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زيست چينه نگاري و سکانس هاي رسوبي سازند گچساران (بخش هاي
چمپه و مول) در جنوب شرق فيروز آباد ،فارس
زهره هالکويي  ،علي صيرفيان *،حسين وزيري مقدم
 -1کارشناسی ارشد زمين شناسی ،دانشگاه اصفهان
 -2دانشيار گروه زمين شناسی ،دانشگاه اصفهان
 -3استاد گروه زمين شناسی ،دانشگاه اصفهان
پذيرش مقاله1319/3/21 :
تأييد نهايی مقاله1319/11/ 1 :

چکيده
برش مورد مطالعه با ضخامت  252متر شامل بخش های چمپه و موو از سوازند گارواران در بنووق شور
فيروزآباد واقع شده است .بخش چمپه از تناوق آهك های نازك تا متوسط اليه ،آهوك هوای موارنی و موارن و
بخش مو از تناوق آهك های نازك اليه مارنی ،مارن سبز -قرمز با بين اليه هائی از ژيپس و انيدريت تشكيل
شده است .با توبه بوه ضووور مومو وه فوونی  ،Archaias asmaricus-Archaias hensoniقرومت پوائين
برش (از قا ده تا ضخامت  112متر) دارای سن شاتين و ادامه آن دارای سن آکی تانين می باشد.
رخراره و ريز رخراره های بخش چمپه ضاکی از رسوبگذاری در محيط های بزر و مدی و الگوون موی باشود.
محيط بزر و مدی با توبه به ريز رخراره های فنرترا مادستون و استروماتوليت بايندستون و محيط الگوون
با توبه به ضوور مارن سوبز -خاکروتری ،فرامينيفرهوای بودون منفوذ و گاهو ذا منفوذدار و پدوئيود در بوافتی از
وکرتون تا گرينرتون شناسائی گرديد .ضوور تناوبی از ژيپس و انيدريت ،مارن قرمز ژيپس دار ،ماسوه سون
هيبريد ،با مادستون کوارتز دار ،مارن سبز-خاکرتری ،فرامينيفرهای بدون منفذ و گاهوأ منفوذدار و پدوئيود در
بافتی از وکرتون تاگرينرتون در بخش مو مؤيد رسوبگذاری متناوق در محيط های الگوون محووور و نيموه
محوور می باشد.
در برش مورد مطالعه دو سكانس رسوبی کامل دربه سوم که شامل دسته رخراره های  TSTو  HSTو يك
نيم سكانس رسوبی ( )HSTشناسائی گرديد .در طو برته رسوبی  TSTرخراره های مربوط به محيط
الگون نيمه محوور با افزايش نربی در فرامينيفرها و در طو برته رسوبی  HSTرخراره های مربوط به
محيط الگون محوور با کاهش فرامينيفرها موابه شده است .مرز های سكانری شناسايی شده نيز با مرز های
هم زمان در ساير نقاط زاگرس قابل انطبا می باشند.
* -نويرنده مرئو 1311-6932152 :

Email: seyrafian_ali@hotmail.com

زيرت چينه نگاری و سكانس های رسوبی سازند گاراران ………….
واژه هاي کليدي :زيرت چينه نگاری ،سكانس رسوبی ،سازند گاراران ،بنوق شر فيروز آباد ،فارس.
مقدمه
سازند گاراران پوش سن مخوازن دارای نفوت و
گاز (سازندآسماری) در نواضی نفوت خيوز زاگورس
محروق می گردد .اين سازند در منواط لرسوتان،
خوزستان ،فارس توا خدويف فوارس گروترش دارد
(شكل  .)1سوازند گارواران از تنواوق اليوه هوای
انيدريت ،مارن و ميان اليوه هوای آهكوی تشوكيل
شده و در رخنمون بيشتر بوه شوكل تپوه مواهوری
است (بيمز و ويند .)1925 ،تفوو رخرواره هوای
تبخيووری از نوووك نمووك در مرکووز ،مووارن ،نمووك و
انيدريت در شما و شوما رورق ،تنواوق آهوك،
آهووك ماسووه ای و مووارن و رسوووبات تبخيووری در
بنوق شرقی ضوضه گاراران ،گزارش شده اسوت
(گيل و آال()1962،شكل  .)1به همين لحاظ اسوت

کووه تفكيووك واضوودهای سوون چينووه ای سووازند
گاراران در بای بای زاگرس با يكديگر متفاوت
می باشد .سازند گاراران در نواضی فارس(بنوق
و بنوق شر ضوضه) به بخش های چهل ،چمپوه
و موو قابول تفكيوك موی باشود .بخوش چهول از
انيدريت ،بخش چمپه از تناوق آهك ،آهك موارنی
و مارن و بخش مو از تنواوق موارن خاکروتری و
قرمز با ميان اليه هائی از آهك و انيدريود تشوكيل
شووده اسووت .ايوون سووازند در نووواضی لرسووتان و
خوزستان (شما و مرکز ضوضه) بور اسواس تفوو
اليه های انيدريت ،مارن خاکروتری ،موارن قرموز،
نمك و گاهاذ اليه های نازك آهك به هفوت بخوش
قابل تفكيك است (مطيعی.)1361 ،

شكل -1گرترش سازندگاراران در ضوضه زاگرس ،بر گرفته از گيل و آال (.)2791

شكل ضوضه رسووبی سازندگارواران نيوز توسوط
موورد بحوق قورا رگرفتوه و ضوضوه
مذکور به صوورت يوك توراا نامتقوارن بوا بهوت
شما ررق-بنوق شر در نظر گرفته شده اسوت
که به سومت نوواضی شوما و شور دارای شوي
تندتری بوده است .سازندگاراران در شما شر

