تابستان  ،97سال بيست و هفتم ،شماره  ،108صفحه  115تا 124

ریزرخسارهها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری ،شهرکرد،
زاگرس مرتفع
مریم سلطانی نجفآبادی ،1سیداحمد بابازاده ،*2محسن آل علی 3و برزو عسگری پیربلوطی

4

1دانشجوی دکترا ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
2دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
3استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
4استادیار ،گروه مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مسجد سلیمان ،مسجدسلیمان ،ایران
تاريخ دريافت1395 /05 /25 :

تاريخ پذيرش1396 /05 /28 :

چكيده

سازند جهرم متشکل از سنگهای آهکی ضخیمالیه خاکستری رنگ و تودهای است که عمدتاً دارای فسیل روزنبران هستند .در این تحقیق دو برش چینهشناسی سالدوران و دشت

زری انتخاب شد که ضخامت آنها به ترتیب  200و  176/5متر است .این برش هاي چینهشناسی در باختر شهرکرد (زاگرس مرتفع) واقع هستند .مرز زیرین سازند جهرم در برش

سالدوران با سازند پابده گسلی و مرز باالیی آن نیز توسط گسل قطع شده است و در کنار سازند گورپی قرار دارد .مرز زیرین سازند جهرم در برش دشت زری بهطور ناپیوسته
روی سازند گورپی قرار دارد و رأس آن با ناپیوستگی همشیب در زیر سازند پابده واقع است .بر اساس مشاهدات میکروسکوپی و محتویات فسیلی 8 ،رخساره در چهار کمربند

رخسارهای شناسایی شده است .این رخسارهها که از ناحیه جزرومدی تا ناحیه عمیق حوضه در محیط رمپ کربناته گسترش دارند؛ شامل )1 :مادستون )2 ،وکستون /پکستون
رافیدیونیتا پلی مورفینا )3 ،وکستون روزنبران بدون منفذ -منفذدار )4 ،پکستون جلبک قرمز )5 ،وکستون روزنبران منفذدار بزرگ )6 ،وکستون روزنبران پالنکتون -جلبک

قرمز )7 ،وکستون روزنبران بدون منفذ کوچک -پالنکتون و  )8مادستون روزنبران پالنکتون هستند .از میان  8رخساره شناسایی شده ،فقط  2رخساره در هر دو برش مشترک
نیستند که شامل )1 :وکستون روزن بران منفذدار کوچک -پالنکتون و )2وکستون روزنبران پالنکتون– جلبک قرمز هستند .سن سازند جهرم بر اساس مجموعه روزن بران به
ائوسن پیشین و میانی نسبت داده شده است.

کلیدواژهها :ریزرخساره ،سازند جهرم ،شهرکرد ،رمپ کربناته.
*نویسنده مسئول :سیداحمد بابازاده

 -1پيش نوشتار
سازند جهرم ،به سن پالئوسن تا ائوسن پس از حركات كرتاسه پسين ،در بخشهای
داخلی زاگرس و محدوده خلیج فارس گسترش یافت .در مناطق ساحلي دريا سازند
آواري ساچون ،در مناطق كمعمق ،سازند كربناتي جهرم و در نواحي ژرف ،سازند
شيلي پابده رسوب میکرد .رسوبات سازند پابده عمدتاً ازمارنها تا آهکهای حاوی
روزنبران پالنکتونی مناطق عمیق تشکیل شده که گاه با رسوبات کربناته مناطق
کمعمق تداخل بینانگشتی دارند و یا روی سازند جهرم بهصورت پیوسته و همشیب
دیده میشوند .در اثر فعالیت کوهزایی دوران پیرنئن در اواخر ائوسن میانی ،سازند
جهرم بهصورت پالتفرم برجسته ازآب خارج میشود.
مطالعات سازند جهرم دراستان چهارمحالوبختیاری و سایر مناطق زاگرس
توسط افراد مختلف انجام شد .در ابتدا برش نمونه سازند جهرم توسط
( James and wynd (1965در یال شمالی کوه جهرم ،در تنگ آب و جنوب
شهرستان جهرم اندازهگیری شد .این سازند به نام آهک ائوسن وآهک گیشون
نیز خوانده میشود Taheri et al. (2008( .ارتباط بين تجمعات فسيلي و سكانس
رسوبي سازند جهرم در ناحيه اردل ازاستان چهارمحالوبختیاری را بررسی کردهاند.
حاجيمحمدحسينينژاد ( )1383چينهنگاري زيستي و رخسارههاي ميکروسکپي
سازندهاي جهرم و آسماري را در منطقه فارسان (شهرکرد) ،بررسی کرده است.
رحیمپور ( )1390ميکروبيواستراتيگرافي ،رخسارههای زیستی و چينهنگاري
سکانسی سازند جهرم را در شمال باختر شيراز مورد بررسی قرار داده است.
( Babazadeh and Pazooki (2015ریزرخسارهها و محیط رسوبی سازند جهرم را
در منطقه فارس بررسی کردهاند .یوسفیزاده باغستانی ( )1393زیستچينهنگاری
و پالئوژئوگرافی سازند جهرم را در برش دشت زری ،واقع در باختر شهرکرد
(استان چهارمحالوبختیاری) مطالعه کردهاند .هدف از این مقاله شناسایی رخسارهها
و سپس تطابق بین دو مقطع چينهشناسی مورد مطالعه است.

