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مقاالت تحلیلي-كاربردي

مقدمه
وجود ح��رکات تکتونیکي اپیروژن��ي ) Epirogeny( متعدد ش��اقولي در 
پایان پالئوس��ن به ویژه در فازهاي زماني مختلف ائوس��ن ازیک طرف و شکل 
جغرافیایي دیرین در بس��تر رسوبات دریاي پیش��رونده ائوسن از طرف دیگر، 
موجب گردیده که محیط هاي مختلف رس��وبگذاري تکوین و رخس��اره هاي 
گوناگوني از ته نشس��ت هاي ائوسن در زاگرس ش��کل گیرد. پیشروي دریاي 
پالئوژن در زاگرس در ابتدا با نهش��ته هاي پالئوسن شروع گردیده است. ظاهراً 
به تدریج گس��ترش یافته و حوضه هاي وسیع تري را فرا گرفته است. در نتیجه، 
بعضي از محیط هاي کم عمق به عمیق تر تبدیل و گاهي رخساره هاي قاره اي به 

رخساره هاي حاشیه اي - شلف تبدیل شده است. 
در زاگ��رس، ب��دون در نظر گرفت��ن ابعاد تغیی��رات ناحیه اي رخس��اره ها، 
ردیف هاي ترش��یري را مي توان به دو بخش جدا تقس��یم کرد؛ یکي ترشیاري 
پیشین به سن پالئوسن تا میوسن پیشین و دیگري ترشیاري پسین به سن میوسن 
پیشین تا پلیوسن و جوان تر. در ترشیري پاییني دو چرخه رسوبي قابل شناسایي 
است: چرخه رس��وبي جهرم به سن پالئوسن تا ائوس��ن میاني و چرخه رسوبي 
آس��ماري به سن الیگوس��ن تا میوسن پیشین. ترش��یاري باالیي نشانگر ردیف 
پس��رونده اي به نام چرخه رسوبي فارس است که سن میوسن پیشین تا پلیوسن 

را دارد.
نام س��ازند جه��رم از کوه جهرم واق��ع در جنوب شهرس��تان جهرم )حدود 
200 کیلومتري جنوب ش��رقي ش��یراز( اقتباس شده اس��ت.جنس این سازند از 
س��نگ آهک دولومیتي و دولومیت به رنگ خاکستري تا قهوه اي خاکستري، 
قه��وه اي و گاهي نخودي رنگ اس��ت.کربنات هاي دریایِي کم عمِق س��ازند 
جهرم بر روي نواحي بس��یار کم عمق حوضه زاگرس ته نشست شده است. در 
ائوسن میانی، همزمان با رویداد پیرنئن، باپسروی دریا نواحی سکویی جهرم از 
آب بی��رون آمده و تنها در مناطق مرکزی ناوه ها )ناوه لنگه و ناوه خوزس��تان(، 
رسوبگذاری سازند پابده ادامه داشته است. بدین ترتیب، چرخه رسوبی جهرم با 

یک ناپیوستگی فرسایشی خاتمه یافته است.

موقعيت جغرافيايی
برش نمونه س��ازند جهرم در تنگ آب در یال ش��مالي کوه جهرم واقع در 
جنوب شهرس��تان جهرم در استان فارس با مش��خصات " 53 '25 ◦28 عرض 
شمالی و " 47 '44 ◦53 طول شرقی واقع شده است. راه دستیابي به محل برش 
نمون��ه از طریق جاده اصلی جهرم - الر مي باش��د که منطق��ه مورد نظر در 20 

کیلومتری این جاده واقع شده است. 

مزر پايين و باال
درهمه جا 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 به صورت ناپیوستگِی فرسایشی 
است.در برش نمونه سازند جهرم بر روي مارن هاي سیلتي و دولومیت هاي سازند 
ساچون به صورت همساز قرار مي گیرد. مرز باالیی این سازند با سازند آسماری 
است و در محلی از ردیف چینه ای قرار دارد که در باالي آن، سنگ آهک هاي با 
الیه بندي نا منظم و کنگلومراي داراي ترکیبات آهن قرار گرفته است. این ترکیب 

سنگ شناسي مبین وجود ناهمسازي فرسایشي در رأس سازند جهرم است.

سنگ چينه نگاري 
در بررسی سالیان اخیر در محل برش نمونه، سازند جهرم به 6 واحد سنگي به 

شرح زیر تفکیک شده است )شکل-1(:
واحد1: دولومیت نازک، متوسط تا ضخیم الیه با بین الیه هایی از سنگ آهک 
دولومیتی نازک تا متوسط الیه به رنگ ِکِرم تا خاکستری تیره است و ضخامت 
آن 284 متر می باشد. این واحد در محل مرز سازند ساچون و جهرم با کنگلومراي 
قاعده اي آغاز شده و به صورت همساز برروي دولومیت هاي سازند ساچون قرار 

گرفته است. 
واحد2: در قاعده، س��نگ آهِک دولومیتِی نازک الیه و سپس، سنگ آهک 
ضخیم الیه و نودوالر با بین الیه هایی از دولومیِت متوسط الیه قرار دارد. ضخامت 

این واحد 47 متر است.
واحد3: س��نگ آهک نازک الیه که به س��مت رأس به آهک متوسط الیه به 
رنگ ِکِرم مایل به خاکس��تری تبدیل شده اس��ت. بین الیه ها از جنس دولومیِت 

متوسط الیه می باشد. ضخامت این واحد 49 متر است.
واحد4: سنگ آهک ضخیم الیه به ضخامت 11متر. 
واحد5: سنگ آهک متوسط الیه به ضخامت25 متر.

