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  چکیده

هاي گدون و داریان در برش سازند. باشندوبی زاگرس در جنوب غربی ایران میهاي مهم کرتاسه زیرین در حوضه رسهاي گدون و داریان از نهشتهسازند
ریزرخساره  9در مجموع . نگاري سکانسی مطالعه شده استگذاري و چینهها، الگوي رسوببررسی ریزرخسارهخورده، به منظور سیوند واقع در زاگرس چین 

داللت بر رسوبگذاري در یک محیط رسوبی  اهرخسارهریزتجزیه و تحلیل این . هاي گدون و داریان شناسایی شده استدر برش مورد مطالعه از سازند
هاي رسوبی حوضه، بخش کم عمق ریزرخساره در جایگاه 5 ،ینپتآ –هاي سازند گدون به سن بارمیندر نهشته. رددریاي کم عمق و یا شلف کربناته دا

کالستیک و الگون شناسایی شده هاي بایوهاي رسوبی ماسهریزرخساره در جایگاه 4ین پتدریاي باز، الگون باز و الگون و در رسوبات سازند داریان به سن آ
تفکیک شده سوم هاي رسوبی درجه خهردو توالی رسوبی از چدر برش سیوند  هاي گدون و داریانسازندنگاري سکانسی، در مطالعات چینهبراساس . است

کانسی نوع دوم از سهاي به وسیله مرزهاي رسوبی شناسایی شده توالی. باشندشدگی میبی پیشرونده و فرازین و سطوح غرقهاي رسواست که شامل بسته
  .اندمتمایز گردیدهیگر یکد
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Abstract 
Gadvan and Dariyan Formations include important Lower Cretaceous successions in Zagros Basin in southwest of 
Iran. The studied succession of Gadvan and Dariyan Formations is in Sivand area in Folded Zagros. In this research 
the microfacies, depositional model and sequence stratigraphy have been studied. In studied succession nine 
microfacies have been recognized. The microfacies analysis indicate deposition in shallow marine environment of a 
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Carbonate shelf. The microfacies of Baramian-Aptian sediments of Gadvan Formation indicate basin, shallow open 
marine, semirestricted lagoon and lagoon environments and Aptian succession of Dariyan Foramtion has been 
deposited in sandy bioclastic and lagoonal conditions. Based on the sequence stratigraphic characteristics, two third 
order sequences have been recognized in Sivand succession of Gadvan and Dariyan Formations. The recognized 
sequence stratigraphic genetic unites are transgressive system tract (TST), highstand systems tract (HST) and 
maximum flooding surface (mfs) which are bounded by sequence stratigraphic surfaces (SB). The sedimentary 
sequence has been bounded by type II of sequence boundary (SB2).  

Keywords: 
 Lower Cretaceous, Sedimentary paleoenvironmet, Sequence stratigraphy, Folded Zagros. 

  

  مقدمه
کمربند کوهزایی آلپ هیمالیاست، بخشی از کمربند زاگرس 

با بسته شدن اقیانوس نئوتتیس در اثر برخـورد صـفحات   که 
تکین، ( عربستان با صفحه اوراسیا شکل گرفته است -آفریقا
  ).1981؛ بربریان وکینگ، 1972
توان به نواحی لرستان، زاگرس را می ،از نظر جغرافیایی      

  ). 1385آقانباتی، (خوزستان و فارس تقسیم کرد 
از گیرد و خورده قرار میس چینزیرپهنه فارس در زاگر     

ارس داخلی و فارس خارجی نگاه جغرافیایی، به دو بخش ف
رانده کمربند زاگرس به  ـ  خوردهبخش چین. شودتقسیم می

هاي بزرگ، منظم و جوان و همچنین ذخایر دلیل وجود چین
هـاي آن، از  هیدروکربوري موجـود در بسـیاري از تاقـدیس   

تـرین  بوده و به عنوان یکی از غنیاي برخوردار جایگاه ویژه
درصد مخازن نفت  8/6حاوي  که هاي هیدروکربوريحوضه

ــات شــده جهــان مــی  15و  باشــد درصــد مخــازن گــاز اثب
-از این جهت مطالعه و بررسی سازند). 1380افشارحرب، (

هاي موجود در زاگرس حائز اهمیت است که ازجملـه ایـن   
تم کرتاسـه در  سیسـ  .باشـد کرتاسـه مـی   ها رسـوبات سازند

