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چكیده
اين تحقیق در برگیرنده چینه شناسی سنگی، چینه شناسی زيستی، ريزرخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش چینه شناسی چله گاه سپیدان واقع در شمال غرب شیراز می باشد. 
بر اساس تغییرات سنگ شناسی 1۵ واحد سنگی در سازند جهرم قابل شناسايی است. اين سازند با يک مرز تدريجی و بصورت پیوسته بر روی سازند پابده قرار گرفته و بصورت 
هم شیب ولی ناپیوسته با سازند آسماری پوشیده می شود. بر اساس گسترش قائم میکروفسیل های شناسايی شده، سازند جهرم در برش مورد مطالعه به ائوسن میانی- بااليی نسبت داده 
می شود. مطالعات رخساره ای نشان می دهند که اين سازند از ۶ رخساره و 12 زيررخساره تشکیل شده است. تجزيه و تحلیل رخساره های شناسايی شده گوياي آن است که رسوبات 
سازند جهرم در محیط دريای باز، رمپ داخلی دريای باز، رمپ داخلی دريای محصور، شول، و الگون می باشد و از لحاظ ساختاری در يک سیستم رمپ هم شیب نهشته شده اند.
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مبناي  بر  مي شود  ختم  آسماري  مرز  در  و  شروع  پابده  سازند  از  که  بوده  پسرونده 
گیسکان  منطقه  در  جهرم  سازندهاي  رسوب گذاري  تاريخچه  کف زی  روزن داران 
)زاگرس( و زيارت )البرز( را با هم مقايسه کرد. بالود )1393( در مطالعات تکمیلي 
خود به بررسي میکرو بايواستراتیگرافي و میکروفاسیس نهشته هاي پالئوژن در منطقه 
سپیدان پرداخت. پروانه نژاد شیرازی و بالود )1394 ( به مطالعه ريز زيست چینه نگاری، 

ريز رخساره و محیط رسوبی سازند جهرم در شمال غرب شیراز پرداخت و... 

2- روش تحقیق
به منظور بررسی چینه شناسی نهشته های ائوسن در محدوده سپیدان فارس، يک برش 
E ۵1°  ۵۶′  32˝ و طول  N 30° 18′ 21˝ چینه شناسی  به مختصات جغرافیايی عرض 

در ۵ کیلومتري شهر سپیدان )اردکان فارس( و در جاده قديم سپیدان به ياسوج که در80 
کیلومتري شمال غرب شیراز واقع است، انتخاب گرديد.  به منظور تعیین سن رسوبات 
پالئوژن در برش مورد مطالعه ، پس از بازديد صحرايی و انتخاب برش چینه شناسی 
مناسب در نهايت 70 نمونه دستي برداشته پس از تهیه مقاطع نازک، با میکروسکپ 
Loeblich and Tappan (1988( مبنای  بر  روزن داران  شناسايی  گرديد،   مطالعه 
 Adams and Bourgeois (1967( ،تقسیم بندی زيستی از روش ،)و کالنتری )1371
Wynd (1965(1 و )Serra-Kiel et al. (1998، شناسايی و نام گذاری سنگ های کربناته 

با استفاده از روش )Dunham (1962 و )Embery and Klovan (1971 انجام گرفت. 
طبقه بندی ريزرخساره ها از روش )Lasemi and Carozzi (1981 صورت پذيرفت و 
 Flugel (2004 and 2010(، در نهايت ريزرخساره  ها با مدل رسوبی ارائه شده توسط
Wilson (1975(1 و )Buxton and Pedley (1989 مقايسه گرديد. نهشته های رسوبی 

در برش مورد مطالعه شامل سازندهای پابده، جهرم و آسماری )شکل1( می باشد که 
در زون زاگرس چین خورده و در فارس داخلی قرار گرفته است.

3- سنگ چینه نگاري سازند جهرم در برش چینه شناسی چله گاه
ضخامت سازند جهرم در برش مورد مطالعه 317/7 متر است. اين ضخامت را می توان به 
 1۵ بخش متشکل از آهک های توده ای و آهک  های دولومیتی تقسیم کرد )شکل 2(:

اليه  متوسط  و آهک  رسی  به آهک  آهکی  شیل  تبديل  و  به جهرم  پابده  1( گذر 

تابستان 99، سال بيست و نهم، شماره 116، صفحه 229 تا 238

1- پیش نوشتار
سازند جهرم با سن پالئوسن- ائوسن توالی کربناته ای است که در حوضه زاگرس بعد 
از فاز کوهزايی الرامید به دنبال پیشروی آب دريا در اوايل سنوزوئیک در نواحی 
فارس داخلی و فارس ساحلی نهشته شده است )آقانباتی، 1383(. برش نمونه سازند 
جهرم در تنگ آب در يال شمالي کوه جهرم در جنوب شهرستان جهرم حدود200 
  N 28°  2۵′  ۵3˝ کیلومتري جنوب شرقي شهر شیراز به مختصات جغرافیايی عرض

و  طول ˝E ۵3°  44′  47 واقع شده است. 
     مقطع تیپ اين سازند اولین بار توسط )James and Wynd (1965 معرفي گرديد و 
Adams and Bourgeois (1967( .سن آن را از پالئوسن تا ائوسن میاني در نظر گرفت 

سازند  اين  میکروفون های  پرداختند.  سازند  اين  چینه اي  زيست  بازنگري خواص  به 
بیشتر  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد   )1371( کالنتري  و   Jalali (1987( توسط 
تحت االرضي  اطالعات  نفتي  مناطق  در  جهرم  سازند  روی  بر  شده  انجام  مطالعات 
است. در سال هاي اخیر تحقیقات ارزشمندي بر اساس بررسي هاي زيست  چینه نگاري 
دقیق  شناخت  به  منجر  و  گرفته  انجام  سازند  جهرم  روي  چینه نگاري  بر  سنگ   و 
 جنس ها ، گونه هاي فسیلي  و تعیین زون هاي زيستي در  برش  چینه شناسي  شده است. 
رسوب گذاري  تحلیل  و  پتروفاسیس  بررسي  و  مطالعه  به   Seyrafian (1998(