E-mail: m.ahangari@urmia.ac.ir

 -2موقعیت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در استان چهارمحالوبختیاری ،در باختر شهرکرد و در زون زاگرس
مرتفع واقع است (شکل . )1دو برش انتخاب شده در محدوده کوه سالدوران و دشت
زری ،در فاصله  75کیلومتری مرکز استان انتخاب شدند که از طریق جاده شهرکرد-
فارسان قابل دسترسی هستند .برش دشت زری به ضخامت  176/5متر ،در حد فاصل کوه
چوبین وکوه زرآب ،در حوالی روستای گردو و خاور دشت زری واقع است .مختصات
جغرافیایی آن طول ´´ 50° 20´ 4و عرض´´ 32° 23´ 14است .برش سالدوران در حوالی
کوهی به همین نام به ضخامت  200متر و در طول جغرافیایی ´´ 50°19´ 84و عرض
جغرافیایی ´´ 32° 22´ 96جای دارد .فاصله دو برش از هم 15کیلومتر است (شکل .)1
 -3روش مطالعه
در این نوشتار دو برش از سازند جهرم واقع در استان چهارمحالوبختیاری مطالعه
و بررسی شدند .برداشت مقاطع سنگی از بهترین رخنمونهای برش دشت زری به
ضخامت  176/5مترو برش سالدوران به ضخامت 200متر در فواصل  2تا 4متری و در
جهت عمود بر الیه انجام شد .از نمونههای سنگی  117مقطع نازک میکروسکوپی
تهیه و عکسبرداری و آنالیز مقاطع میکروسکوپی در دانشگاه پیام نور تهران
انجام شد .در توصیف ریزرخسارهها از روش ( Flugel (2004و در نامگذاری ریز
رخسارهها از روش ( Dunham (1962و ( Embry and Klovan (1971استفاده شد.
الزم به ذکر است که نمونههای برش دشت زری از باال به پایین برداشت شدهاند .لذا
ترتیب شمارهگذاری مقاطع از باال به پایین ستون چينهشناسی رو به افزایش است.
 -4چينهنگاری برشهای مورد مطالعه

 .1 -4برش دشت زری

سازند جهرم در برش دشت زری به ضخامت  176/5متر بر روی سازند
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گورپی قرار دارد و مرز باالیی آن سازند پابده است (شکل  .)2برش  4واحد
سنگشناسی دارد :واحد  )1آهک ناز کالیه به رنگ خاکستری و بافت
مادستون و دارای روزنبران کفزی که روی سازند گورپی واقع شده است.
واحد  )2آهک متوسطالیه به رنگ خاکستری تا قهو های دارای روزنبران
کفزی بدون منفذ .واحد  )3آهک خاکستری تا سفید رنگ ضخیمالیه،

دارای روز نبران پالژیک که در بعضی الیهها اندکی هوازدگی و خردشدگی
و همچنین رگههای استیلولیتی یا چرتی در آن مشاهده میشود .واحد )4
سنگآهک تود های فسیلدار به رنگ خاکستری ،بافت وکستون/پکستون که
دارای روز نبران کفزی بدون منفد و منفذدار ،جلبک سنگفرشی و دوکفهای
است (شکل  -3الف).

شکل  -1محل دو برش مورد مطالعه؛ اقتباس از نقشه زمینشناسی 1/250000شهرکرد.

شکل  -2مرز باالیی سازند جهرم با سازند پابده در برش دشت زری.

الف
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شکل  -3الف) دوکفهای در واحد  4دشت زری؛ ب) نومولیتهای ایزوله در واحد 4سالدوران.

ب

مریم سلطانی نجفآبادی و همكاران
 .2 -4برش سالدوران

مرز زیرین سازند جهرم در برش سالدوران گسلی است و بر روی سازند گورپی
قرار دارد (شکل  )4و مرز باالیی آن با سازند پابده نیز دارای گسل است .اما
در ظاهر این دو مرز همشیب و موازی مشاهده میشوند (شکلهای  4و .)5
برش شامل  5واحد سنگشناسی است )1 :واحدآهک پالژیک شامل آهک
ضخیمالیه تا تودهای با بافت مادستون به رنگ خاکستری و دارای روزنبران
پالنکتون )2 .آهک نازکالیه شامل آهک به رنگ قهوهای و فسیلدار دارای

روزنبران منفذدار و جلبک قرمز )3 .واحد آهک ضخیمالیه سفید رنگ به
ضخامت یک تا دو متری و دارای پوستههای دوکفهای .واحد )4آهک تودهای
نومولیتدار دارای روزنبران و نومولیتهای ایزوله (شکل  -3ب) ،آثار
استیلولیتی و اکینویید )5 .آهک متوسطالیه به رنگ قهوهای تا خاکستری فاقد
آلوکم فسیلی و بافت مادستون و دارای اکسیدشدگی و شکستگیهای استیلولیتی
و همچنین آهک اسپارایتی که در رنگ آمیزی با محلول الیزارین قرمز ،بیرنگ
دیده شده است.