ضوضه دارای ضخامت بيشتری می باشد .به لحواظ
موقعيت چينه شناسی ،سوازند گارواران بور روی
سازند آسماری قرار دارد .در انتهای زمان اليگوسن
باتوبه به افت سطح آق درياها ،ضوضه زاگرس کم
مووو تووور شوووده و شووورايط بووورای تشوووكيل
سازندگاراران در بنوق و بنووق شور ضوضوه
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زودتراز ساير نواضی فراهم گشوت .بوه طووری کوه،
رسوبات سازندگاراران در ناضيوه فوارس(بنووق
شرقی زاگرس) هم ور قرومتی از آهوك هوای

سووووازند آسووووماری شووووده اسووووت (شووووكل)2

(کشفی.)1911،

شكل  -2تغيير سن سازند گاراران در نواضی مختدف زاگرس ،بر گرفته از کشفی (.)1911
سازند گاراران در بنوق شر فيروز آباد (بورش
مورد مطالعه در اين تحقي ) از بخش های چمپه و
مو تشوكيل شوده اسوت .بخوش چهول از سوازند
گاراران در ناضيوه موورد مطالعوه ضووور نودارد.
برش مورد مطالعه 252متر ( بخش چمپه بوا 163
و بخش مو بوا  469متور) ضوخامت دارد .از نظور
سن شناسی بخش چمپه از آهك های نوازك توا
متوسط اليه ،آهك های نازك اليه نودوالر و موارن

های خاکرتری تشكيل شوده اسوت .بخوش موو
شامل مارن هوای خاکروتری بوا ميوان اليوه هوای
نازك آهك مارنی ،مارن های سبز و قرمز بوا ميوان
اليه هائی از ژيپس و انيودريت موی باشود .بخوش
چمپه به طور هم شوي و پيوسوته بور روی آهوك
های متوسط تا ضخيم اليوه سوازند آسوماری قورار
دارد و بخش مو در زير آهوك هوای نوازك اليوه
مارنی سازند ميشان واقع شده است (شكل .)3

شكل  -3نمای کدی از برش مورد مطالعه در منطقه فيروزآباد .بخش چمپه بر روی سازند آسماری و
بخش مو در زير بخش گوری از سازند ميشان قرار دارد.
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هدا از اين تحقي  ،زيرت چينوه نگواری ،تعيوين
سوون و بررسووی توووالی هووای رسوووبی و موورز هووای
سكانری دربه سوم در بخش های چمپه و مو از
سازندگاراران در بنوق شر فيروزآباد (فوارس)
و مقايره با مرزها ی سنی مشابه معرفوی شوده در
ساير نقاط زاگرس می باشد.
موقعيت جغرافيايي و روش مطالعه
برش مورد مطالعه در  25کيدومتری بنووق رورق
فيروزآباد قرار دارد و دسترسی به مقطوع از طريو
باده ای که فيروزآباد را به قير کارزين متول موی
نمايد ،ميّرر موی باشود .محول نمونوه بورداری در
مووواور شووهرك شووهيد دسووتغي بووا مشخوووات
بغرافيايی " N:28˚41'282",E:52˚44'905موی

در اين تحقي پس از پی بوئی های صحرائی،
برش سازند گاراران در يا بنوق رربی تاقديس
نااورا انتخاق گرديد .مطالعات صحرائی شامل
بررسی رخنمون ،ثبت ويژگی های اليه بندی،
سن شناسی و بافتی برش مذکور بوده که طی
آن  113نمونه برداشت شد .از نمونه های مذکور
مقاطع نازك تهيه و به منظور مطالعه و شناسائی
ميكروفر يل ها ،تومع های فريدی ،ريز رخراره
ها و مد رسوبی مورد استفاده قرار گرفت .بر اين
اساس و بر پايه مشاهدات صحرائی ،مطالعات
ميكروسكپی و تعيين ريز رخراره ها ،مد رسوبی
و توالی های رسوبی سازند گاراران در ناضيه
مورد مطالعه تعيين گرديد .درنهايت با استفاده از
روش آم اری ،توالی های رسوبی شناسائی شده نيز
مورد مقايره قرار گرفت.

باشد (شكل .)4

شكل -4موقعيت منطقه مورد مطالعه در ناضيه فارس (اطدس راههای ايران)1314 ،
زيست چينه نگاري
سازندگاراران در ناضيه فارس با قرمت هايی از
سازند آسماری در ساير نواضی زاگرس تشابه
زمانی دارد (شكل  .)2به همين لحاظ برای تعيين
سن سازند گاراران از تحقيقات بديدتری که بر
روی سازند آسماری صورت گرفته ،بهره گرفته
شده است (اهرنبرگ و همكاران 2116 ،و ون بوخم و
همكاران.)2111 ،

تومع فونی1
از قا ده مقطع تا ضخامت  112متری فونوای زيور
مشاهده میشود (شكل .)5
Archaias operculiniformis, Archaias sp.,
Borelis haueri, Peneroplis thomasi,
Peneroplis sp., Austrotrillina howchini,
Dendritina rangi, Pyrgo sp., Elphidium
sp .14, Elphidium sp., Neorotalia
viennoti, Neorotalia sp.,Triloculina

,

sp.

tricarinata, Quinqueloculina
miliolids, bryozoan.