پرداخت. بروجن  غربي  جنوب  و  جنوب  در  ائوسن   رسوبات 
چینه نگاري  و  بايوفاسیس  درباره  گزارشي   Vaziri-Moghaddam et al. (2002(

 سکانسي توالي ائوسن در ناحیه حمزه علي منتشر نمود. امیري  بختیار و همکاران )1382(
به مطالعه و بررسي بايواستراتیگرافي و میکروپالئونتولوژي سازندهاي زاگرس ايران 
پرداخت. شايسته )138۵( مطالعات تکمیلي خود به زيست  چینه نگاري و ژئوشیمي 
کوه  رخنمون  با  آنرا  و  پرداخت  نرگسي  میدان  در  جهرم  ـ  آسماری  سازندهاي 
گیسکان در منطقه برازجان مقايسه نمود. خسروتهراني و همکاران )138۶( به مطالعه 
زون  بندي  زيستي و بوم شناسي ديرينه روزن داران کف زي پالئوسن تا میوسن پیشین در 
شمال و جنوب  شرقي شیراز پرداختند. نورمحمدي )138۶( در مطالعات زمین شناسي 
و  است  پرداخته   نمونه  برش  در  جهرم  سازند  چینه نگاري  زيست  به  خود  تکمیلي 
نموده و پلت فرم  ايران مقايسه  مناطق ديگر  با  را  ريزرخسار ه  هاي مورد مطالعه خود 
کربناته از نوع رمپ را براي اين سازند معرفي نموده. خطیبي مهر و معلمی )1388( با 
بررسي سازند جهرم در منطقه گیسکان نشان داد که اين سازند، يک سیکل بزرگ 
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نودوالر کرم رنگ؛ 2( آهک دولومیتی توده ای پر فسیل )نومولیت- ديسکوسیکلینا( 
شیری  دوکفه ای(  )نومولیت-  فسیل  پر  توده ای  تا  ضخیم  آهک   )3 رنگ؛  شیری 
رنگ؛ 4( آهک نومولیتی ضخیم اليه کرم تا زرد رنگ؛ ۵( آهک ضخیم اليه حاوی 
دوکفه ای،  حاوی  اليه  ضخیم  آهک   )۶ رنگ؛  قهوه ای  خارپوست،  و  دوکفه ای 
قهوه ای  نودوالر،  متخلخل،  اليه  ماسه ای ضخیم  تا آهک  7( آهک  رنگ؛  قهوه ای 

رنگ؛ 8( آهک  متوسط اليه قهوه ای رنگ؛ 9( آهک نومولیتی ضخیم اليه و توده ای 
قهوه ای  توده ا  ی کرم-   دوکفه ای(  )نومولیت-  فسیل  پر  رنگ؛ 10( آهک  قهوه ای 
رنگ؛ 11( آهک توده ای کرم تا زرد رنگ، پر از درز و شکستگی؛ 12( آهک ضخیم 
اليه کرم- قهوه ای رنگ؛ 13( آهک ضخیم تا متوسط اليه کرم- قهوه ای رنگ حاوی 
شکم پا و دوکفه ای؛ 14( آهک توده ای کرم رنگ؛ 1۵( آهک ضخیم اليه کرم رنگ.

شکل 1- نقشه زمین شناسی برش چینه شناسی چله گاه )سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1394(.

برش  در  جهرم  سازند  زیستي  زون بندي  و  ریززیست چینه نگاري   -4
چینه شناسی چله گاه

بر اساس مطالعات ريز زيست چینه نگاری سازند جهرم در برش مورد مطالعه 38 جنس 
و 18 گونه از روزن داران شناسايی شد که در 2 تجمع فسیلی قرار گرفته اند )شکل 2(. 
اين روزن داران، دوکفه ای، بريوزوئر، خارپوست، مرجان به صورت تکه ای،  همراه 
شکم پا، جلبک قرمز، جلبک  سبز، استراکود و کرم حلقوی )ديتروپا( ديده می شوند. با 
توجه به مطالعات انجام شده و شناسايی فسیل های موجود، تقسیم بندی زيستی سازند 

جهرم در برش مورد مطالعه به شرح زير می باشد: 
- Nummulites – Alveolina assemblage subzone (Biozone 51, Wynd 1965)

در اين زون زيستی از ضخامت 20 تا 177/3 متری به ضخامت 1۵7/3 متر )نمونه های
Ch3 تا Ch18( را در بر می گیرد. روزن داران زير شناسايی شده: 

Globigerina sp., Nodosaria sp., Nummulites sp., Nummulites guttardi, 

Nummulites globulus, Discocyclina sp., Discocyclina discus, Discocyclina 

sella, Discocyclina sowebyi, Discocyclina ranikotensis, Asterocyclina 

sp., Asterocyclina cuvillieri, Actinocyclina sp., Actinocyclina radians,  

Operculina sp., Assilina sp., Spiroclypeous sp., Amphistegina sp.,  

Asterigerina sp., Heterostegina sp., Discorbis sp., Lockhartia sp., Alveolina sp.,

 با اين مجموعه دوکفه ای، بريوزوئر، خارپوست، شکم پا، جلبک قرمز، استراکود و 
Nummulites spp. کرم حلقوی )ديتروپا( همراه شده اند. که با توجه به حضور فراوان

و  .Alveolina spp قابل مقايسه با زيرزون Wynd (1965( ۵1  می  باشد. و دارای سن 
ائوسن میانی است.