شکل  -4مرز زیرین سازند جهرم با سازند گورپی در برش سالدوران (موازی و همشیب).

شکل  -5مرز باالیی سازند جهرم با سازند پابده در برش سالدوران (موازی و همشیب).

 .3 -4زیستچينهنگاری سازند جهرم

A.montanarii, A.corbarica, A.leupoldi, A.rotundata, Nummulites atacicus

با توجه به حضورگونههای شاخص روزنبران کفزی و پالنکتون در منطقه مورد
مطالعه که شامل انواع زیر است:
ranikotensi, Alveolina solida,

Discosyclina

intermedia,

Acarinina

A.aff. rotundata, A.sakariensis, A.elliptica nuttalli, A.pisella, A.aragonensis,

and Rhapydionina polymorphina

و همچنین بر اساس تشخیص یک زون بینابینی و دو زیستزون مطلق از قدیم به

جدید در منطقه مورد مطالعه ،میتوان برای سازند جهرم سن ائوسن پشین و میانی را
تعیین کرد .زیستزون های تعیین شده به شرح زیر هستند:
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1) Acarinina intermedia-Alveolina solida interval range zone

3) Rhapydionina polymorphina total range zone

این زون ،یک زون گسترش بینابینی از اولین ظهور گونه  Acarinina intermediaتا
اولین ظهورگونه  Alveolina solidaبه سن ائوسن پیشین است .گونههای همراه این
زیستزون ،گونههای کفزی و پالنکتونیک زیر است:

زون زیستی مطلق ارائه شده از اولین ظهور تا آخرین ظهورگونه
 polymorphinaاست که سن ائوسن میانی را نشان میدهد .گونههای همراه این
زیستزون شامل  Nummulites striatusو  Opertorbitolites sp.است.

Discosyclina ranikotensis, Discosyclina sella

در مجموع  8ریزرخساره به شرح زیر در مدل رمپ کربناته شناخته شده است که 6
ریز رخساره در هر دو برش دشت زری و سالدوران مشترک است.
 مادستون (( )Mudstoneشکلهای  -7الف و ب) :در این ریز رخساره ،فسیلشاخصی مشاهده نمیشود .آثار اکسیدآهن و هوازدگی دولومیت ریز اولیه،
شکستگی استیلولیتی ،سیمان اسپارایتی و پوسته دوکفهای دیده میشود .همچنین در
بعضی افقها ،فابریک چشم پرندهای مشاهده میشود .این رخساره در محیط لیتورال
یا ساحلی و باالی جزرومدی در برش سالدوران و دشت زری مشاهده میشود.

Acarinina bullbrooki, Operculina complanata, Discosyclina dispansa,
2) Alveolina solida total range zone

این زون ،یک زون گسترش کلی یا مطلق است که محدوده آن از اولین تا آخرین
ظهور گونه  Alveolina solidaاست .گونههای همراه این زیستزون عمدتاً شامل
روزنبران کفزی منفذدار و بدون منفذ زیر است:
Nummulites globulus, Nummulites mamilatus, Operculina complanata,
Discosyclina dispansa, Discosyclina ranikotensis, Discosyclina sella,

Rhapydionina

 .4 -4رخسارهها ی رسوبی

Assilina laminose, Assilina sp., Assilina leymeri, Ass. laminosa, Ass.

 -پکستون /وکستون رافیدیونینا پلی مورفینا (Rhaphydionina-polymorphina

subspinosa, Alveolina solida, Alveolina leupoldi, A.sakaryensis, A.corbarica,

( )wackestoneشکلهای  -6الف و  -7پ) :زیای اصلی در این رخساره
شامل روزنبرانی با پوسته بدون منفذ نظیر میلیولید ( )Miliolidsو رافیدیونینا
( )Rhaphydioininaدوکفهای ،جلبک سبز است .این رخساره ارتوکم میکرایتی دارد.
زیای جانوری در این رخساره بسیار کم است .در برخی افقها پلویید مشاهده میشود.
میلیولیدها در محیط کمعمق الگون در منطقه نورانی حضور دارند (.)Geel, 2000

A.aff.rotundata, A.elliptica nuttalli, A.pissela, A.aragonensis, A.montanarii,
Glomalveolina lepidula, Orbitolites sp., Opertorbitolites. sp.

با توجه به این تجمع فسیلی و تطابق آن با زیستزونهای ارائه شده توسط
( Sirel (2008و ( Serra kiel (1999سن ائوسن پیشین مشخص میشود.