زاگرس شامل رسوبات کربناته دریایی است که بیشتر آهـک  
و مارن بوده و بخش وسیعی از زاگرس را فرا گرفتـه اسـت   

رسـوبگذاري ممتـد، رسـوبات     وجـود  بـا ). 1385آقانباتی، (
هاي توسط رخساره ناپیوستگیکربناته و دریایی ژوراسیک با 

گرس رخسـاره  هاي کرتاسه زاسنگ. اندکرتاسه پوشیده شده
سنگی یکسانی ندارند و در شرایط رسوبی همسـانی نهشـته   

ن و داریـان در  هـاي گـدو  سـازند  ).1385آقانباتی، (اند نشده
ن بـه طـور   سازند گدو. گروه خامی جاي دارند بخش باالیی

-پوش سنگ براي مخزن نفت فهلیان میمحلی منشأ نفت و 

خـامی  همـی در گـروه   باشد و سازند داریان سنگ مخـزن م 
برش الگـوي ایـن   ). 1380افشار حرب، (گردد وب میمحس

ـ   ها اولین بار توسطسازند ر انتهـاي  د) 1965(دجیمـز و واین
کیلـومتري شـمال شـرق شـیراز      40یون در اشرقی کوه گـد 

-لیتوفاسـیس و زمـین   ،)1965(ولـز  . معرفی گردیـده اسـت  

هاي سورمه، هیث، شامل سازند(شناسی تاریخی گروه خامی 
را مورد مطالعه قرار داد و آن را بـه  ) ن و داریانگدو فهلیان،

-چینـه ، )1975(دپیرخر .رسوبی عمده تقسیم نمود چرخه 5

را در جنوب غرب ایـران مـورد مطالعـه     نگاري گروه خامی
قرار داد و پنج ناپیوستگی را در قاعده و رأس سازند سورمه، 
رأس انیــدریت هیــث، رأس ســازند فهلیــان و رأس ســازند 

  .شناسایی نمودن داریا
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ن در منطقه اقلید با بررسی سازند گدو) 1365(اخروي      
عمق محیط دریاي باز، محیط دریایی کم سه محیط رسوبی،

 .سازند تشخیص داد و محیط دریایی بسته را براي این

-استراتیگرافی و بایوبه مطالعه لیتو) 1375(قالوند      

غرب  هاي داریان و کژدمی در جنوبسازنداستراتیگرافی 
موحد . پرداخت) نواحی فارس و فروافتادگی دزفول(ایران 

ن با تأکید استرانیگرافی سازند گدوبایومطالعه میکرو) 1380(
بر بخش خلیج را در جنوب غرب ایران انجام داد و محیط 

 بنا بر نظر او. رسوبی الگون را براي این سازند پیشنهاد داد
فول فارس و فروافتادگی دز در وندگشناسی سازند سنگ

  . تفاوت چندانی ندارد
با را استراتیگرافی سازند داریان بایو) 1386( علیدادي     

در شمال واقع ناحیه دشتک در  ،هاي آهکیتاکید بر جلبک
  . راز مورد بررسی قرار دادشی

رسوبات استراتیگرافی بایو) 1380(شیرازي نژادپروانه     
هاي آهکی کرتاسه در شمال شیراز را با تأکید بر جلبک

و  نگاري سکانسیچینه) 1386(بررسی نمود و برزگرزندي 
هاي گدون و داریان را مورد مطالعه محیط رسوبی سازند

با این وجود بازسازي محیط رسوبی دیرین . قرار داده است
-رخنموندر سازندهاي گدون و داریان نیازمند به مطالعه در 

شناسی اهداف مورد مطالعه در برش چینه .هاي بیشتري دارد
  :باشدبه شرح ذیل می سیوند

ي رسوبی جهت بازسازي محیط هاشناسایی رخساره -
 هرسوبی دیرین

هاي نگاري سکانسی و ارائه مدل رسوبی در سازندچینه -
  شناسی سیوندن و داریان در برش چینهگدو

  

   شناسیزمین موقعیت و مطالعه مورد ناحیه
 طاقدیس کوه حسین شناسی مورد مطالعه درش چینهبر
خورده شمال شیراز و در زون زاگرس چیندر ، )1شکل (