-  Nummulites fabianii  assemblage zone 

1۶0/4متر  ضخامت  به  متری   337/7 تا   177/3 ضخامت  از  زيستی  زون  اين  در 
)نمونه های Ch19  تا Ch47(  را در بر می گیرد. روزن داران شناسايی شده عبارتند از: 
Globigerina sp., Nodosaria sp., Nummulites sp., Nummulites striatus, 

Nummulites fabianii,  Nummulites incrassatus, Discocyclina sp., Operculina 

sp., Assilina sp., Spiroclypeous sp., Amphistegina sp., Asterigerina 

sp., Heterostegina sp., Pellatispira sp., Rotalia sp., Rotalia calcar, 

Sphaerogypsina sp., Sphaerogypsina globulus, Olssonina sp., Elphidium 

sp., Discorbis sp., Silvestriella sp., Lockhartia sp., Praerhapydionina sp., 

Planorbulina sp., Reussella sp., Orbitolites sp., Orbitolites complanatus, 

Alveolina sp., Archaias sp., Penarchaias sp., Peneroplis sp., Spirolina sp., 

Spirolina  cylindracea, Biloculina sp., Quinqueloculina sp., Triloculina 

sp., Triloculina tricarinata, Triloculina trigonula,  Austrotrillina sp., 

Spiroloculina sp.,  Pyrgo sp., Dendritina sp., Textularia sp., Textularia 

biserial, Valvalinid sp. 
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شکل 2- ستون سنگ  چینه نگاری، گسترش بیوزون  ها و ستون زيست چینه نگاری روزن داران سازند جهرم در برش چینه شناسی 
چله گاه سپیدان.

     همراه با مجموعه فوق دوکفه ای، بريوزوئر، خارپوست، مرجان بصورت تکه ای، 
توسط خاصی  تجمعی  زون  مجموعه،  اين  برای  می  شود.  ديده  استراکود   شکم پا، 
حضور به   بنا  تجمع  اين  است.  نشده   معرفی   James and Wynd (1965( 

Nummulites fabianii با زون Serra-Kiel et al. (1998( SBZ 19 که معرف آشکوب 

پريابونین آغازی از سری ائوسن بااليی است، قابل مقايسه است. اين تجمع با تجمع 

 Adams and Bourgeois (1967( Nummulites spp.- Discocyclina sp.  زيستی 
۵3 شماره   Chapmanina- Pellatispira- Baculogypsinoidesتجمعی زون   و 

می باشد  مقايسه  قابل  هستند،  بااليی  ائوسن  نمايشگر  دو  هر  که   Wynd (1965( 

چله گاه  چینه شناسی  برش  در  سازند جهرم  روزن داران  از  برخی  نمايش   .)3 )شکل 
سپیدان را نشان می دهد.
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شکل 3- نمايش برخی از روزن داران سازند جهرم در برش چینه شناسی چله گاه سپیدان.

A) Nummulites striatus, Equatorial section, Sample number: 19, B) Nummulites bullatus-garganicus, Equatorial section, Sample 

number:19, C and D) Nummulites cf. fabianii,  Axial section, Sample number: 19, E) Nummulites bullatus-garganicus, Equatorial section, 

Sample number: 25, F) Nummulites cf. fabianii, Oblique section, Sample number:26, G) Discocyclina ranikotensis , Axial section, 

Sample number: 13, H) Discocylina discus , Axial section, Sample number: 4,  I) Operculina sp. , Equatorial section, Sample number:  

5, J) Elphidium sp.,  Oblique centred section, Sample number: 44, K) Sphaerogypsina  globulus  , Equatorial section, Sample number: 

36, L) Alveolina sp., Tangental section, , Sample number:29,  M) Archaias sp., Tangental section, Sample number:44,  N) Orbitolites sp., 

Tangental section,  Sample number: 37, O) Olssonina sp.,  Axial section, Sample number: 41,  P) Pyrgo sp., Axial section, Sample number: 

29, Q) Penarchaias sp., Tangental section, Sample number:44 , R) Peneroplis sp,. Axial section, Sample number: 45, S) Dendritina  sp.,  

Axial section, Sample number:  47, T) Amphistegina sp. , Tangental section,  Sample number:  16.



مهناز پروانه نژاد شیرازی و همکاران

233

برش  در  جهرم  سازند  رسوبی  محیط  تعیین  و  ریزرخساره  ها   -5
چینه شناسی چله گاه

به منظور توصیف، تفسیر و بازسازی محیط رسوبی سازند جهرم در برش چینه شناسی 
ريز  گرفت.  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  میکروسکپی  نازک  مقاطع  چله گاه، 
رخساره  های آنها با تعیین درصد هريک از عناصر اصلی و فرعی بر اساس حضور و 
عدم حضور، تعداد و تنوع اجزای اسکلتی و غیراسکلتی، نوع بافت و ساير ويژگی های 

رسوب شناختی شناسايی گرديد. 
شامل  عمده  به  طور  مطالعه  برش  در  جهرم  سازند  کربناته  دانه های  اجتماع       
)نومولیت ها،  همزيست  دارای  منفذ  بدون  و  منفذدار  بزرگ  کف زی  روزن داران 
اپرکولینا،  آمفیستژينا،  آسیلینا،  آستروسیکلینا،  اکتینوسیکلینا،  ديسکوسیکلینا، 
روزن داران  دندريتینا(،  پنروپلیس،  اربیتولیتس،  آلوئولینا،  آرکیاس،  اسفائروژيپسینا، 
منفذدار کوچک )روتالیا، الفیديم، ديسکوربیس(، روزن داران بدون منفذ )میلیولید، 
با  می باشد.  پالنکتون  روزن داران  و  تکستوالريا(  ولوولینید،  پیرگو،  آستروتريلینا، 
قرمز، جلبک سبز،  بريوزوئر، خارپوست، شکم پا، جلبک  فوق دوکفه ای،  مجموعه 
به  از اجزای غیر اسکلتی  می توان  استراکود و کرم حلقوی)ديتروپا( همراه شده  اند. 
هر يک  همراهی  به  توجه  با  اشاره کرد.  نازک  مقاطع  از   برخی  در  پلويید  حضور 
بیشتر محیط و چرخه های  به درک و شناخت هر چه  از گروه  های  مذکور می توان 