براساس مطالعات ايزوتوپ استرنريوم که توسط
اهرنبرگ و همكاران ( )2116صورت گرفته،
آخرين ضوور آرکياس در ضوضه زاگرس مربوط
به انتهای شاتين میباشد .از طرفی ،مومو ه فونی
مذکور با Archaias asmaricus-Archaias

Neorotalia viennoti, Neorotalia sp.,
Dendritina rangi, Elphidium sp.14,
Elphidium sp., Quienqueloculina sp.,
Triloculina tricarinata, Pyrgo sp.,
miliolids, bryozoan.

ايون مومو ووه را بووا توبووه بووه نبووود فروويل هووای
شوواخو و بايگوواه چينووه شناسووی آن ،مووی توووان
معاد بوا محودوده موسووم بوه Indeterminate

( hensoni assemblage subzoneون بوخم و
همكاران )2111،معاد بوده و سن شاتين را می
توان برای آن درنظر گرفت

( zoneون بوخم و همكاران )2111،در نظر گرفت
که سن آکی تانين را نشان می دهد.
در نتيوه با توبه به توزيع سنگواره هوای فرويدی،
سن سازند گاراران در برش فيروزآباد ،آکيتوانين

تومع فونی2

در نظر گرفته می شود (بدو .)1

از ضووخامت  112تووا انتهووای مقطووع ،فونووای زيوور
مشاهده میشود (شكل .)5

بدو  -1مقايره زون بندی زيرتی سازند گاراران در بنوق شر فيروزآبواد ( ايون تحقيو ) بوا زون بنودی
زيرتی ارائه شده برای سازند آسماری توسط ون بوخم و همكاران(.)2111
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شكل  -5برخی از فوناهای موبود در سازند گاراران در بنوق شر فيروزآباد.
A- Quinqueloculina sp., B- Triloculina tricarinata., C- Neorotalia viennoti, D-.Elphidium
sp., E- Austrotrillina howchini, F- Borelis sp., G- Penrroplis thomasi,
H- Archaias sp., I- Dendritina rangi.

رخساره ها و محيط رسوبي سازند گچساران

فنسترال مادستون ()G1

بررسی و شناسايی رخراره های بخش های چمپه

رخراره فنرترا مادستون تنها در قرمت پوائين

و مو از سازند گاراران در منطقه فيروزآباد با در
نظرگرفتن خووصيات رخراره ای و سن شناسی
در رخنمووون و همانووين برداشووت  113نمونووه و
تهيّه مقاطع نازك از آن هوا صوورت گرفتوه اسوت.
توصيف ،نامگذاری ،دسته بندی ريز رخرواره هوا و
مد رسوبی پيشنهادی با توبه به روش های ارائه
شووووده توسووووط دانهووووم ( ،)1922امبووووری و
کدوان( ،)1961ويدروون( )1965و فدوگول()2114

بخش چمپه از سازند گاراران مشاهده مویشوود.
اين رخراره فاقد فرويل بووده و بور روی رخرواره
استروماتوليت بايندسوتون قوراردارد (شوكل A 2و

انوام شده است .بر پايه اين تحقيو  13 ،رخرواره
(با پيش شماره  )Gبه شرح زير ،برای بخش هوای
چمپه و مو از سوازند گارواران در بورش فيوروز
آباد شناسايی گرديد که ضواکی از رسووبگذاری در
محيط های بزرو مدی و الگون (محووور و نيموه
محوور) میباشد (شكل های  1 ،6 ،2و .)9

.)A1
تفرير :منافذ در بافت فنرترا ممكن است ناشوی
از بذق آق و خشك شدن گول هوای کربناتوه در
محوويط هووای سوووپراتايدا  ،خشووك شوودن سووطح
خوواربی پوشووش هووای سوويانوباکتری هووا در اثوور
انقبووا و در اثوور فشووردگی ضبوواق هووای نيمووه
گردشده گاز يا هوا در اثر تخري مواد آلوی ايوواد
شوند .بافت های فنرترا و منافذ چشم پرنوده ای
در محيط های فقيور از بيوو کتسوت توسوعه موی
يابند (فدوگل )2114 ،اين رخرواره بوا توبوه بوه
کمبود فونا و بايگواه چينوه شناسوی آن در بورش
مووورد مطالعووه کووه در ضوود فاصوول رخروواره هووای
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استروماتوليت بايندستون و مادستون قرار دارد بوه
محوويط بووزر و موودی نرووبت داده مووی شووود
(هوسين و ريد.)2116،

ضخامت در امتداد گرترش بوانبی کنگدوومرا هوا
بوده ،بوه طووری کوه طوی مروافت  411متور ،بوه
تدريف نازکتر شوده و در نهايوت ديوده نموی شوود
(شكل C 2و.)C1

استروماتوليت بايندستون ()G2

تفرير :پبل های شناسائی شده در کنگدومرا ضاوی

رخروواره اسووتروماتوليت درقروومت پووائين بخووش
چمپه و در قرمت باالی بخش مو مشاهده شوده
است (شكل B 2و .)B1

خووورده هوووای صووودا دو کفوووه ای ،اسوووتراکود و

تفروير :اسوتروماتوليت هووا دارای سواختمان هووای
المينه ای موج دار می باشد که در نتيووه انباشوته
شدن پوشش های بدبكی ايواد میشوود (فدوگول،
 .)2114ايوون سوواختار از ويژگووی هووای رسوووبات
کربناته در محيط های بذر و مدی بووده و اردو
به صورت تناوبی از ميوان اليوه هوای نوازك کوم و
بيش موازی و به شكل پشته های نامنظم مشاهده
موووووی شوووووود (آزره دو و همکاااااار .)0202