شکل  -6ریزرخسارههای برش دشت زری :الف) رخساره وکستون رافیدیونینا پلی مورفینا؛ ب وپ) رخساره پکستون /وکستون روزنبران بدون منفذ ،منفذدار .ت) رخساره پکستون جلبک قرمز؛
ث ،ج و چ) رخساره وکستون روزن بران بزرگ منفذدار؛ ح و د) رخساره پکستون روزنبران منفذدار کوچک؛ خ) رخساره مادستون روزنبران پالنکتونیک.

با توجه به وجود روزنبران بدون منفذ و فقدان روزنبران منفذدار در یک ارتوکم
میکرایتی میتوان نتیجه گرفت که محیط متعلق به یک الگون محصور در یک رمپ
داخلی است (شکلهای  9و  .)10این رخساره در هر دو برش سالدوران و دشت زری
مشاهده میشود و با هم قابل مقایسه هستند (شکل .)8
 -پکستون /وکستون روزنبران بدون منفذ -منفذدار (packstone/ wackestone

( )Hyaline- porcelaneous foraminiferaشکلهای  -6ب و پ و  -7ت):
آلوکمهای اصلی زیستی در این رخساره شامل روزنبرانی با پوسته بدون منفذ نظیر
اپرتواربیتولیتس ( ،)Opertorbitolitesمیلیولید ( )Miliolidsو آلوئولین ()Alveolina
و آلوکمهای فرعی زیستی تعدادی نومولیت ( )Nummulitesکوچک و عدسیشکل
هستند .در این رخساره تعداد آلوئولینها بیشتر از میزان اربیتولیتس و اپرتواربیتولیتس
است .فراوانی بیشتر آلوئولینها نسبت به اپرتواربیتولیتس نشانه الگون نیمهمحصور
است .آلوکمهایی نظیر ،اینترکالست و جلبک سبز و قرمز به مقدار کم در زمینه
میکریتی مشاهده میشوند .همراهی نومولیتها با روزنبران شاخص الگون و وجود
جلبک قرمز معرف وجود سدی کمارتفاع در مدل رمپ است .وجود اینتراکالست
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نشانه میزان انرژی و نور متوسط در محیط الگون باز است .این رخساره در برش
دشت زری و سالدوران مشاهده میشود (شكلهای  9 ،8و .)10
 پکستون جلبک قرمز (( )Red algae packstoneشکلهای  -6ت و  -7ث و ج):اين رخساره از اجتماعجلبکهای قرمز ساخته شده است و اغلب بهصورت پکستون
مشاهده میشود .اسكلت و چارچوب سنگ كربناته را جلبک قرمز تشكيل میدهد.
آلوکمهای فرعی تکستوالریا ( ،)Textulariaآسیلینا ( ،)Assilinaدیسکوسیکلینا
( ،)Discosyclinaنومولیت ( ،)Nummulitesدوکفهای و مرجان بهصورت پراکنده
هستند .فضاي درون اسكلت جلبکهای قرمز در بیشتر افقها توسط ميكرايت و در
بعضی افقها با اسپارایت کلسیتی پر شده است .وجود روزنبرانی با پوسته متورم و
ضخیم (گلبولی شکل) نظیر دیسکوسیکلینا و نومولیت همراه با جلبک قرمز معرف
محیط کم عمق است .از پدیدههای دیاژنز در این رخساره میتوان به آثار استیلولیتی
اشاره کرد .اين رخساره محيط پرانرژي ريف كومهاي پراکنده ( )Patch reefرا نشان
میدهد كه مطابق با کمربند رخسارهای شماره  ،Wilson (1975( 5کمربند رخسارهای
شماره  Boxton and Pedly (1989( 5و ریزرخساره استاندارد شماره Flugel (2004( 12

مریم سلطانی نجفآبادی و همكاران

شکل  -7رخسارههای برش سالدوران :الف) سیمان اسپاریتی در رخساره مادستون در محیط جزرومدی؛ ب) فابریک چشم پرندهای دررخساره مادستون
در محیط جزرومدی؛ پ) رخساره پکسون/وکستون رافیدیونینا پلیمورفینا با زمینه میکرایتی؛ ت) پکستون/وکستون روزن بران منفذدار ،بدون منفذ؛
ث وج) پکستون جلبک قرمز؛ چ و ح) رخساره پکستون روزنبران منفذدار بزرگ؛ خ) رخساره مادستون روزنبران پالنکتونیک.