.(Wilson and Vecsei, 2005( رسوبی پی برد
     نهشته شدن مجموعه ی ريزرخساره  های سازند جهرم در برش مورد مطالعه شامل 
داخلی،  رمپ  باز  دريای  باز،  دريای  زيرمحیط،   ۵ در  ريزرخساره   12 رخساره،   ۶
زيرمحیط دريای محصور رمپ داخلی، زيرمحیط شول و الگون در منطقه تشخیص 

داده شده است. 
  (Open marine enviroment) 5- 1. ریزرخساره های زیرمحیط  دریای باز

– رخساره دیسكوسیكلینا 

رخساره  اين  در  پكستون:  وكستون -  دیسكوسیكلینا  فرامینیفر  پالنكتونیک   -  O1  •
همراهی ديسکوسیکلینا با روزن داران پالنکتوني )اغلب گلوبیژرين( با بافت وکستون 
تا پکستون مي باشد. زمینه اين رخساره میکرايتي است و ذرات خارپوست، ديتروپا، 
اين  استراکود و نودوساريا در مقاطع نازک در اين رخساره وجود دارند. ضخامت 

بخش 24 متر  و شامل  مقاطع Ch3  تا Ch5 است )شکل 4 - 1(. 
محیط تشكیل: بافت زمینه میکرايتي اين رخساره بیانگر رسوب گذاري در بخش هاي 

کم انرژي بوده و در زير خط امواج واقع است و به دلیل نفوذ و هجوم دوره اي رسوبات 
درشت تر بر اثر امواج طوفاني مي تواند به فرم بافت پکستون باشد. در برش مورد مطالعه 
به دلیل موقعیت قرار گیري اين رخساره )در بالفصل رخساره پالنکتوني سازند پابده( 
بیانگر رسوب گذاري  نبود جلبک قرمز  با آن و  وجود روزن داران پالنکتوني همراه 
.(Geel, 2000( است  کربناته  رمپ  خارجي  بخش  در  و  نوری  زون  پايین   در 

میکروفاسیس  با  مقايسه  قابل  و   Flugel (2004( RMF. 3 معادل  رخساره  ريز  اين 
استاندارد Wilson (1975( SMF. 4، کمربند رخساره ای شماره Wilson (1975( 3 و  

معادل کمربند رخساره ای شماره Buxton and Pedley (1989(  8 می باشد.     
• O2 - بیوكالستیک دیسكوسیكلینا وكستون - پكستون: اين رخساره داراي روزن داران 
اين  زمینه  مي باشد.  پکستون  تا  وکستون  بافت  با  ديسکوسیکلینا  کشیده  و  بزرگ 
رخساره میکرايتي است. پلويید، روزن داران پالنکتونی )اغلب گلوبیژرين(، و به تعداد 
کم آسیلینا ، ديتروپا و ذرات خارپوست قابل مشاهده است. ضخامت اين بخش 43 

متر و شامل مقاطع Ch6  تا Ch9 است )شکل 4 - 2(.  
و  است  مطالعه شده  متعددی  توسط محققان  رخساره ديسکوسیکلینا   محیط تشكیل: 

نظرات متفاوتی را ارايه نموده اند به طوری که )Geel (2000 اين رخساره را متعلق به 
آب های ژرف تر از رخساره آسیلینا ولی کم ژرفاتر از رخساره اپرکولینا دانسته است. 
)Loucks et al. (1998 عقیده دارند که شکل های بیضوی ديسکوسیکلینا مربوط به 

رمپ داخلی و باالی خط اثر امواج و شکل های کشیده و مسطح مربوط به رمپ  میانی 
تا خارجی است. )Racey (1994  و )Beavington - Penney et al.  (2006 با مطالعه 

اين رخساره در سازند )Seeb) به سن ائوسن میانی در عمان )معادل بخشی از سازند 
جهرم ( عقیده دارند که رخساره ديسکوسیکلینا مربوط به رمپ خارجی است. اين 
ريز رخساره معادل Flugel (2004( RMF 3 و قابل مقايسه با میکروفاسیس استاندارد 
معادل  و    Wilson (1975( Wilson (1975( SMF. 4، کمربند رخساره ای شماره 3 

کمربند رخساره ای شماره Buxton and Pedley (1989(  8 می باشد.   
– رخساره دیسكوسیكلینا – نومولیت:

بر  اين رخساره عالوه  - بیوكالستیک نومولیتیده دیسكوسیكلینیده رودستون: در   O3  •
نومولیت و ديسکوسیکلینا که به فراوانی در اين رخساره گسترش دارند، فسیل های 
قرمز،  جلبک  ديتروپا،  آمفیستژينا،  آسیلینا،  اپرکولینا،  آستروسیکلینا،  اکتینوسیکلینا، 
خرده  های خارپوست، دوکفه ای، بريوزوئر و به تعداد کم  گلوبیژرينا به  همراه پلويید 
  Ch39 و Ch14 تا Ch10 مشاهده می شود. ضخامت اين بخش ۶0/8 متر و شامل مقاطع

تا Ch40  است )شکل 4 - 3(. 
محیط تشكیل: گسترش اصلی اين رخساره در منطقه مورد مطالعه با توجه به روزن داران 

کف زی بزرگ با پوسته هیالین نظیر ديسکوسیکلینا و نومولیت و نبود روزن  داران کف زی 
.(Sinclair et al., 1998( با پوسته پرسالنوز، مربوط به بخش میانی رمپ کربناته است 

در طبقه بندی )Buxton and Pedley (1989 معادل کمربند رخساره ای شماره 7 و اين 
ريز رخساره معادل Flugel (2004( RMF. 7 و قابل مقايسه با میکروفاسیس استاندارد  
Wilson (1975( SMF. 12 و کمربند رخساره ای شماره Wilson (1975( 4 می باشد. 