بيوکتست هوای مختدوف موی باشود .خورده هوای
مذکور به طور مده مشابه با مواد تشكيل دهنوده
ی اليه های زير کنگدومرا می باشند .اين خرده هوا
توسط بريان آق از کف کانا کنده شده و دوبواره
به صورت کنگدومرا رسوق نموده اند .بوا توبوه بوه
مشاهده فونای دريائی ،کاهش ضخامت و در نهايت
دم ضوور کنگدومرا در بهات بوانبی ،موی تووان
آن را به به نوان کنگدومرای قا ده کانوا معرفوی
نمود .به بارت ديگور ،ايون رخرواره ،کنگدوومرای
درون سووازند ی اسووت کووه قطعووات مختدووف آن از
رسوبات داخل ضوضوه منشوأ گرفتوه انود (وگا و

استروماتوليت های هد ضاضر نيز به طور معموو
در محيط های بوين و فوو بوزر و مودّی ضووور
دارند (موك لووگدين و همكواران .)2111،رخرواره
استروماتوليت بايندستون به طور معموو واری از
فريل بوده است (نيادوس .)2119 ،بوا توبوه بوه
شواهد ذکر شوده و بايگواه چينوه شناسوی آن در
برش مورد مطالعه ،به محيط بوزر و مودی نروبت
داده می شود.

توالی مورد مطالعه و با درنظر گرفتن ويژگی هوای
ذکوور شووده ،کانووا هووای کووم مو الگووون بوورای
رسوبگذاری آن در نظرگرفته می شود.

کنگلومراي لگ ()G3

ماسه سنگ هيبريد ()G4

دو اليه ازکنگدوومرا در بخوش چمپوه ضووور دارد.
اليووه او (کنگدووومرای زيوورين)  21سووانتی متوور
ضووخامت داشووته و قطعووات آن درضوود  2تووا 3
سانتيمتراست .اليوه دوم (کنگدوومرای بواالئی) 42
سانتی ضخامت دارد .قطر بعوی از پبل ها بوه 21
سانتی متر میرسد .کنگدومرا دارای خورده صودا،
دو کفه ای ،استراکود و بيوکتسوت هوای مختدوف
موویباشوود .مشوواهدات صووحرائی ضوواکی از کوواهش

همکار  .)0990ضووور پبول هوائی توا قطور 21
سووانتی متوور در کنگدووومرای بوواالئی ،نشوواندهنده
افزايش انرژی آق در ضين رسوبگذاری میباشد .با
توبه به بايگاه چينه شناسی رخراره کنگدومرا در

اين رخراره در بخش مو در تناوق با اليوه هوای
آهكی و يا مارن های ژيپس دار می باشد .ضخامت
اليووه هووای دارای رخروواره ماسووه سوون هيبريوود
از.1/5تا  1متر متغيير می باشود .در ايون رخرواره
دانه های تك بدور کووارتز بوا خاموشوی مووبی در
زمينه از آهك قرار دارد .تغيير در مقدار دانه هوای
کوووارتز و زمينووه آهكووی سووب ايووواد وواهری بووا
الميناسيون های موازی شوده اسوت .آثوار فرويدی
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شاخو در رخراره مذکور مشاهده نگرديد (شوكل
 D 2و .)D1
تفرووير :رخروواره ماسووه سوون

هيبريوود از نوووك

ميكرايت آرنايتی می باشد .ايون رخرواره بوه طوور
مده از کوارتز در ابعاد ماسه متوسوط ،زاويوه دار و
با بورشودگی متوسوط در يوك زمينوه ميكرايتوی
تشكيل شده است .ضوور همزمان دانه های کوارتز
و رسوبات کربناته در محيط های کم م دريوائی
بوه وووامدی ماننوود تكتونيوك ،آق و هوووا و نوسووان
سطح آق دريا نروبت داده موی شوود (نيادووس،
 .)2119با توبه بوه کمبوود فونوا در ماسوه سون
های هيبريود و بايگواه چينوه شناسوی آن هوا در
برش مورد مطالعه ،به نظر می رسود کوه رخرواره
مذکور ،در محيط الگون تشكيل شده است.

ضاشيه درياها برای بدائی محيط تاالق از دريوای
باز از بمدوه شورايط الزم بورای تشوكيل رسووبات
تبخيری محروق می گوردد .بوه نظور موی رسود،
رسوووبات تبخيووری سووازند گاروواران در چنووين
شرايطی تشكيل شده اند (گيل و آال .)1962،ايون
رخراره دارای گروترش بوانبی زيواد موی باشود.
توه بر اين ضووور توو م اليوه هوائی از ژيوپس و
انيدريت دارای الميناسيون با ضخامتی متغير و توا
ضداکثر تا  3متر همراه با بدورهای ريز دولوميوت و
بخووص در تناوق با مارن های قرموز ژيوپس دار،
مووارن سووبز و خاکرووتری و رخروواره هووای آهكووی
ضاوی فرامينيفرهای بدون منفذ ،رخراره مذکور را
می توان به محيط الگون نربت داد (بدت 1992 ،و
نوفی و همكاران.)2114 ،

ژيپس و انيدريت ()G5

مارن قرمز ژيپس دار ()G6

اين رخراره در قرمت باالی بخوش موو ضووور
دارد .رخراره مذکور به طوور موده در تنواوق بوا
رخراره مارن های قرمز ژيوپس دار ،موارن سوبز و

مارن های قرمز ضاوی ژيپس دربخش مو ضووور
چشوومگير دارنوود (شووكل  F 2و  .)F1مووارن هووای
مذکور به طور موده در تنواوق بوا رخرواره هوای
ژيپس و انيدريت می باشند.