 100در  روستاي سیوندبرش واقع در این  .دقرار دار
موقعیت و در کیلومتري شمال شیراز در شهرستان مرودشت 

عرض  30˚ 04´ 54˝ طول شرقی و 52˚ 55´ 38˝جغرافیایی 
شناسی از نظر ساختار زمین. )2و1هاي شکل(شمالی است 
طاقدیسی است که رسوبات آهکی و مارنی در برش سیوند 

هاي آهکی ضخیم و نهشته هاي درونییالسازند گدون در 
در . ع شده استهاي بیرونی آن واقالیه سازند داریان در یال

متر از رسوبات آهک مارنی  87ن شامل این برش سازند گدو
اي هاي فسیل دوکفهخردههاي داراي الیهنازك الیه همراه با 

است و سازند داریان به ضخامت  تشکیل شده و آمونیت
متوسط الیه و  هايی از سنگ آهکیهاشامل الیه ،متر 103

مطالعات براساس  ).5تا  3 هايشکل(باشد می ضخیم الیه
به ن هاي گدوزون زیستی در سازند 3نگاري، چینهزیست

ین شناسایی شده تآپبه سن و داریان  آپتین ـ سن بارمین
  .)1389، شیرازي و صارمی زادهژادنپروانه( است

 

  روش مطالعه
نمونه دستی از برش  90تعداد هاي صحرایی طی برداشت

برداري گردید که در مقاطع نازك نمونهسیوند شناسی چینه
 . میکروسکپی مورد مطالعه قرار گرفتند

 ها از روش دانهامشناسایی و نامگذاري ریزرخسارهجهت 
-تفسیر ریز. استفاده گردید )1971(؛ امري و کلوان)1962(

 و ویلسون) 2004( فلوگل ها براساس منابعی ازرخساره
ها ابزاري مهم سارهرخ تجزیه و تحلیل ریز. باشدمی )1975(
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اي رسوبی، ههاي رسوبی کربناته، بستهدرتفسیر محیط
نگاري سکانسی سازند گدون و تغییرات سطح آب و چینه

  .استداریان در برش مورد مطالعه 

  
  هاریزرخسارهناسایی ش

ها فتی، آلوکم و اجزاي اسکلتی نمونههاي بابراساس ویژگی
 رخساره رسوبی در سازند ریز 5در مقاطع نازك رسوبی 

رخساره  ریز 4و ) G5تا   G1هايرخساره ریز(گدون 
در ) D4تا  D1هاي رخسارهریز(سوبی در سازند داریان ر

است اي دریاي باز و الگون شناسایی شده هاي رخسارهگروه
در زیر به شرح  هاتوصیف این ریزرخساره. )8تا  6 اشکال(

  .آمده است

  
  هاي سازند گدونرخساره ریز
  اي شلف عمیق و حوضهگروه رخساره) الف
  G1رخساره  ریز

  هاي صدفوکستون داراي سوزن اسفنج و خرده 
Boiclastic spiculite wackestone  

  
 دانه و گل پشتیبان در زمینه ریز رخساره داراي بافت ریزاین 

آلوکم اصلی سوزن . باشدمیکریتی و یا وکستون ریزدانه می
هاي کوچک اندازه فنج است که به همراه آن خرده صدفاس

در مشاهدات صحرایی شامل . )c 6شکل( نیز مشهود است
 جایگاه رسوبی این ریز. آهک مارنی نازك الیه است

هاي عمیق دریاي باز در زیرخط امواج و در بآ دررخساره 
این . گردددریا از یک شلف عمیق پیشنهاد می منطقه تاریک

هاي فوقانی از سازند گدون قرار گرفته رخساره در بخشریز
  .است

  
) شیراز شمال( سیوند روستاي در حسین کوه طاقدیس از نمایی .1 شکل

  شمال سمت به دید

 مطالعه مورد منطقه به دسترسی راه و شناسیزمین موقعیت .2شکل
  )2004علوي،(
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  )شیراز شمال( سیوند برش گدون، سازند الیه نازك مارنی آهک .3شکل
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هاي آهکی سازند اگزوژیرا در الیه ايهاي دوکفهاجتماع فسیل. 4شکل 

  )شمال شیراز(گدون، برش سیوند 

  

شمال (برش سیوند  اي، سازند داریان،آهک ضخیم الیه توده .5شکل 

 )شیراز

    G2رخساره  ریز

  هاي صدفوکستون داراي شعاعیان و خرده 
Boiclastic radiolarian wackestone  

  