Mfs2:Rhapydionina
wackestone

شکل  -8تطابق مدل رسوبگذاری رمپ کربناته در برش دشت زری و سالدوران.
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است .این رخساره در برش دشت زری (شکل  )9و سالدوران (شکل  )10وجود دارد
و با هم قابل مقایسه هستند (شكل .)8
 -پکستون /وکستون روزنبران منفذدار بزرگ (hyaline foraminifera packstone/

( )wackestone Largeشکلهای  -6ث ،ج و چ و  -7چ و ح) :این رخساره دارای 2
زیررخساره در بخش کمعمق و عمیقتر دریای باز است.
• نومولیت -آسیلینا وکستون (:)Subfacies1: Nummulites- Assilina wackestone
آلوکمهای اصلی زیستی این رخساره شامل اپرکولینا ( ،)Operculinaنومولیت
( ،)Nummulitesآسیلینا ( )Assilinaو آلوکمهای فرعی ،روتالیا (،)Rotalia
اکتینوسیکلینا ( ،)Actinosyclinaدیسکوسیکلینا ( ،)Discosyclinaجلبک قرمز،
آلوئولین ( ،)Alveolinaاربیتولیتس ( ،)Orbitolitesمیلیولید ( )Miliolidsاست که از
محیط پشت سدی وارد این بخش شدهاند .نومولیتها در بخش میانی تا عمیق ناحیه
نوری زندگی میکنند ( .)Reisse, 2001نولولیتهای مگالوسفریک به فرم گلبولی

نشاندهنده بخش کمعمق در ابتدای محیط سراشیب قاره است .سایر نولولیتها به
فرم مگالوسفریک و میکروسفریک با پوستههای نازک مشاهده میشوند که اندازه
متوسط یا بزرگی دارند و همراه اپرکولینا ( ،)operculinaآسیلینا ( )Assilinaو
دیسکوسیلینا ( )Discosyclinaهستند .عمق تشکیل نولولیتهای پهن  60تا  80متر
است ( .)Hallock, 1983وجود نولولیتها و عدم حضور یا مقدارکم آلوئولینها
در یک ماتریکس میکرایتی نشاندهنده رسوبگذاری زیر قاعده امواج است
( .)Babazadeh, 2010در این رخساره آسیلینا و نولولیتها و اپرکولینا با پوسته ستبر
و درشت در کنار هم مشاهده میشوند .با توجه به افزایش نسبت  ،N/Oیعنی افزایش
میزان گروه نومولیتیده (نومولیت ،آسیلینا و اپرکولینا) در مقایسه با اورتوفراگمیداها
در اینجا دیسکوسیکلینا ( ، )Discosyclinaمیتوان نتیجه گرفت که این رخساره در
بخش کمعمقتر دریای باز ،در ابتدای سراشیب قاره قرار دارد .این زیررخساره در
برش سالدوران و دشت زری مشاهده میشود (شكلهای  9 ،8و )10

Rhapydionina
wackestone

Rhapydionina

شکل  -9ستون چینهشناسی ،انواع ریزرخساره ومحیط های رسوبی برش دشت زری.
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Rhapydionina
wackestone

Rhapydionina

شکل  -10جدول پراکندگی رخسارهها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران.

•"

وکستون/پکستون دیسکوسیکلینا-آسیلینا ،روزنبران پالنکتونیک (Subfacies 2:

:)Planktonic foraminifera- Assilina- Discosyclina wackestone/packstone
فونای اصلی زیستی در این ریزرخساره آسیلینا ( )Assilinaو دیسکوسیکلینا
( )Discosyclinaاست .آلوکمهای فرعی زیستی شامل نومولیت (،)Nummulites
اپرکولینا ( ،)Operculinaمیلیولید ( ،)Miliolidروزنبران پالنکتونیک
( )Planktonic foraminiferaاکینویید و جلبک قرمز است که در زمینه میکرایتی
مشاهده میشوند .در این رخساره کاهش نسبت  N/Dیعنی کاهش میزان گروه
نومولتیدها شامل اپرکولینا ( ،)Operculinaآسیلینا ( )Assilinaو نومولیت
( )Nummulitesنسبت به دیسکوسیکلیناها نشاندهنده وجود عمق بیشتر دریای
باز در انتهای سراشیب قاره است .ارتوفراگمینیداها در حد زیرین زون فوتیک

زندگی میکنند ( .)Romero et al., 2004با توجه به فقدان روزنبران با پوسته
بدون منفذ ،رخساره در انتهای سراشیب قاره در رمپ خارجی قرار دارد .در برخی
افقهای این رخساره ،پالنکتونها و روزنبران بزرگ و کشیده مشاهده میشود که
نشانگر سراشیب قاره در رمپ میانی و خارجی هستند .در این رخساره نولولیتها با
پوستههایی بسیار نازک بیشتر به فرمهای میکروسفریک وجود دارند که نشاندهنده
شرایط مناسب برای تولید مثل جنسی در آنها در زیر خط اثر امواج توفانی SWB
است (شكل  .)8این رخساره در دو برش سالدوران و دشت زری مشاهده میشود
(شکلهای  9و .)10

 -وکستون روزنبران پالنکتون -جلبک قرمز (Red algae- planktonic

 :)foraminifera wackestoneوجود جلبک قرمز همراه با پالنکتون در این رخساره
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معرف محیط نسبتاً عمیق در رمپ خارجی و وجود زیای پالنکتونی همراه با جلبک
قرمز نشاندهنده رسوبگذاری در زیرخط اثر امواج توفانی  SWBو در قسمتهای
عمیق است .این رخساره از رخساره قبلی عمیقتر است (شکلهای  8و  )9و تنها در
برش دشت زری وجود دارد.
 -پکستون روزنبران منفذدار کوچک -پالنکتون (Small hyaline foraminifera-

