinid sp.  اسـت. 

  ).2و  1نمودار شماره (باشد متر می 50متر و در برش رونیز  20ضخامت این بیوزون در برش کفترك 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ایرانانجمن دیرینه شناسی همایش سومین مجموعه مقاالت 

 

 14

  گیري نتیجه

ـ مطالعه فرامینیفرهاي به دست آمده و زون بندي زیستی آنها منجر به شناسایی هفت بیوزون براي رسوبات برشهاي 1

  :شناسی کفترك و رونیز شد که عبارتند ازچینه 

  .باشدکه داراي سن پالئوسن پسین می Miscellanea-Kathina assemblage zone: 1بیوزون شماره 

  .باشدکه داراي سن ائوسن پیشین می Opertorbitolites Acro zone: 2بیوزون شماره 

که دراي سن ائوسن  Dictyoconus-Coskinolina-Orbitolites complanatus assemblage zone: 3بیوزون شماره 

  .باشدمیانی می

  .باشدکه داراي سن ائوسن میانی می Nummulites-Alveolina assemblage zone: 4بیوزون شماره 

 Nummulites fichteli – Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblage zone: 5بیوزون شماره 

  .باشدسن میکه داراي سن الیگو

که داراي سـن آکیتـانین    Astroterillina howchini – Peneroplis evolutus assemblage zone: 6بیوزون شماره 

  .باشدمی

که داراي سن بوردیگـالین   Borelis melo group – Meandropsina Iranica assemblage zone: 7بیوزون شماره 

  .می باشد

معادل فـاز  (رز سازندهاي جهرم و آسماري در برشهاي چینه شناسی مورد مطالعه ـ وجود ناپیوستگی فرسایشی در م2

  .قابل مشاهده و شناسایی است) پیرنئن

برشهاي  (Datum line)ـ با توجه به مطالعات میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس و تعیین بیوزونها خط هم زمانی 3

  .شوده میچینه شناسی مورد مطالعه ائوسن میانی در نظر گرفت
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