 این ریز رخساره داراي بافت ریزدانه و گل پشتیبان در زمینه

آلوکم اصلی پوسته . باشدمیکریتی و یا وکستون ریزدانه می

هاي کوچک یان است که به همراه آن خرده صدفشعاع

 اندازه و به مقدار کمتر سوزن اسفنج نیز مشهود است

   .)a, b, d6هاي شکل(

مشاهدات صحرایی شامل آهک مارنی نازك الیه و در      

هاي فوقانی از که در بخش آغازین و الیه کرم رنگ است

محیط رسوبی دیرین این . سازند گدون قرار گرفته است

شرایط باشد و می G1ریزرخساره شبیه به ریزرخساره 

-بخش عمیق دریاي باز پیشنهاد میدر کم انرژي رسوبی 

بخش فوقانی از سازند گدون و  در G2ریزرخساره . گردد

هایی از است و در آن فسیل G1در تناوب با ریزرخساره 

 ).1تابلو( وجود دارد  .Colombiceras spآمونیت به نام 

  عمقاي الگون باز در شلف کمگروه رخساره) ب

  هاي صدفاي و خردهفلوتستون داري دوکفه :G3ریزرخساره 
Bioclastic bivalve floatstone  

 

درصد قطعات درشت  10رخساره داراي بیش از این ریز

ها ايمتر است که اغلب متعلق به دوکفهمیلی 2بزرگتر از 

بان و یا باشند و در زمینه گل میکریتی با تراکم گل پشتیمی

  . )e , f٧ل اشکا( اندبافت فلوتستون واقع شده

در مشاهدات صحرایی شامل آهک خاکستري رنگ      

اي به نام اگزوژیرا داراي مقدار فراوانی از دوکفهکه است 

شدگی خوبی ها از حفظايدو کفه. )4شکل ( باشدیم

 این ریز. خوردارند و هر دوکفه آنها باقی مانده استرب

هاي کم عمق و کم انرژي با چرخه آب و در رخساره در آب

آب در بخش میانی سطحی منطقه نفوذ نور و زیر خط امواج 

عمق نهشته شده است و در بخش میانی از کم فاز یک شل

  .سازند گدون قرار گرفته است
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 ی اي دریاي محصور در شلف داخلگروه رخساره) ج

  G4رخساره ریز
  بایوکالستستون داراي اگرین –پکستون

Bioclastic packstone-grainstone  
 

پشتیبان تا دانه رخساره داراي بافتی متغیر از گلاین ریز
پشتیبان در زمینه میکریتی و یا سیمان کلسیتی متبلور و 

آلوکم اصلی . باشدستون میاگرین –اسپاریتی و یا پکستون
 قطعاتاي و هاي متوسط تا بزرگ اندازه دوکفهخرده صدف

حرایی در مشاهدات ص. )e6شکل (آلی میکریتی شده است 
  . دار استشامل آهک سیلتی و اهک گرهک

هاي کم عمق و رخساره در آبجایگاه رسوبی این ریز     
ور در محصور الگون با چرخه محدود آب و در منطقه نفوذ ن

رخساره در این ریز. گرددباالي خط امواج پیشنهاد می
  .سازند گدون قرار گرفته استهاي میانی از بخش

 

   G5رخسارهریز  
  هاي صدف و شوفاتالپکستون داراي خرده 

Choffatella boiclastic packstone  
  

میکریتی رخساره داراي بافت دانه پشتیبان در زمینه  این ریز
عات اسکلتی شامل آلوکم اصلی قط. باشدو یا پکستون می
هاي آلی پوستهاي، هاي کوچک دوکفهاربیتولین، خرده

در مشاهدات . )f6شکل ( است شوفاتالمیکریتی شده و 
. صحرایی شامل آهک خاکستري متوسط تا نازك الیه است

هاي کم عمق و کم رخساره در آب جایگاه رسوبی این ریز
و در باالي  انرژي و نورخیز الگون با چرخه محدود آب

هاي رخساره در بخش این ریز. گرددخط امواج پیشنهاد می
  .میانی از سازند گدون قرار گرفته است