– رخساره نومولیت: رخساره نومولیتس با فراوانی نومولیت با بافت وکستون تا پکستون 

شامل ريز رخساره های است:
اپرکولینا،  نومولیت،  بخش  اين  در  وكستون:  پكستون–  نومولیت  پلوئیدال   -  O4  •
آسیلینا و آلوئولینا )به تعداد کم(، آمفیستژينا، و خرده  های خارپوست و دوکفه ای به 
همراه پلويید شامل  مقاطع Ch15 تا Ch18 به ضخامت 44/۵ متر است )شکل 4- 4(.  
• O5 - نومولیت رودستون: در اين بخش نومولیت های بزرگ با مقطع عرضی ضخیم 
 و شامل مقاطع Ch19 و Ch20 است. ضخامت اين بخش 7/۵ متر می باشد )شکل 4- ۵(. 
• O6 - پلوئیدال بیوكالستیک نومولیتیده وكستون-  پكستون: در اين بخش نومولیت، 
بافت  با  پلويید  به همراه  و دوکفه ای  اسفیروژيپسینا و خرده  های خارپوست  آسیلینا، 
وکستون تا پکستون مي باشد. زمینه اين رخساره میکرايتي و شامل مقاطع Ch21  تا 
Ch23 و Ch31  تا Ch36 است. ضخامت اين بخش 37/1 متر می  باشد )شکل 4- ۶(. 

• O7 - بیو كالستیک نومولیتیده وكستون- پكستون: در اين بخش نومولیت، اپرکولینا، 
ديتروپا،  شکم پا،  تکستوالريا،  میلیولید،  روتالیا،  اسفیروژيپسینا،  آمفیستژينا،  آسیلینا، 
تا  وکستون  بافت  با  دوکفه ای  و  خارپوست  خرده  های  و  بريوزوئر  قرمز،  جلبک 
Ch25 است  Ch24 و  پکستون مي باشد. زمینه اين رخساره میکرايتي و شامل مقاطع 

ضخامت اين بخش 9 متر می باشد )شکل 4- 7(.  
به مطالعه  متعددی  نومولیتس، محققین  با موقعیت رخساره  ارتباط  محیط تشكیل: در 

ائوسن میانی در  به سن  با مطالعه سازند سیب   Racey (1994( و بررسی پرداخته اند. 
عمان انواع مختلف نومولیت ها به همراه آسیلینا، ديسکوسیکلینا و آلوئولینا را مربوط 
در  آسیلینا،  همراه  به  نومولیت ها   Bassi (1998( است.  نظر گرفته  در  میانی  به رمپ 
نهشته های ائوسن پسین در شمال ايتالیا را مربوط به رمپ میانی و بخش بااليی رمپ 
روزن داران  انواع  وجود  به  بستگی  نومولیتس  رخساره  محیط  است.  دانسته  خارجی 
ديگر همراه با آن می تواند از بخش بااليی رمپ خارجی تا رمپ میانی تغییر نمايد. 
با ديسکوسیکلینا و اپرکولینا باشد  بنابراين رخساره نومولیتس در صورتی که همراه 
متعلق به رمپ خارجی است و گسترش تنهای آن مربوط به رمپ میانی است. اندازه 
و شکل نومولیت ها به طور مشخص در ارتباط با عمق آب در محیط رسوب گذاری 
و  ساحل  از  دور  بخش های  به  مربوط  درشت  و  کشیده  نومولیت های  يعنی  است 
آب های عمیق تر بوده و نشان دهنده افزايش در میزان فضای رسوب گذاری می باشد 
روزن  داران  بزرگ  نمونه های  وجود   .(Beavington- Penney and Racey, 2004(

کف زی با ديواره هیالین نشان دهنده رسوب گذاری در شرايط دريای نرمال می باشد. 
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استیلولیتی شدن، درزه  های انحاللی و میکرايتی شدن آلوکم ها از عوارض مشاهده در 
.(Vennin et al., 2003; Beavington- Penney et al., 2006( اين ريزرخساره  می باشد 

به نظر می رسد نومولیت ها در بخش میانی تا عمیق ناحیه نوری زندگی می کرده اند. 
ناحیه  در  اسکلتی  کربنات ساز  سامانه  به يک  می توان  را  تتیس  نومولیتی  انباشته های 
نومولیتی  پشته های   .(Pomar, 2001( دانست  مربوط  رمپ  يک  در  مزوفوتیک 
سنوزوئیک در آب های کم عمق باالتر از قاعده امواج تشکیل شده اند. نومولیت های 
کوچک در بسترهای ماسه ای در ژرفای متوسط ناحیه نوری )40- 80 متر( می زيسته اند 

   .(Cosovic et al., 2004(

     اين رخساره معادل Flugel (2004( RMF. 7 - 9 و قابل مقايسه با میکروفاسیس 
 Wilson (1975( 4 و کمربند رخساره ای شماره Wilson (1975( SMF. 12 استاندارد
می باشد. در طبقه بندی )Buxton and Pedley (1989 معادل کمربند رخساره ای شماره 

7 و معرف شرايط محیط رمپ میانی است. 
 Open inner ramp) 5- 2. ریزرخساره های زیرمحیط دریای باز رمپ داخلی 

 (environment

–  رخساره نومولیت - اربیتولیتس:

• Om- بیوكالستیک كورالیناسه آ اربیتولیتس نومولیت پكستون- گرینستون: ضخامت 
اين رخساره 19/8 متر و شامل  مقاطع Ch26 تا Ch28 و Ch37 تا Ch38 است. بافت 
فراوان  طور  به  اربیتولیتس  نومولیتس،  با  همراه  گرينستون  تا  پکستون  رخساره  اين 
بازوپا،  دوکفه ای،  تکستوالريا،  جلبک،  دندرينا،  پیرگو،  الفیديم،  روتالیا،  همراه  به 

استراکود، خارپوست، مرجان و بريوزوآ به طور جزئی وجود دارد )شکل 4- 8(.   
محیط تشكیل: در اين زير محیط روزن داران کف زی بدون منفذ و روزن  داران منفذدار 