خاکروووتری و رخرووواره هوووای آهكوووی ضووواوی
فرامينيفرهای بدون منفذ می باشد .ضوخامت اليوه
های ژيپس و انيدريت از چند سانتيمتر توا  3متور
متغيير است .در مقاطع ميكروسكپی آثاری از بدوور
های ريز دولوميت ضوور دارد .بقايوای فرويدی در
رخروواره ژيووپس و انيوودريت مشوواهده نگرديوود
(شكل E 2و .)E1
تفرير :ضوور قابل متضظه ای از اليه های ژيوپس
و انيدريت می تواند مؤيد شرايط آق و هوای گورم
و خشك باشد .به طور کدی ،محيط های خشك در
مناط ساق تروپيكا (مناطقی کوه ريوزش بواران
کم و دما نربتاذباال) موی باشود ،گروترش مویيابود
(نيادوس .)2119 ،موازاد تبخيور بور ورود بريوان
آق ،وبووود شوورايط آق و هوووای گوورم و خشووك،
ضوووور دشووت هووای کووم شووي و ضوووور س ودّ در

تفرير :رن

قرمز می توانود ناشوی از وبوود آهون

فريك در مارن باشد .وبوود رنو قرموز بوه طوور
چشمگير نشان دهنده شرايط اکريدی در محويط
است (شواوکت .)1969 ،وبوود موارن هوای قرموز
همراه با ژيپس و به خووص در تناوق با اليه های
انيوودريت ضوواکی از رسوووبگذاری ايوون رخروواره در
محيط الگون کم م میباشد (فدوگل.)2114 ،

پژوهشهای دانش زمين ،سا او  ،شماره  ، 4زمرتان  ، 1319صفحات 51 -33

شكل -2تواوير (از رخنمون و از مقاطع ميكروسكپی) رخراره های مربوط بوه محويط الگوون و
تايدا فدت در سازند گاراران در بنوق شر فيروزآباد.
 Aو  - A1فنرترا مادستون ( نمونه  B ،)54و  - B1استروماتوليت بايندستون (نمونه C )52
و  - C1کنگدومرای ل

( نمونه  D )52و  - D1ماسه سون

هيبريود ( نمونوه  E )131و - E1

ژيپس و انيدريت ( نمونه  F ،)131و  - Fمارن قرمز و مارن قرمز ژيپس دار.
مادستون ()G7

مارن سبز-خاکستري ()G8

ابزای تشكيل دهنده اين رخراره گل آهكی
میباشد .دانه های ريز کوارتز در زمينه آن به
صورت پراکنده ضوور دارد .دانه های کوارتز فاقد
بورشدگی بوده ،به صورت مونوکريرتا و با
خاموشی موبی مشاهده می شود .آثار بيوکتست
در اين رخراره بريار کم است (شكل  .)G 6اين
رخراره به طور پراکنده در هر دو بخش (چمپه و
مو ) از سازند گاراران ضوور دارد.

اين رخراره شامل مارن های سبز -خاکرتری
بوده که در بخش های چمپه ومو ضوور دارد.
آثار فرامينيفر مانند ميدوليد و فوناهائی مانند
گاستروپود در اين رخراره مشاهده می شود .در
برخی موارد نيز ،ميان اليه هائی از آهك نازك اليه
سبز-خاکرتری در بخش چمپه محدود بوده ولی
در بخش مو چشمگير است (شكل .)9

تفرير :ضووردانه های کوارتز در زمينه ای از گل

تفرير :رن

آهكی و فقدان آثار خارج شدن از آق و همانين
بايگاه چينه شناسی رخراره مذکور که در ضد
فاصل رخرار های مارن سبز-خاکرتری قرار دارد،
نشان دهنده دهنده رسوبگذاری در محيط الگون
محوور میباشد (رضمانی و همكاران.)2111 ،

وبود آهن به صورت فرو ،ضوور مواد آلی و
شرايط اضيا در محيط باشد (شاوکت. )1969 ،

ضوور دارد (شكل  .)H 6گرترش مارن های

سبز در رسوبات می تواند ناشی از

ميديول يد ها و گاستروپود ها به طور مده در
الگون ها زندگی می کنند (گيل .)2111،با توبه
به ضوور فوناهای مذکور ،محيط الگون محوور را
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برای تشكيل رخراره مارن سبز-خاکرتری
میتوان در نظر گرفت.
بيوکالست ميلوليد پلوئيد و کستون-
پکستون ()G9

پدوئيد ها و ميدوليدها به ترتي

از ابزای رير

اسكدتی و اسكدتی در اين رخراره می باشند
(شكل  .)I 6در برخی موارد دانه های ريز کوارتز
در زمينه اين رخراره مشاهده شده که می توان
آن را سندی بيوکتست ميدوليد پدوئيد و کرتون-
پكرتون ناميد (شكل  .)J 6اين رخراره به طور
مده در بخش چمپه گرترش دارد.
تفرير :تفو ميديوليد ها در زمينه ای از وکرتون

همكاران .) 2112،بافت سن از نوك پكرتون-
گرينرتون بوده و رسوبگذاری درمحيط آبی با
مدكرد انرژی متوسط تا زياد را نشان می دهد .با
توبه به تنوك نربتاذ زيادتر فون در اين رخراره
نربت به رخراره قبل و ضوور بريوزوئر و اکينيد،
می توان محيط تشكيل اين رخراره به محدوده
ضدواسط الگون محوور و نيمه محوور نربت داد.
بيوکالست فرامينيفرا (بدون منفذ و منفذ
دار) وکستون پکستون ()G11