  هاي سازند داریانرخساره ریز

کالستیک در حاشیه یوااي سد بگروه رخساره) الف
  پالتفرم کربناته شلف

   D1ریزرخساره

 کالست و جلبک ستون داراي بایواگرین 

Algal boiclastic grainstone  

کلسیتی  سیمانرخساره داراي بافت دانه پشتیبان در این ریز
آلوکم اصلی قطعات  .باشدستون میامتبلور و یا گرین

و  Boueinaهاي آلی میکریتی شده و جلبک اسکلتی، پوسته
اغلب ). d 8شکل (است  به مقدار کمتر اربیتولین و پلوئید

در . شدگی هستنداند و داراي گردها میکریتی شدهدانه
مشاهدات صحرایی شامل آهک خاکستري متوسط الیه 

انرژي  در محیطی پر، رسوبی این ریزرخسارهجایگاه . است
کالستیک اي بایوهاي ماسهدر باالي خط امواج آب و در سد

ساره در رخاین ریز. گردددر حاشیه شلف کربناته پیشنهاد می
رفته است و کمربند قرار گ هاي فوقانی از سازند داریانبخش

  .گیردمیبر اي باریکی را دررخساره

  
   D2ریزرخساره

 کالست کالست و اینتراستون داراي بایواگرین 

Intraclast bioclastic grainstone  
  

این ریز رخساره داراي بافت دانه پشتیبان در سیمان کلسیتی 
عات آلوکم اصلی قط. باشدستون میابلور و یا گرینمت

کالست و به هاي آلی میکریتی شده و اینترااسکلتی، پوسته
. )a7 ،e8 ،f8هاي شکل( مقدار کمتر اربیتولین و پلوئید است
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 در مشاهدات صحرایی شامل آهک خاکستري متوسط الیه
. است
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 D1رخساره رخساره شبیه به ریز جایگاه رسوبی این ریز     
کالستیک اي بایوانرژي از ماسه است و براي آن محیطی پر

به  D2رخساره ریز. گردددر حاشیه شلف کربناته پیشنهاد می
هاي فوقانی از در بخشاي باریکی صورت کمربند رخساره

  .سازند داریان قرار گرفته است

  اي دریاي محصور در شلف داخلیگروه رخساره) ب
   D3ریز رخساره 

کالست و پکستون داراي اربیتولین، بایو –وکستون 
  میلیولید

Miliolid boiclastic Orbitolina wackestone-
packstone 

  
-پشتیبان تا دانهرخساره داراي بافتی متغیر از گل این ریز

. باشدیکریتی و یا وکستون تا پکستون میپشتیبان در زمینه م
استراکد،  آلوکم اصلی اربیتولین قطعات اسکلتی شامل

 هاي آلی میکریتی شده و میلیولیدا و پلوئید استپوسته

شامل آهک در مشاهدات صحرایی . )b,c٨و ٧;d b, cل اشکا(
  . اکستري متوسط تا ضخیم الیه استخ

عمق و هاي کمرخساره در آبرسوبی این ریزجایگاه      
ی الگون در شلف داخلی پیشنهاد انرژي از محیط رسوبکم
از سازند داریان را اي رخساره بخش عمده این ریز. گرددمی
  .گیردمیبردر

   D4رخسارهریز 
  مادستون 

Mudstone  
 

دانه این ریز رخساره داراي بافتی یکنواخت از گل آهکی ریز
است و با عنوان مادستون معرفی و تیره و میکریت خالص 

در مشاهدات صحرایی شامل آهک . )a8شکل (شودمی

هاي واخت میکریتی است که در بین الیهالیه تیره و یکننازك
براي  .دار سازند داریان نهشته شده استهاي اربیتولینآهک

-چینهتوجه به موقعییت آن در ستون رخساره، با  این ریز

دار نهشته ون در بین رسوبات آهکی اربیتولینشناسی و چ
ی الگون در شلف داخلی پیشنهاد شده است، محیط رسوب

   .گرددمی

  
  رسوبگذاري مدل

هاي سازند گدون و رخسارهبراساس تجزیه و تحلیل ریز
هاي رسوبی حوضه، داریان در برش مورد مطالعه، محیط

کالستیک و دریاي بایوعمق دریاي باز، سد هاي کمآب
هاي رسوبی بازسازي محیط. ناسایی گردیده استمحصور ش