عدسی شکل با هم مشاهده می شوند. روزن داران با پوسته هیالین بیشتر در نقاطی که 
تمرکز کربنات به درجه شوری نرمال دريا نزديک است يافت می شوند و روزن داران 
با پوسته پرسالنوز در آب  های گرم کم عمق با گردش محدود کم  شور تا فوق شور 
فراوان هستند )Geel, 2000). تنوع باال در اين ريزرخساره ارتباط بین بخش داخلی 
رمپ و دريای باز را به خوبی نشان می دهد. اربیتولیتس و نومولیتس در محیط های 
متفاوت وجود دارند )Hohengger et al., 1999)، بنابراين اين رخساره می تواند بیانگر 
مجموعه  باشد.  ژرف  تر  بخش  های  به  ژرفاتر  کم  قسمت های  از  اوربیتولیتس  انتقال 
روزن داران بدون منفذ همراه با خرده های جلبک قرمز مشخصه محیط رسوبی رمپ 
داخلی است. حضور همزمان زيستی ارکانیسم های دريای نرمال )روزن داران منفذدار( 
و اجزای زيستی پالتفرم )روزن داران بدون منفذ( در اين بخش بر نبود يک سد موثر 
داللت دارد بنابراين اين رخساره متعلق به دريای باز رمپ داخلی است. از ويژگی  های 
بخش  در  حضور  و  پايین  تا  متوسط  انرژی  میزان  کم،  عمق  می توان  محیط  اين 
 نوری، تا قاعده خط اثر امواج عادی آب دريا  )FWWB) اشاره کرد. درطبقه بندی 
)Buxton and Pedley (1989 معادل کمربند رخساره ای شماره ۵ ، اين ريزرخساره 

)Om) معادل Flugel (2004( RMF. 13,14 و قابل مقايسه با میکروفاسیس استاندارد 

 Wilson (1975( SMF. 16, 18 و کمربند رخساره ای شماره Wilson (1975( 7 می باشد.

(Lagoonal environment) 5- 3. ریزرخساره های زیرمحیط   محیط الگون
– رخساره اوربیتولیتس:  

• L1 - ایمپرفوریت فرامینیفر بیوكالستیک پكستون- گرینستون: اين رخساره در سازند 
Ch30 می باشد. بافت پکستون تا  Ch29 و  جهرم به ضخامت 12 متر و شامل مقاطع 
گرينستون همراه با فسیل های اربیتولیتس، آرکیاس، پنروپلیس، پر راپیدونینا، آلوئولینا، 
پیرگو، دندريتینا، روتالیا، تکستوالريا، جلبک  قرمز، بريوزوآ، مرجان، شکم پا، ديتروپا 

و خرده  های دوکفه ای و خارپوست می باشد)شکل 4- 9(. 
محیط تشكیل: روزن داران پرسالنوز در قسمت های کم عمق پالتفرم گسترش زيادی 

 Ghose (1997)، Geel (2000)، Racey (2001( از جمله  از محققین  بسیاری  دارند. 
بخش  به  مربوط  را  اوربیتولیتس  رخساره   Beavington- Penney et al. (2006( و 
نظر گرفته اند.  در  و محیط های محصور  ريفی  داخلی، محیط پشت  کم عمق رمپ 
به علف های دريايی زندگی می کرده اند.  اپی فیت و چسبیده  به صورت  اربیتولیتس 

آنها در تاالب های محدود شده و رخساره های کربناته بدون رسوبات تخريبی فراوان 
هستند )Geel, 2000). حضور اربیتولیتس در سنگ های رسوبی گذشته نشانگر کف 
بسترهايی است که به طور پراکنده دارای پوشش گیاهی از علف های دريای هستند 

 .(Vaziri-Moghaddam et al., 2002(

     فراوانی روزن داران کف زی با پوسته پرسالنوز) آرکیاس، پنروپلیس و میلیولید(، 
بیان گر تشکیل اين رخساره در آب های کم عمق و با انرژی متوسط تا پايین، حضور 
در بخش نوری و زير خط اثر امواج عادی آب دريا اشاره کرد، معرف محیط الگون 
می  باشد، لذا به دلیل همراهی سنگواره های شاخص الگونی در اين رخساره، می توان 
آن را به رمپ داخلی نسبت داد. در طبقه بندی )Buxton and Pedley (1989 معادل 
 Flugel (2004( RMF. 20 معادل  رخساره  ريز  اين  و   2 شماره  رخساره ای  کمربند 
و   Wilson (1975( SMF. 18 استاندارد  میکروفاسیس  با  مقايسه  قابل  و  می باشد. 

کمربند رخساره ای شماره Wilson (1975( 7 می باشد. 
 (Shoal) 5- 4. ریزرخساره های زیرمحیط   شول

اين  گرینستون:  فرامینیفر  ایمپرفوریت  هیالین-  كورالیناسه آ  بیوكالستیک   -  Sh  •
حضور  از  می باشد.   Ch44 و   Ch43 مقاطع  شامل   و  متر   22 ضخامت  به  رخساره 
همزمان روزن داران کف زی پرسالنوز )اربیتولیتس، پنروپلیس، آرکیاس ، دندريتینا، 
الفیديم(  و  روتالیا  )نومولیت،  هیالین  کف زی  روزن داران  و  پیرگو(  و  آستروتريلینا 
از  می باشد.  اصلی  اجزای  از  شکم پا  و  دوکفه ای  خرده  های  پلويید،  قرمز،  جلبک 
ديسکوربیس،  استراکود،  تکستوالريا،  مرجان،  بريوزئوآ،  به  می توان  فرعی  عناصر 

ديتروپا و خارپوست اشاره کرد )شکل 4 - 10(. 
اسپارايتی  زمینه  و  گرينستون  بافت  محیط  زير  اين  مشخصه های  از  تشكیل:  محیط 