( )planktonic packstoneشکلهای  -6ح و د) :وجود روزنبران کفزی کوچک
منفذدار ،همراه با تعداد کمی از پالنکتونها و از طرف دیگر عدم وجود فونای
بیوکالستی در یک زمینه میکرایتی ،نشانگر سراشیب قاره دریای باز در رمپ میانی
تا خارجی است (شکلهای  8و  .)9از آلوکمهای فرعی زیستی میتوان به اکینویید
اشاره کرد .این رخساره تنها در برش دشت زری وجود دارد.
 مادستون روزنبران پالنکتونیک (( )Planktonic mudstoneشکلهای  -6خ و  -7خ):این رخساره یک زمینه میکرایتی ریزدانه دارد که در بعضی افقهای آن فسیل
پالنکتون دیده میشود .در برخی افقها تنها پالنکتون و اپرکولینا ()Operculina
با پوسته نازک و باریک ،جلبک قرمز و سوزن اسفنج (سیلیسی) مشاهده میشود.
این رخساره با توجه به فراوانی اندک زیای کفزی و تجمع روزنبران پالنکتون و
بدون منفذ نظیر اپرکولینا با پوسته پهن در نزدیک حد نهایی زیست خود در بخش
عمیق دریای باز قرار دارد .عدم رسوبگذاری روزنبران کفزی و عدم وجود زیای
بیوکالستی نشان از رسوبگذاری در قسمتهای بسیار عمیق در رمپ بیرونی دریای
باز دارد .این رخساره در برش سالدوران و دشت زری مشاهده میشود و با هم قابل
مقایسه هستند (شکلهای  9 ،8و .)10
 .5 -4تحلیل مدل ریزرخسارهها ی و محیط  2برش از سازندجهرم

