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مقدمه

وجود ح��رکات تکتونيکي اپيروژن��ي ( )Epirogenyمتعدد ش��اقولي در
پايان پالئوس��ن بهويژه در فازهاي زماني مختلف ائوس��ن ازيک طرف و شکل
جغرافيايي ديرين در بس��تر رسوبات درياي پيش��رونده ائوسن از طرف ديگر،
موجب گرديده که محيطهاي مختلف رس��وبگذاري تکوين و رخس��ارههاي
گوناگوني از تهنشس��تهاي ائوسن در زاگرس ش��کل گيرد .پيشروي درياي
پالئوژن در زاگرس در ابتدا با نهش��تههاي پالئوسن شروع گرديده است .ظاهرا ً
بهتدريج گس��ترش يافته و حوضه هاي وسيعتري را فرا گرفته است .در نتيجه،
بعضي از محيطهاي کمعمق به عميقتر تبديل و گاهي رخسارههاي قارهاي به
رخسارههاي حاشيهاي  -شلف تبديل شده است.
در زاگ��رس ،ب��دون در نظر گرفت��ن ابعاد تغيي��رات ناحيهاي رخس��ارهها،
رديفهاي ترش��يري را ميتوان به دو بخش جدا تقس��يم كرد؛ يكي ترشياري
پیشین به سن پالئوسن تا ميوسن پيشين و ديگري ترشياري پسین به سن ميوسن
پيشين تا پليوسن و جوانتر .در ترشيري پاييني دو چرخه رسوبي قابل شناسايي
است :چرخه رس��وبي جهرم به سن پالئوسن تا ائوس��ن مياني و چرخه رسوبي
آس��ماري به سن اليگوس��ن تا ميوسن پيشين .ترش��ياري بااليي نشانگر رديف
پس��روندهاي به نام چرخه رسوبي فارس است که سن ميوسن پيشين تا پليوسن
را دارد.
نام س��ازند جه��رم از کوه جهرم واق��ع در جنوب شهرس��تان جهرم(حدود
 200کيلومتري جنوبش��رقي ش��يراز) اقتباس شده اس��ت.جنس اين سازند از
س��نگآهك دولوميتي و دولوميت به رنگ خاكستري تا قهوهاي خاكستري،
قه��وهاي و گاهي نخودي رنگ اس��ت.كربناتهاي دريایيِ كم ِ
عمق س��ازند
جهرم بر روي نواحي بس��يار كمعمق حوضه زاگرس تهنشست شده است .در
ائوسن ميانی ،همزمان با رويداد پيرنئن ،باپسروی دريا نواحی سکويی جهرم از
آب بي��رون آمده و تنها در مناطق مرکزی ناوهها(ناوه لنگه و ناوه خوزس��تان)،
رسوبگذاری سازند پابده ادامه داشته است .بدينترتيب ،چرخه رسوبی جهرم با
يک ناپيوستگی فرسايشی خاتمه يافته است.
موقعیتجغرافیایی

برش نمونه س��ازند جهرم در تنگ آب در يال ش��مالي کوه جهرم واقع در
جنوب شهرس��تان جهرم در استان فارس با مش��خصات "  28◦ 25' 53عرض
شمالی و "  53◦ 44' 47طول شرقی واقع شده است .راه دستيابي به محل برش
نمون��ه از طريق جاده اصلی جهرم  -الر ميباش��د که منطق��ه موردنظر در 20
کيلومتری اين جاده واقع شده است.
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مزر پایین و باال

درهمهجا مرزپایینی س��ازند جهرم ناگهانی است(به غیراز سازند پابده که این
مرزتدریجی اس��ت) ولی مرز باالیی آن باسازند آس��ماری ناپیوسته ودر فارس
داخلی مرز باالیی س��ازند جهرم با سازند رازک بهصورت ناپیوستگیِ فرسایشی
است.در برش نمونه سازند جهرم بر روي مارنهاي سيلتي و دولوميتهاي سازند
ساچون بهصورت همساز قرار ميگيرد .مرز بااليی اين سازند با سازند آسماری
است و در محلی از رديف چينهای قرار دارد که در باالي آن ،سنگآهکهاي با
اليهبندي نامنظم و کنگلومراي داراي ترکيبات آهن قرار گرفته است .اين ترکيب
سنگشناسي مبين وجود ناهمسازي فرسايشي در رأس سازند جهرم است.
سنگچينهنگاري