واح��د6: تناوبی از س��نگ آهک های ماس��یو با س��نگ آهک های نازک تا 
متوسط الیه به رنگ ِکِرم تا خاکس��تری که 78 متر ضخامت دارد. این واحد در 
محل مرز سازند جهرم و آسماري در زیر کنگلومراي داراي ترکیب آهن سازند 

آسماري واقع شده است.

خواص زيست چينه اي سازند جهرم
دوسازندآسماری و جهرم در رخنمون های سطحی به سختي از یکدیگر قابل 
تفکیک هستند. ازاین رو، تعیین مرز و تفکیک آن ها از یگدیگر از طریق مطالعات 
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زیست چینه اي است. خواص زیست چینه اِي سازند جهرم اولین بار توسط )وایند، 
1965( و با معرف��ي 2 زون و5 زیرزون تجمعي )43، 53، 44، 48، 49، 50 و 51 ( 
ارائه شده است.در محل برش نمونه مجموع سنگواره هاي ذره بینِي سازند جهرم 
در قال��ب بیوزون ه��اي 43، 48، 49، 50، و 51 وایند )1965( معرفي ش��ده و در 
محل هاي دیگر، بیوزون هاي 44 و53 نیز وجود دارد. نام هر یک از این بیوزون ها 

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 
س��ن سازند جهرم در برش نمونه از پالئوس��ن تا ائوسن میاني است. در فارس 

س��احلی سن بخش باالیِی س��ازند جهرم به ائوسن پسین می رسد که در نتیجه ی 
آن ها، سِن سازند جهرم، پالئوسن پسین - ائوسن پسین در نظر گرفته شده است. در 
فارس ساحلی هیچ گونه شاهدي مبتني بر انقطاع رسوبی بعد از ائوسن میانی وجود 

ندارد. لذا، در آن نواحي، سن سازند جهرم در برگیرنده تمامي ائوسن است. 

محيط رسوبي 
س��ازند جهرم درمحیط کم ژرفای دریایي نهشته شده است. فرامینیفر بزرگ 
کف زي به ویژه اپرکولینا، نومولیتس، دیسکوس��یکلینا و اوربیتولیتس بیش��ترین 
آلوکم هاي این س��ازند را تشکیل مي دهد. یکنواختي بسیار زیاد الیه هاي حاوي 
این آلوکم ها که به  صورت توالي هاي توده اي هستند، باعث شده تا در این سازند 
تنوع رخساره اي دیده نشود. بنابراین، شواهد بسیار کمي براي تغییر سطح آب دریا 
وجود دارد. همچنین، امکان تشخیص ارتباط بین فضاي انباشتگي به وجود آمده و 
میزان رسوباِت تولیدشده وجود ندارد. ازآنجایي که رسوبات کم ژرفاي کربناتِي 
دریایي به سن ائوسن پسین داراي تنوع بسیار زیاد فرامینیفر بزرگ کف زي است، 

ابزار مناسبي براي بررسي محیط رسوبي دیرینه مهیا مي سازد.
ع��دم حض��ور قابل توج��ه موج��ودات تولید کننده گ��راول ی��ا موجودات 
چارچوب س��از مانند مرجان های ریف س��از، امکان وجود پالتفرم های کربناته 
از نوع ش��لف حاشیه دار یا ش��لف مس��طح را رد می کند. تولید و تراکم اندک 
رسوبات )ش��امل رس��وبات دانه ری��ز و ِگل کربنات��ه(، پراکنده ش��دن دانه ها در 
بخش های عمیق تر و نهایتاً تجمع رس��وبات دانه درشت تر در بخش های عمیق و 
عدم حضور رخس��اره های توربیدایتی که نشان دهنده رمپ های شیب دار است و 
دانه ری��ز بودن اکثریت ذرات، وجود یک پالتفرم کربناته از نوع رمپ با ش��یب 
مالیم )رمپ هموکلینال( را در کوه جهرم )محل برش نمونه( مشخص می کند. این 

رمپ دارای دو قسمت داخلی و میانی است.

گسترش ناحيه ای
از نظر گس��ترش جغرافیایي، س��ازند جهرم در فارس داخلي و س��احلي دیده 
مي ش��ود. در خوزستان، این س��ازند تنها در حفاري ها در منتهي الیه جنوب غربي 
خوزس��تان یعني در میادین دارخوین و خرمش��هر مالحظه شده است. در مرکز 
و شمال ش��رق لرستان، سازند جهرم به وسیله س��ازند کنگلومرایي کشکان به دو 
سازند تله زنگ و ش��هبازان تقسیم شده است. در سایر نواحي زاگرس که شامل 
جنوب غرب لرستان، خوزستان و نواحي کازرون – فیروزآباد مي شود، جایگزین 
سازند جهرم، سازند شیلي، مارني و آهک هاي رسي سازند پابده مشاهده مي شود. 
در زاگرس مرکزي س��ازند جهرم به خوبي توسعه یافته است. بیشترین گسترش 
سازند جهرم درسکوی فارس است.ضخامت سازند جهرم در بخش های زاگرس 
متفاوت است. این تفاوِت ضخامت به دلیل عدم وجود محیط رسوبي یکنواخت 
در حوض��ه زاگرس در این زمان مي باش��د، به طوري ک��ه در حوالي برش نمونه، 

فرونشیني، بیشتر و در نتیجه، میزان رسوبگذاري،فزونی یافته است.
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