از ابزای اصدی اين رخراره نئوروتاليا ،الفيديوم و
ميدوليد را میتوان نام برد .ابزای فر ی شامل
خرده های دو کفه ای،گاستروپود ،بريوزوئر و
اکينيد میباشد (شكل.)L 6

تا پكرتون گويای رسوبگذاری در يك الگون
محوور می باشد (رضمانی و همكاران.)2111 ،

تفرير :ضوور تو م فرامينيفرهائی که در شرايط

تنوك کم از فرامينيفر ها و ضوور پدوئيد در
رخراره مذکور نشانگر محيط با آشفتگی کم و
شوری بيشتر از ضد معمو آق دريا است (رومرو و
همكاران.)2112،

نرما دريائی مانند روتاليا همراه با فرامينيفرهائی
از نوك ميديوليد که در محيط الگون زندگی
میکنند ،نشان دهنده رسوق گذاری در محيط
الگون نيمه محوور میباشد (وزيری مقدم و
همكاران .)2111 ،با توبه به بافت (وکرتون

بيوکالست

فرامينيفرا

(بدون

منفذ)

پکستون-گرينستون ()G10

از ابزای اصدی اين رخراره میتوان به
فرامينيفرهای بدون منفذ مانند آرکياس،
دندريتينا ،آستروتری لينا ،ميدوليد ،پنروپديس
اشاره کرد .قطعات گاستروپود ،بريوزوئر ،اکينيد از
ناصر فر ی اين رخراره میباشد (شكل.)J 6
رخراره مذکور به طور مده در قرمت پائين
بخش چمپه و به طور پراکنده در قرمت ميانی و
باالئی بخش مو گرترش دارد.
تفرير :تنوك فرامينيفرهای بدون منفذ ضاکی از
محيطی با آشفتگی کم ،شدت نور باال ،اکريژن
کافی و پايداری کم برتر میباشد (باسری و
همكاران ; 2116،کوردا و برندانو 2113 ،و رومرو و

پكرتون)  ،رخراره مذکور در قرمت کم انرژی تر
از الگون نيمه محوور تشكيل شده است.
بيوکالست پکستون -گرينستون ()G12

از ابزای اصدی اين رخراره گاستروپود ،دو کفه ای
و بريوزوئر میباشد .در برخی مقاطع ،بيوکتست ها
دارای بهت يافتگی می باشند (شكل M 6و .)N
تفرير :تراکم بيوکتست ها و بافت پكرتون-
گرينرتون نشان دهنده افزايش انرژی در محيط
می باشد .ضوور هم زمان خرده های گاستروپود،
دوکفه ای و بريوزوئر و همانين ،بايگاه چينه
شناسی اين رخراره در ضد فاصل رخراره های
 G11و  ،G13می توان رسوق گذاری آن را به
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بخش پرانرژی تر الگون نيمه محوور نربت داد
(بادناس و همكاران.)2111 ،
بيوکالست اُاُئيدپکستون

گرينستون()G13

از ابزای اصدی اين رخراره میتوان اُاُئيدها را نام
برد و فونا در اين رخراره شامل گاستروپود ،دو
کفه ای و اکينيد میباشد (شكل.) O 6
تفرير :ضوور اُاُئيد و مقدار کم گل در اين خراره
نشان دهنده افزايش انرژی آق در محيط می

باشد .همراهی بيوکتست های خرد شده و اُاُئيد ها
گويای با به بائی بيوکتست ها از محل زيرت
خود و نهشته شدن در مواور اُاُئيد ها است (بيكر و
بچ استيد .)2112 ،با توبه به بافت دانه پشتيبان،
ضوور اُاُئيدها و تراکم خرده های گاستروپود و دو
کفه ای ،محيط الگون نيمه محوور و يا نزديك به
پشت بار ( )Backshoalبرای تشكيل رخراره
مذکور پيشنهاد می شود (بادناس و همكاران،
 2111و بادناس و آئور ..)2111 ،

شكل -6تواوير مربوط به رخراره های محيط های الگون سازند گاراران ،بنوق شر فيروزآباد.
 - Gمادسووتون (نمونووه  - H ،)12مووارن سووبز-خاکرووتری (نمونووه  - I ،)91بيوکتسووت ميديوليوود پدوئيوود
وکرتون -پكرتون :M( ،ميديوليد :P ،پدوئيد ،نمونه  -J ،)66سندی بيوکتستيك ميديوليد پدوئيود وکروتون
(نمونه  - K ،)145بيوکتست فرامينيفرا (بدون منفذ) پكرتون -گرينرتون :A( ،آرکيواس :B ،بوورليس:P ،
پنروپديس :D ،دندريتينا :M ،ميديوليد ،نمونوه  -L ،)121بيوکتسوت فرامينيفورا(بودون منفوذ و منفوذ دار)
وکرتون-پكروتون :M( ،ميديوليود :N ،نئوو روتاليوا ،نمونوه  - M ،)115بيوکتسوت پكروتون -گرينروتون
(بيوکتست ها با بهت يافتگی ،نمونه  - N ،)116بيوکتست پكروتون -گرينروتون (بيوکتسوت هوا بودون
بهت يافتگی ،نمونه  - O ،)141بيوکتست اُاُئيدپكرتون -گرينرتون(: Oاُاُئيد :B ،بيوکتست ،نمونه .)113
مدل رسوبي سازندگچساران
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تنوك رخراره های معرفی شده بورای بخوش هوای
چمپه و مو از سازند گارواران در ناضيوه فيوروز
آباد و نحوی قرار گيری آنها ضاکی از ته نشرت در