ترتیب قرارگیری رخسارهها از محیط جزرومدی تا دریای عمیق به تدریج از محیط
کمعمق تا ژرف مرتب شدهاند.
 محیط جزرومدی :رخساره مادستون در محیط پهنه جزرومدی ایجاد شده است.در این محیط زیای جانوری مشاهده نمیشود .فابریک چشم پرندهای دیده میشود
و قطعات آهک بهصورت اینتراکالست وجود دارند .وجود سیمان اسپارایتی و
شکستگی استیلولیتی معرف انرژی زیاد این محیط است .این رخساره مربوط به
محیط پهنه جزرومدی است و در برشهای سالدوران و دشت زری مشاهده میشود
(شکلهای  9 ،8و .)10
 محیط الگون محصور :میلیولیدها از معمولترین آلوکمها در محیطهاي الگونیهستند که در رخساره رافیدیونینا پلیمورفینا وکستون مشاهده میشود .آنها در
آبهای بسیار گرم کمعمق نیمهشور تا فوق شور با آشفتگی کم زندگی میکنند
و نشانگر محیط الگون هستند ( .)Flugel, 2004فراوانی موجودات کفزی در
این رخساره نشانگر وجود رسوبات در آبهاي کمعمق سکوهاي محصور شده
است .فراوانی میلیولیدهای کوچک و آلوئولینها به رخساره نزدیک پالتفرم
داخلی نسبت داده میشود .محیط رسوبگذاری آنها در آب کمعمق یا احتماالً
با شوری باال تفسیر میشود ( .)Hottinger, 1983فراوانی موجودات کفزی
نشانگر تشکیل رسوبات در آبهای کمعمق سکوهای محصور شده است
( .)Garrison and Fishcher, 1969حضور ماتریکس میکرایتی نشاندهنده انرژي
پایین در محیط رسوبی است ( .)Beavington-penni and Racey, 2004میلیولید در
یک فالت باز ،در بخشهای داخلی فالت کمعمق با گسترش بیشتر و در بخش
میانی فالت کمعمق با گسترش کمتر دیده میشود ( .)Geel, 2000با توجه به
وجود روزنبران بدون منفذ و فقدان روزنبران منفذدار در یک ارتوکم میکرایتی
میتوان نتیجه گرفت که محیط متعلق به یک الگون محصور در رمپ داخلی است
( .)Garrison and Fishcher, 1969از ویژگیهای زیستی این محیط میتوان به
استرس محیطی که شوری باال عامل آن است ،تنوع گونهای کم ،فراوانی یک
جنس از روزنبران کفزی ،کمبود اکسیژن محلول در آب (نسبت به الگون
نیمهمحصور) ،انرژی پایین و میزان فراوان مواد غذایی اشاره کرد .در این محیطها
شوری باال شرایط مطلوبی برای فرمهای پیچشدار روزنبران بدون منفذ است
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( .)Murray, 1991این محیط در برش دشت زری و سالدوران مشاهده میشود
(شکلهای  9 ،8و .)10
 محیط الگون نیمه محصور :آلوئولین ،میلیولید و اپرتواربیتولیتس در آبهای کمعمق(کمعمقتر از  71متر) در محیط الگون و در محیط نسبتاً آشفته زندگی میکنند
( .)Hottinger, 1997; Babazadeh and Alavi, 2013اما همراهی آنها با نومولیت،
بیشتر بودن آلوئولینها نسبت به اپرتواربیتولیتس و وجود جلبک قرمز ،معرف الگون
نیمهمحصور و وجود سدی کمارتفاع در مدل رمپ کربناته است .جلبک قرمز در
ائوسن -الیگوسن در رمپ داخلی نیز مشاهده میشود (.)Buxton and Pedly, 1989
آلوئولین در بخش داخلی فالت کمعمق بهصورت گسترده و در بخش میانی فالت
کمعمق بهصورت محدودگسترش دارد (.)Geel, 2000
از ویژگیهای این محیط میتوان به تنوع گونهای زیاد ،انرژی هیدرودینامیک باال
و اکسیژن محلول در آب بیشتر نسبت به محیط الگون محصور اشاره کرد .این محیط
مواد غذایی و شوری کمتری نسبت به محیط الگون محصور دارد .اینترکالست و زمینه
اسپارایتی نشاندهنده انرژی باالی آب است .همچنین فراونی فرمهای پیچشدار مثل
آلوئولین و فراوانی کمتر روزنبران بدون منفذ نشاندهنده محیط نیمهمحصور است.
این محیط در دو برش دشت زری و سالدوران مشاهده میشود (شکلهای  9 ،8و .)10
 محیط سدی :در رخساره پکستون جلبک قرمز ،روزنبرانی با پوسته منفذدار نظیردیسکوسیکلینا و نومولیت همراه با جلبک قرمز معرف محیط کمعمق هستند .جلبکها
و مرجانهای چسبیده امروزه در محیطهای حارهای وغیر حارهای فراوان هستند و در
باالی بستر برجستگی ایجاد میکنند .این جلبکها همراه مرجانها ،اورتوفراگمیداها
و نومولیت عدسی شکل در ریف پراکنده نهشته میشوند (.)Babazadeh, 2010
تعداد کمی از نولولیتها به فرم مگالوسفریک و کام ً
ال گلبولی و با پوستههایی ضخیم
در این محیط مشاهده میشوند .محیط سدی در برش سالدوران و دشت زری وجود
دارد (شکلهای  9 ،8و .)10
 دریای باز :در دریای باز ،روزنبران منفذدار به همراه تعداد فراوانی جلبکهایقرمز وجود دارند و در قسمتهای عمیقتر آن پالنکتونها مشاهده میشوند .بر اساس
نظر ( Bevington-Penney and Racey (2004و ( Cosovic et al. (2004تعداد بیشتر
نومولیتیدها نسبت به ارتوفراگمینیداها نشاندهنده ابتدای سراشیب قاره در رمپ میانی؛
و فراوانی بیشتر ارتوفراگمینیداها نسبت به نومولیتیدها نشاندهنده بخش عمیقتر رمپ
میانی است .در قسمتهای عمیق مانند رمپ خارجی تجمع پالکتونها و کانیهایی
مثل گلوکونیت مشاهده میشود .روزنبران کفزی مانند نومولیت (،)Nummulites
اپرکولینا ( ،)Operculinaآسلینا ( )Assilinaو دیسکوسیکلیناها ( )Discosyclinaبا
اشکال گلبولی در شرایط انرژی هیدرودینامیک باال و سطح نوری بیشتر مثل ابتدای
سراشیب قاره یافت میشوند (.)Racey, 2001; Bevington-Penney and Racey, 2004
اما در شرایط سطح کم انرژی هیدرودینامیک و کاهش نفوذ نور ،مثل انتهای
سراشیب قاره ،اشکال تخت و پوستههای نازک مشاهده میشوند .تولید مثل
غیرجنسی که محصول آن به فرم های مگالوسفریک منجر میشود؛ به فراوانی در
ابتدای سراشیب قاره قرار دارد و با افزایش عمق کاهش مییابد .در قسمتهای
عمیقتر سراشیب قاره فرمهای میکروسفریک محصول با تولید مثل جنسی
افزایش مییابند .زیرا با افزایش عمق و کاهش میزان نور تنها نولولیتهای پهن
و مسطح که قادر به همزیستی با جلبک قرمز هستند؛ میتوانند به زیستن ادامه
دهند .لذا اشکال بزرگ و دیسکی با پوستههای نازک و فرمهای میکروسفریک
مشاهده میشوند .در بین ارتوفراگمیداها ،بیشتر بودن نسبت فرمهای تخت
دیسکوسیکلینا سال ( )Discosyclina sellaو دیسکوسیکلینا رانیکوتنسیس
( ،)Discosyclina ranikotensisنشاندهنده عمق بیشتر رمپ خارجی است و وجود
بیشتر اشکال دیسکی مانند دیسکوسیکلینا دیسکوس (،)Discosyclina discus
دیسکوسیکلیتا دیسپانسا ( ،)Discosyclina dispansaآکتینوسیکلینا (،)Actinosyclina
آستروسیکلینا ( )Astrosyclinaو اسپیروکلیپیوس ( )Spiroclypteousنشاندهنده بخش
نیمهعمیق در رمپ میانی است ( .)Cosovic et al., 2004همچنین در انتهای سراشیب