در بررسی سالیان اخیر در محل برش نمونه ،سازند جهرم به  6واحد سنگي به
شرح زير تفکيک شده است(شکل:)1-
واحد :1دولوميت نازک ،متوسط تا ضخيماليه با بيناليههايی از سنگآهک
دولوميتی نازک تا متوسطاليه به رنگ ِکرِم تا خاکستری تيره است و ضخامت
آن  284متر میباشد .اين واحد در محل مرز سازند ساچون و جهرم با کنگلومراي
قاعدهاي آغاز شده و بهصورت همساز برروي دولوميتهاي سازند ساچون قرار
گرفته است.
ِ
واحد :2در قاعده ،س��نگآهک دولوميتیِ نازکاليه و سپس ،سنگآهک
ِ
دولوميت متوسطاليه قرار دارد .ضخامت
ضخيماليه و نودوالر با بيناليههايی از
اين واحد  47متر است.
واحد :3س��نگآهک نازکاليه که به س��مت رأس به آهک متوسطاليه به
ِ
دولوميت
رنگ ِکرِم مايل به خاکس��تری تبديل شده اس��ت .بيناليهها از جنس
متوسطاليه میباشد .ضخامت اين واحد  49متر است.
واحد :4سنگآهک ضخيماليه به ضخامت 11متر.
واحد :5سنگآهک متوسطاليه به ضخامت 25متر.
واح��د :6تناوبی از س��نگآهکهای ماس��يو با س��نگآهکهای نازک تا
متوسطاليه به رنگ ِکرِم تا خاکس��تری که  78متر ضخامت دارد .اين واحد در
محل مرز سازند جهرم و آسماري در زير کنگلومراي داراي ترکيب آهن سازند
آسماري واقع شده است.
خواص زيستچينهاي سازند جهرم

دوسازندآسماری و جهرم در رخنمونهای سطحی به سختي از یکدیگر قابل
تفکیک هستند .ازاینرو ،تعیین مرز و تفكيك آنها از یگدیگر از طریق مطالعات
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زيستچينهاي است .خواص زيستچينه ِ
اي سازند جهرم اولين بار توسط(وايند،
 )1965و با معرف��ي  2زون و 5زيرزون تجمعي( 50 ،49 ،48 ،44 ،53 ،43و ) 51
ارائه شده است.در محل برش نمونه مجموع سنگوارههاي ذرهبينيِ سازند جهرم
در قال��ب بيوزونه��اي  ،50 ،49 ،48 ،43و  51وايند( )1965معرفي ش��ده و در
محلهاي ديگر ،بيوزونهاي  44و 53نيز وجود دارد .نام هر يك از اين بيوزونها
عبارت است از:

)1- Miscellanea – Kathina assemblage zone (Biozone43, Wynd 1965
)2- Opertorbitolites zone (Biozone44, Wynd 1965
)3- Somalina sp.subzone (Biozone48, Wynd 1965
)4- Linderina subzone (Biozone49, Wynd 1965
5- Dictyoconus – Coskinolina – Orbitolitescomplanatus assemblage
)subzone (Biozone 50, Wynd 1965
)6- Nummulites – Alveolina assemblage subzone (Biozone 51, Wynd 1965
7- Chapmanina – Pellatispira – Baculogypsinoides assemblage zone
)(Biozone 53, Wynd 1965
سن

پالئوس��ن تا ائوسن مياني است .در فارس
نمونه از
س��ن سازند جهرم در برش
ﺷﻨﺎﺳﻲ زاﮔﺮس
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﭼﻴﻨﻪ
ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺮم

س��احلی سن بخش باالییِ س��ازند جهرم به ائوسن پسین میرسد که در نتیجهی
آنها ،سنِ سازند جهرم ،پالئوسن پسین  -ائوسن پسین در نظر گرفته شده است .در
فارس ساحلی هيچگونه شاهدي مبتني بر انقطاع رسوبی بعد از ائوسن ميانی وجود
ندارد .لذا ،در آن نواحي ،سن سازند جهرم در برگيرنده تمامي ائوسن است.
محيط رسوبي