يك پتتفورم داخدوی شوامل محويط هوای الگوون
محوور و نيمه محوور میباشد (شكل.)1

شكل -1موقعيت رخراره های شناسايی شده در مد رسوبی و فراوانی برخی از ابزاء سازنده شاخو ،در
سازندگاراران در بنوق شر فيروزآباد.
سکانس هاي رسوبي در بخش هاي چمپه و
مول
هدا از مطالعه سكانس های رسوبی در بخش
های چمپه و مو از سازند گاراران در ناضيه
فيروز آباد شناسائی مرز های سكانری دربه سوم
و مقايره آن ها با مرز های معرفی شده توسط ون
بوخم ( )2111در ساير نقاط زاگرس می باشد.
سكانس های رسوبی دربه سوم ،شامل دسته
رسوبی پيشرونده مربوط به باالرفتن سطح آق
( ،)TSTدسته رسوبی مربوطه به کاهش سطح
آق ( ،)HSTضد اکثر سطح ررقابی ( )mfsو مرز
های سكانری ( )SBمی باشند (کو و بورج،

 ،2113ون واگونر و همكاران 1911 ،و ايمری و
می يرز .)1992 ،توزيه و تحديل سكانس های
رسوبی با در نظر گرفتن نحوی قرارگيری رخراره
ها در توالی و با توبه به ضوور فرامينيفر های
بنتيك مورد بررسی قرار گرفته است .ضمن اين
که ،از محاسبات آماری به روش فيشر (فيشر،
 )1924نيز بهت تعيين و انطبا اين مرز ها بهره
گرفته شده است .در اين روش ،پس از اتوا
رخراره های مي به کم م  ،ضخامت و تعداد
پاراسكانس های موبود در هر توالی مشخو می
گردد .درنهايت ،داده های موبود را بهت پردازش
در نرم افزار  Excelوارد نموده تا منحنی
پاراسكانس ها ،سكانس های رسوبی دربه سوم و
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مرز های سكانری مشخو گردد (شكل .)11در
برش مورد مطالعه  3سكانس رسوبی شناسائی
گرديد:

رسوبی  TSTمتنوك تر می شوند (شكل  .)9دسته
رسوبی  HSTسكانس مذکور نيز با انباشتگی
بيشتر رخراره های الگون محوور مورد شناسائی
قرار گرفته است .رخراره مارن سبز ضاوی
فرامينيفرهای ميديوليد و گاستروپود بخش مده

در قا ده برش ،بخش هائی از دسته رسوبی HST

اين دسته رسوبی پررونده را شامل می گردد .مرز
سكانس  2با ضوور ضخامتی از رخراره ژيپس و
انيدريت قابل تشخيو و به نوان  SBZمعرفی
شده است .دسته رسوبی  TSTسكانس  2قرمت
باالی بخش چمپه و قرمت پائين بخش مو و
دسته رسوبی  HSTسكانس  2قرمت ميانی
بخش مو را شامل می گردد .اين دسته رسوبی با
سكانس  4معرفی شده توسط ون بوخم (ون بوخم
و همكاران )2111 ،برای رسوبات اليگو-ميوسن در
ساير نواضی زاگرس قابل انطبا می باشد (شكل
های  9و.)11

سکانس (چاتين)
از سكانس  1قابل تشخيو می باشد .اين دسته
ی رسوبی قرمت باالی بخش چمپه را تشكيل می
دهد .انباشتگی رخراره های الگون ضاوی
فرامينيفر های بدون منفذ ،دسته رسوبی  HSTاز
سكانس  1را شامل می گردد .مرز باالی اين دسته
رسوبی با سكانس دوم از نوك  SBZبوده و با
ضوور فشرده رخراره های فنرترا مادستون،
استروماتوليت بايندستون و ماسه سن هيبريد
مشخو می شود .دسته رسوبی مذکور با HST
سكانس  3معرفی شده توسط ون بوخم (ون بوخم
و همكاران .)2111 ،برای رسوبات اليگوسن در
ساير نواضی زاگرس قابل انطبا می باشد (شكل
های  9و.)11
سکانس (چاتين-اکيتانين)
دسته رسوبی پيشرونده ( )TSTسكانس  2به طور
مده با انباشتگی رسوبات الگون محوور و نيمه
محوور مشخو می شود .اين دسته رسوبی از
رخراره های آهكی ضاوی آرکياس ،دندريتينا،
آستروتريدينا ،ميديوليد ،نئوروتاليا و الفيديوم در
تناوق با مارن خاکرتری و مارن قرمز تشكيل
شده است .ضد اکثر سطح ررقابی (  )mfsبا ضوور
رخراره های بيوکتست اُاُئيد پكرتون-گرينرتون
در محيط الگون نيمه محوور مشخو می گردد.
در ضين باال آمدن سطح آق دريا ،بايگاه زيرتی
بيوتا ها گرترش يافته وشرايط برای توليد و
گرترش فوناها مناس می شود (آموديو.)2112 ،
به همين لحاظ فرامينيفرها در طو برته های