روزن داران  میزان  و  آلوکم ها  خوب  جورشدگی  با  گردشده  دانه   های  که  می باشد 
کف زی با پوسته پرسالنوز بیشتر از روزن داران کف  زی با ديواره هیالین است. مقدار 
گل آهکی کاماًل کاهش يافته و سیمان کلسیت اسپاری فزونی دارد. اين رخساره ها 
در محدوده خط اثر امواج رسوب گذاری کرده اند. وجود سیمان کلسیت اسپاری نیز 
نشانگر اين موضوع است که گل کربناته در اثر افزايش انرژی از محیط شسته شده و 
فضای خالی توسط سیمان پر شده است. اين زير محیط پر انرژی ترين رخساره توالی 
از رمپ داخلی  سازند جهرم در برش مورد مطالعه می باشد. زيرمحیط شول بخشی 
تپه های  خاص  کف زی،  روزن  داران  حاوی  بیوکالستی  گرينستون های  می باشد. 
 Buxton and Pedley (1989(  ماسه  ای متحرک يا همان شول هستند. در طبقه بندی 
 RMF. 27 معادل  رخساره  ريز  اين   ،  3 شماره  رخساره ای  کمربند   معادل 
)Flugel (2004 و قابل مقايسه با میکروفاسیس استاندارد Wilson (1975( SMF. 11و 

کمربند رخساره ای شماره Wilson (1975( ۶ می باشد.       
 Protected and) 5- 5. ریزرخساره های زیرمحیط دریای  محصور رمپ داخلی 

 (low-energy inner ram environment

– رخساره میلیولیده:

• Rm – روتالیا ایمپرفوریت فرامینیفر بیوكالستیک پكستون – گرینستون: در اين رخساره 
به ضخامت 23 متر و شامل مقاطع Ch41 و Ch42 می باشد. از اجزای اصلی اين ريز 
رخساره روزن داران کف زی با ديواره هیالین )روتالیا، الفیديم و نومولیت( و پرسالنوز 
پلويید،  پیرگو(،  و  دندريتینا  آستروتريلینا،  پر راپیدونینا،  پنروپلیس،  )آرکیاس، 
فرعی  آلوکوم های  از  می باشد.  خارپوست  و  دوکفه ای  پوسته های  از  خرده  هايی 
والوولینید، شکم پا  تکستوالريا،  بريوزئر،  و  مرجان  خرده های  کورالیناسه آ،  می توان 
و دانه های کوارتز می باشد اين مقاطع تا بخشی دولومیتی شده است )شکل 4- 11(.   
قرمز  جلبک  خرده  های  با  همراه  منفذ  بدون  روزن  داران  مجموعه  تشكیل:  محیط 

مشخصه محیط رسوبی رمپ داخلی است. از ويژگی های اين محیط ذرات در حد 
با  با جورشدگی و گردشدگی ضعیف تا خوب است. پلويیدها  ماسه ريز تا درشت 
گردشدگی متوسط تا خوب حضور دارند. تبديل زمینه میکرايتی به میکرواسپارايت و 
میکرايتی شدن آلوکم ها همراه با پلت ها از پديده های رايج قابل مشاهده اين رخساره 
است. از ويژگی های ديگر می توان عمق کم، میزان انرژی متوسط تا پايین و حضور 
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در بخش نوری، تا قاعده خط اثر امواج عادی آب دريا )FWWB) اشاره کرد. در 
، اين  )Buxton and Pedley (1989 معادل کمربند رخساره ای شماره 4  بندی  طبقه 
ريزرخساره قابل مقايسه با Flugel (2004( RMF. 16، معادل میکروفاسیس استاندارد 
 Wilson (1975( Wilson (1975( SMF. 16,18 و کمربند رخساره ای شماره 7 و 8 

می باشد.   
به  اين رخساره  – گرینستون: در  بیوكالستیک میلیولیده كورالیناسه آ پكستون   -  L2  •

ضخامت 1۵ متر و شامل مقاطع Ch45 تا Ch47 می باشد. روزن داران کف زی از نوع 
پنروپلیس،  به  روزن داران  ديگر  از  هستند.  دهنده  تشکیل  جزء  فراوان ترين  میلیولید 
اشاره کرد.  تکستوالريا  و  رئوسال  ديسکوربیس،  روتالیا،  دندريتینا،  الفیديم،  پیرگو، 
قرمز،  جلبک  مخصوصاً  خارپوست  و  دوکفه ای  خرده  های  از  می توان  برآن  عالوه 
تا بخشی دولومیتی شده  مقاطع  اين  برد.  نام  را  پلوئید  و  استراکود  بريوزئر، شکم پا، 

است )شکل 4- 12(. 

شکل 4- ريز رخساره های سازند جهرم در برش چینه شناسی چله گاه سپیدان: 1( پالنکتونیک فرامینیفر ديسکوسیکلینا وکستون - پکستون؛ 2( بیوکالستیک ديسکوسیکلینا 
وکستون - پکستون؛ 3( بیوکالستیک نومولیتیده ديسکوسیکلینیده رودستون؛ 4( پلوئیدال نومولیتیده وکستون- پکستون؛ ۵( نومولیت رودستون؛ ۶( پلوئیدال بیوکالستیک 
نومولیتیده وکستون- پکستون؛ 7( بیوکالستیک نومولیتیده وکستون- پکستون؛ 8( بیوکالستیک کورالیناسه آ اربیتولیتس نومولیت پکستون- گرينستون؛ 9( ايمپرفوريت 
بیوکالستیک  فرامینیفر  ايمپرفوريت  روتالیا   )11 گرينستون؛   فرامینیفر  ايمپرفوريت  هیالین-  بیوکالستیک کورالیناسه آ   )10 گرينستون؛  پکستون-  بیوکالستیک  فرامینیفر 

پکستون – گرينستون؛ 12( بیوکالستیک میلیولیده کورالیناسه آ پکستون – گرينستون.
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اين  تشکیل  بیان گر  پرسالنوز  پوسته  با  کف زی  روزن  داران  فراوانی  تشكیل:  محیط 