س��ازند جهرم درمحيط كمژرفای دريايي نهشته شده است .فرامینیفر بزرگ
كفزي بهويژه اپركولينا ،نوموليتس ،ديسكوس��يكلينا و اوربيتوليتس بيش��ترين
آلوكمهاي اين س��ازند را تشكيل ميدهد .يكنواختي بسيار زياد اليههاي حاوي
اين آلوكمها كه ب ه صورت تواليهاي تودهاي هستند ،باعث شده تا در اين سازند
تنوع رخسارهاي ديده نشود .بنابراين ،شواهد بسيار كمي براي تغيير سطح آب دريا
وجود دارد .همچنين ،امكان تشخيص ارتباط بين فضاي انباشتگي بهوجود آمده و
ِ
رسوبات توليدشده وجود ندارد .ازآنجاييكه رسوبات كمژرفاي كربناتيِ
ميزان
دريايي به سن ائوسن پسين داراي تنوع بسيار زياد فرامینیفر بزرگ كفزي است،
ابزار مناسبي براي بررسي محيط رسوبي ديرينه مهيا ميسازد.
ع��دم حض��ور قابلتوج��ه موج��ودات توليدکننده گ��راول ي��ا موجودات
چارچوبس��از مانند مرجانهای ريفس��از ،امکان وجود پالتفرمهای کربناته
از نوع ش��لف حاشيهدار يا ش��لف مس��طح را رد میکند .توليد و تراکم اندک
رسوبات(ش��امل رس��وبات دانهري��ز و ِگل کربنات��ه) ،پراکنده ش��دن دانهها در
بخشهای عميقتر و نهايتاً تجمع رس��وبات دانهدرشتتر در بخشهای عميق و
عدم حضور رخس��ارههای توربيدايتی که نشاندهنده رمپهای شيبدار است و
دانهري��ز بودن اکثريت ذرات ،وجود يک پالتفرم کربناته از نوع رمپ با ش��يب
ماليم(رمپ هموکلينال) را در کوه جهرم(محل برش نمونه) مشخص میکند .اين
رمپ دارای دو قسمت داخلی و ميانی است.
گسترش ناحيهای

ﺷﻜﻞ  -1ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮓﭼﻴﻨﻪﻧﮕﺎري ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺮم در ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﺗﻨﮓآب ،ﻳﺎل ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮه ﺟﻬﺮم(.

 1س��تون سنگچينهنگاري س��ازند جهرم در محل برش نمونه(تنگآب،
یال شمالی کوه جهرم)

از نظر گس��ترش جغرافيايي ،س��ازند جهرم در فارس داخلي و س��احلي ديده
ميش��ود .در خوزستان ،اين س��ازند تنها در حفاريها در منتهياليه جنوبغربي
خوزس��تان يعني در میادین دارخوين و خرمش��هر مالحظه شده است .در مرکز
و شمالش��رق لرستان ،سازند جهرم بهوسيله س��ازند کنگلومرايي کشکان به دو
سازند تلهزنگ و ش��هبازان تقسيم شده است .در ساير نواحي زاگرس که شامل
جنوبغرب لرستان ،خوزستان و نواحي کازرون – فيروزآباد ميشود ،جایگزین
سازند جهرم ،سازند شيلي ،مارني و آهکهاي رسي سازند پابده مشاهده ميشود.
در زاگرس مركزي س��ازند جهرم بهخوبي توسعه يافته است .بیشترین گسترش
سازند جهرم درسکوی فارس است.ضخامت سازند جهرم در بخشهای زاگرس
ِ
تفاوت ضخامت بهدليل عدم وجود محيط رسوبي يکنواخت
متفاوت است .اين
در حوض��ه زاگرس در اين زمان ميباش��د ،بهطوريک��ه در حوالي برش نمونه،
فرونشيني ،بيشتر و در نتيجه ،ميزان رسوبگذاري،فزونی یافته است.
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