مریم سلطانی نجفآبادی و همكاران

قاره تنوع گونهای و میزان مواد غذایی بیش از ابتدای آن است (.)Vanderzwaan, 1999
محیط دریای باز در برش دشت زری و سالدوران از باختر شهرکرد مشاهده میشود
(شکلهای  9 ،8و .)10
 -5نتیجهگیری
با توجه به تنوع جامعه زیستی روزنبران از نظر جنس (ترکیب شیمیایی) ،شکل
صدف ،پوسته آهکی منفذدار ،پوسته آهکی بدون منفذ و اشکال متنوع تخممرغی تا
دیسکیشکل آنها ،ریزرخسارههای دو برش سازند جهرم در باختر شهرکرد مطالعه
شد.
در مجموع  8ریزرخساره شناسایی شد که در بین آنها  6رخساره در دو برش به
خوبی با هم قابل انطباق هستند و تنها دو ریز رخساره غیرمشترک در برش دشت زری
شناسایی شد.
ریزرخسارههای دو برش دشت زری و سالدوران شامل )1 :مادستون )2 ،وکستون/
پکستون رافیدیونیتا پلیمورفینا )3 ،وکستون روزنبران بدون منفذ -منفذدار،
 )4پکستون جلبک قرمز )5 ،وکستون روزنبران منفذدار بزرگ دارای دو ریزرخساره
الف) وکستون نومولیت-آسیلینا و ب) وکستون/پکستون ،دیسکوسیکلینا -آسیلینا-
روزنبران پالنکتون )6 ،وکستون روزنبران پالنکتون -جبک قرمز )7 ،وکستون

روزنبران بدون منفذ کوچک -پالنکتون و  )8مادستون روزنبران پالنکتون هستند.
رخسارههای غیرمشترک بین دو برش در محیط دریای باز شامل )1 :پکستون/
وکستون دیسکوسیکلینا -آسیلینا -روزنبران پالنکتون )2 ،وکستون روزنبران
منفذدارکوچک -پالنکتون و  )3وکستون روزنبران پالنکتون -جلبک قرمز هستند.
به دلیل عدم وجود رسوبات توربیدایتی و ریف واقعی و وجود ریف پراکنده
( )Pach reefدر دو برش سالدوران و دشت زری ،مدل رمپ کربناته از محیط
کمعمق تا عمیق شامل لیتورال (پهنه جزرومدی) ،رمپ داخلی (الگون نیمهمحصور
و الگون محصور ،رمپ میانی (ابتدای دریای باز) ،رمپ خارجی (انتهای دریای باز
و حوضه) شناسایی شد.
گسترش رخسارهها وپراکندگی مجموعههای فسیلی در یک مدل رمپ کربناته
عمدتاً متاثر از ترکیب عواملی همچون عمق و میزان مواد غذایی است .بر اساس
مشاهدات ،نسبت ( N/Oگروه نومولیتیدهها به گروه اورتوفراگمیداها) نشانگر عمق
رخسارهها در دریای باز و میزان نسبت آلوئولین به اربیتولیتس در رمپ داخلی نشانگر
نوع الگون است.
حضور روزنبرانی با دیواره منفذدار و بدون منفذ در الگون نیمهمحصور نشانگر
ریف پراکنده و کمارتفاع است .لذا این نوع الگون با آبهای آزاد و آبهای پشت
سد ارتباط دارد.
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Microfacies and sedimentary environment of Jahrom Formation in Saldoran
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Abstract
Jahrom Formation is dominated by gray thick bedded limestones that mainly consist foraminifera. Two stratigraphic sections, (Saldoran and
Dasht-Zari) were selected for this research and the thickness of this formation is reached to 176.5 and 200 m respectively. These sections are
located in west of Shahr-e- Kord,(High Zagros). In both sections, the Jahrom Formation unconformably overlies the upper part of the Gurpi
Formation and conformably underlies the Pabdeh Formation. Based on microscope observations and fossil contents, eight microfacies are
determined in four facies belts, that extend from tidal flat to deep open marine on a ramp environment. These facies contain:1) Mudstone.
2) Rhaphydionina polymorphina wackestone. 3)Hyaline-porcelanouse faraminifera wackstone. 4) Red algae packstone. 5) Lare hyaline
foraminifera wackestone 6) Red algae planktonic foraminifera wackestone. 7) Planktonic-small hyaline foraminifera wackestone.8)Planktonic
mudstone. Among these, only the two facies, Planktonic-small hyaline foraminifera wackestone and Red algae-planktonic foraminifera are
not common between the two sections. Based on the foraminifera, an age of Early –Middle Eocene is quoted to the formation at this section.
Keywords: Microfacies, Jahrom Formation, Shahrkord, Carbonate ramp
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