سکانس ( 3اکيتانين)
سكانس  3از دسته های رسوبی TSTو HST

تشكيل شده است TST .سكانس  3با انباشتگی
رسوبات الگون و با رخراره های مارن های قرمز،
مارن های خاکرتری و سبز ضاوی ميديوليد و
گاستروپود ورسوبات الگون نيمه محوور مشخو
می شود .ضداکثر سطح ررقابی ( )mfsبا ضوور
رخراره های ميديوليد روتاليا بيوکتست وکرتون-
پكرتون مشخو می گردد .دسته رسوبی HST
سكانس  3نيز با تناوق در انباشتگی رخراره های
الگون محوور مورد شناسائی قرار گرفته است .به
طوری که ،رخراره های مارن های خاکرتری و
سبز با مارن های ژيپس دار و گاهی رخراره های
ژيپس و انيدريت در تناوق با يكديگر مشاهده می
شوند .با کاهش م آق محل زندگی بيوتاها نيز
محدود تر شده و تنوك فرامينيفرها ثابت و يا
کاهش میيابد (شكل  .)9ضوور رخراره شاخو

زيرت چينه نگاری و سكانس های رسوبی سازند گاراران ………….

ازاليه های انيدريت در ر س دسته رسوبی مذکور
که موادا با قرمت انتهائی بخش مو نيز می
باشد ،مرز سكانس  3را شامل می شود .اين دسته
رسوبی نيز با سكانس  5معرفی شده توسط ون

بوخم (ون بوخم و همكاران )2111 ،برای رسوبات
اليگو-ميوسن در ساير نواضی زاگرس قابل انطبا
می باشد.

شكل -9توزيع مودی رخراره ها ،فريل ها و سكانس های رسوبی سازند گاراران در بنوق شر فيروزآباد.
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با به کار گيری از روش محاسبه آماری فيشر
(فيشر )1924 ،و با استفاده از ضخامت رخراره ها،
ضخامت هر پاراسكانس محاسبه شد که در
موموك  41پاراسكانس کم م شونده به سمت
باال تعيين گرديد .از اين روش آماری ،دو سكانس

اين مطالعه نشان داد که که ديررم کاهش م
رسوبگذاری در بنوق شر ضوضه زاگرس در
انتهای چاتين ودر طو اکيتانين که منور به
گرترش محيط الگون و نهشته شدن زود هنگام
سازند گاراران نربت به ساير مناط زاگرس

رسوبی دربه سوم (شامل دسته رخراره های
 TSTو  ،)HSTبخش انتهائی يك نيم سكانس

شده ،مقايره و انطبا ناضيه ای مرز های
سكانری دربه سوم در بخش های چمپه و مو از
سازند گاراران با رسوبات هم زمان (سازند
آسماری) در ساير نقاط زاگرس همانان امكان
پذير می باشد.

رسوبی ( )HSTو سه مزر سكانری از نوك دوم
مورد شناسائی قرار گرفت .يافته های اخير با نتايف
پتروگرافی و بررسی ريز رخراره ها مطابقت می
نمايد (شكل .)11

شكل -11مقايره سكانس های رسوبی سازند گاراران در بنوق شر فيروزآباد با سكانس های رسوبی
معرفی شده توسط ون بوخم (ون بوخم و همكاران )2111 ،در ساير نواضی زاگرس.
نتيجه گيري
بخش های چمپه و مو از سازند گاراران در
بنوق شر فيروزآباد دارای ضخامت  252متر می
باشد .با توبه به ضوور فرامينيفرها که منور به
شناسائی مومو ه فونی Archaia asmaricus-

 Archaias hensoniگرديد ،قرمت پائين برش
دارای سن شاتين و قرمت باالی آن دارای سن
آکی تانين می باشد.
براساس مطالعات ميكروسكوپی ،رخراره های
ژيپس و انيدريت ،مارن قرمز ژيپس دار ،ماسه

زيرت چينه نگاری و سكانس های رسوبی سازند گاراران ………….

سن هيبريد ،استروماتوليت بايندستون ،فنرترا
مادستون ،کنگدومرای ل  ،مادستون ،مارن سبز،
بيوکتست ميديوليد پدوئيد وکرتون-پكرتون،
بيوکتست فرامينيفرا (بدون منفذ) وکرتون-
پكرتون-گرينرتون ،بيوکتست فرامينيفرا ( منفذ

پكرتون-گرينرتون ،بيوکتست اائيد پكرتون-
گرينرتون-وابرته به محيط های بزر و مدی،
الگون های محوور و نيمه محوور شناسائی
گرديد و در موموك بخش های چمپه و مو از
سازند گاراران در بنوق شر فيروز آباد در يك

دار و بدون منفذ) وکرتون-پكرتون ،بيوکتست

پتتفرم داخدی تشكيل شده است.

شكل  -11تغيير ضخامت پاراسكانس ها بر اساس انحراا استاندارد بر اساس روش فيشر (فيشر )1924 ،و
تشخيو بخش انتهائی يك نيم سكانس و دو سكانس رسوبی کامل و سه مرز سكانری.
در برش مورد مطالعوه يوك نويم سوكانس رسووبی
( ،)HSTدو سكانس رسوبی کامل که شامل دسته
رخراره های  TSTو  HSTاز نوك دربه سوم موی
باشوود ،شناسووائی گرديوود .ديووررم تنوووك کووم
فرامينيفرهووا ،موورز هووای سكانرووی دربووه سوووم
شناسائی شده بوا مورز هوای ناضيوه ای در ضوضوه

تشكر و قدردانی
از ضمايت های مالی دانشگاه اصفهان در راستای
انوام اين تحقي تشكر می گردد .از نظرها
وپيشنهادهای داوران محترم موده پژوهش های
دانش زمين قدردانی به مل می آيد.

زاگرس قابل انطبا می باشند.
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