رخساره در آب های کم عمق و با انرژی متوسط تا پايین، حضور در بخش نوری، 
که  می باشند  موجوداتی  میلیولیدها  کرد.  اشاره  دريا  آب  عادی  امواج  اثر  زير خط 
 .(Geel, 2000( می کنند  زندگی  نیمه شور  تا  شور  بسیار  کم عمق،  محیط های  در 
عموماً  می   کنند،  زندگی  نرم  بستر  سنگ  و  کم  آشفتگی  با  آب های  در  میلیولیدها 
شاخص محیط های الگونی و يا غنی از مواد غذايی هستند. در کم  عمق ترين بخش، 
بوده  همزيست  جلبک  فاقد  روزن داران  اين  زيرا  هستند،  فراوان  بسیار  میلیولیدها 
باال می باشد(  میزان شوری  به دلیل کاهش چرخش آب دارای   ( نقاط کم عمق  در 
 زندگی می کنند و پوسته بدون منفذ نیز، آنها را در برابر نفوذ نور محافظت می کنند 
همراهی  و  میلیولید  غالب  زيستی  محتوای  به  توجه  با   .(Sadeghi et al., 2009(

محصور  نیمه  تا  محصور  الگون  محیط  زير  به  الفیديوم  و  کوچک  روتالین های 
در  است.  داشته  تعلق  عادی  امواج  پايه  از  باالتر  و  درونی  رمپ  نوری  محدوده  در 

طبقه بندی )Buxton and Pedley (1989 معادل کمربند رخساره  ای شماره 2 ، اين ريز 
استاندارد با میکروفاسیس  قابل مقايسه   رخساره معادل Flugel (2004( RMF. 20 و 

 Wilson (1975(  7 شماره  رخساره ای  کمربند  و   Wilson (1975( SMF. 18

می باشد. 
     با توجه به تبديل تدريجی رخساره ها به يکديگر، عدم وجود سد ريفی به عنوان 
جدا کننده محیط دريايی باز از محیط الگون، عدم حضور کورتويیدها، آنکويیدها، 
رمپ  در  بندرت  يا  و  می باشند  کربناته  شلف  خاص  که  آگرگات  دانه  و  پیزويیدها 
دوباره جابجا شده، عدم  فقدان رسوبات  و   (Flugel, 2010( می شوند  يافت  کربناته 
وجود رخساره های ريزشی و لغزشی که بیانگر شیب باالی محیط رسوبی در هنگام 
رسوب گذاری می باشد، محیط رسوبی سازند جهرم در منطقه مورد مطالعه، پالتفرم 
کربناته از نوع رمپ با شیب يکنواخت )Homoclinal ramp) بوده اين رمپ دارای 

قسمت های خارجی، میانی و داخلی است )شکل ۵( .   

شکل ۵- مدل رسوبی پیشنهادی رمپ کربناته سازند جهرم در برش چینه شناسی چله گاه سپیدان.
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     رسوبات کم ژرفای کربناتی دريايی به سن ائوسن دارای تنوع بسیار روزن داران 
بزرگ کف زی است، ابزار مناسبی برای بررسی محیط رسوبی ديرينه مهیا می سازد. 
ته نشست های  در  دهنده  تشکیل  آلوکوم های  بیشترين  چله گاه  چینه شناسی  برش  در 
ويژه  به   بزرگ  کف زی  روزن داران  حاوی  ائوسن  سن  به  جهرم  سازند  کربناتی 
اپرکولینا، نومولیتس، آسیلینا، ديسکوسیکلینا و اربیتولیتس می باشد. در برش مطالعاتی 
و  ندارند  حضور  بزرگ  روزن داران  نوری(  زون  )زير  باز  دريای  ژرف  بخش  در 
روزن داران کوچک کف زی و گاهی پالنکتون ها جای آنها را می گیرند. اما در بخش 
میانی اين محیط )قاعده زون نوری پايینی(، ديسکوسیکلینیدها و نومولیتیدهای کشیده 
و نازک ظاهر می شوند، و در بخش بااليی دريايی باز با کاهش عمق نومولیتیدهای 
کوچک و عدسی شکل در کنار جلبک قرمز و بريوزوئرها برتری دارند. به اين دلیل 
می توان در اين منطقه در سازند جهرم يک سیکل بزرگ پس رونده در نظر گرفت که 

از سازند پابده شروع شده و در مرز سازند آسماری پايان می يابد. 

6- نتیجه گیري 
بر اساس مطالعه  نهشته های کربناته سازند جهرم در برش چینه شناسی چله گاه تعداد 
38 جنس و 18 گونه از روزن داران کف زی و دو مجموعه فونی برای سازند جهرم 

شناسايی گرديد. بر اين اساس سن سازند جهرم ائوسن میانی- ائوسن بااليی است. 
     سازند جهرم در برش مورد مطالعه دارای ۶ رخساره، 12 ريزرخساره در ۵ زيرمحیط، 
دريای باز، دريای باز رمپ داخلی، زيرمحیط دريای محصور رمپ داخلی، زيرمحیط 

شول و الگون می باشد.  
     روند گسترش ريزرخساره ها، نشانگر آن است که سازند جهرم در يک  محیط رمپ 
 هموکلینال تشکیل شده اند. و شامل رمپ خارجی، رمپ میانی و رمپ داخلی می باشد. 
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Abstract
This study deals with lithostratigraphy, biostratigraphy, microfacies analysis, and depositional setting of the Jahrum Formation in Chellehgah 
Sepidan section, NW Shiraz. Vertical changes in lithological characteristics led to recognition of 15 lithotypes. The Jahrum Formation, in this 
area, rests conformably (with a gradational boundary) on the Pabdeh Formation and is overlain unconformably by the Asmari Formation. 
Micropaleontological analyses based on benthic foraminifera (Nummulites striatus, N. cf. fabianii, N. gr. bullatus-garganicus, Spiroclypeus 
sp.) suggest a middle-upper Eocene age for the formation. Facies analyses allowed to recognize the 6 facies (including 12 microfacies) for the 
examined strata. The results also suggest that the Jahrum Formation deposited in a homoclinal ramp.                                
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