-صورت میاي هاي رخسارهدیرین به وسیله توزیع کمربند

شواهد ها و فقدان با توجه به نحوه توزیع ریزرخساره. پذیرد
 ،رخساره ریفی انفقدنیز شکست شیب در سراشیب قاره و 

 دون و داریان در یکهاي سازند گرسوبگذاري نهشته مدل
  . )9شکل ( گرددپالتفرم کربناته شلف پیشنهاد می

اي، شلف کربناته به سه هاي رخسارهمدلبندي در رده     
شلف میانی و شلف خارجی تقسیم  بخش شلف داخلی،

فوناي غالب در میکرو ).2000؛ گیل، 2004، فلوگل( شودمی
هاي گدون و داریان رسوبات کرتاسه زیرین در سازند

 نسیمونز و همکارا بنا بر مطالعات. باشندها میاربیتولین
 ها با محیط رسوبی آنهاشکل صدف اربیتولین ،)2000(

ها شناسی اربیتولینبه اندازه و شکلبا توجه . باشدمرتبط می
و  )1976مس، ( فوناي آزاد استنها اپیمعموال نوع زندگی آ

هاي کم عمق در آبیی با صدف مخروطی شکل هااربیتولین
بنابراین  ).1995وایلز و همکاران، ( داخلی فراوانندپالتفرم 
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صدفی ها با هایی از اربیتولینها و گونهوجود جنس
مخروطی 
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 Orbitolina texana, Orbitolinaمانندشکل کوتاه 

subconcava, Mesorbitolina parava. به ویژه در ریز-

. سوبگذاري در پالتفرم داخلی داردرداللت بر ، D3رخساره 
 ریز(ها با فراوانی متغیر از آلوکم اصلی وجود اربیتولین

 ,D1, D2هاي رخساره ریز(یا آلوکم فرعی  و) D3رخساره 

G5 (هاي سبز ه قطعات اسکلتی دیگري مانند جلبکبه همرا
 ریز( Choffatellaو ) D1در ریزرخساره  Boueinaجلبک (

عمق و هاي کمسوبگذاري در آبر داللت بر) G5رخساره 
اي به نام اجتماع دوکفه .نورخیز الگون در شلف داخلی دارد

Exogyra هاي آهکی بخش میانی از سازند گدون در الیه
عمق دریاي باز در هاي کمبر رسوبگذاري در آبشاهدي 

ستون همراه با ارخساره گرینوجود ریز. دباشمیشلف میانی 
کالست و قطعات اسکلتی میکریتی شده هایی از اینتراآلوکم
از سازند  D2و  D1هاي رخساره شدگی خوب در ریزبا گرد

کالستیک هاي بایوانرژي از ماسهداریان داللت بر محیطی پر
 هاي میکریتی ریزرخساره ریز. در حاشیه شلف کربناته دارد

فوناي پالژیک از شعاعیان و سوزن اسفنج دانه داراي میکرو
-که در سازند گدون شناسایی شده) G2و  G1رخساره  ریز(

هاي عمیق حوضه در شلف اند داللت بر رسوبگذاري در آب
  .خارجی دارند

  
  نگاري سکانسیتفسیر چینه

در ایجاد مفاهیم اي مهم لفهمؤ نگاري سکانسی به عنوانچینه
ها و معماري شناسی رسوبی، روابط رخسارهانقالبی در زمین

 باشدشناسی مورد توجه میها در چارچوب زمانی زمینالیه
   ).2009؛ کاتنیو و همکاران، 1995مایل، (

نگاري سکانسی حاصل دهنده چینههاي تشکیلواحد     
ات میزان رسوبگذاري و مقدار حجم و فضاي تغییر

هاي واحد. )2009کاتنیو و همکاران، (رسوبگذاري است 
از بسته رسوبی  :نگاري سکانسی عبارتنددهنده چینهتشکیل

، بسته )TST(رونده ، بسته رسوبی پیش)LST(فرودین 
 )mfs(شدگی و حداکثر سطح غرق )HST(رسوبی فرازین 

اي از هم سکانسی در سطوح ویژههاي که به وسیله مرز
؛ نیکولز، 1995؛ میلز، 1996امري و میرز، ( شوندتفکیک می

هاي سکانسی در دو مرز ).2009؛ کاتنیو و همکاران، 1999
. اشندبمی )SB2(و درجه دوم  )SB1( نوع درجه اول

ي سکانسی دو توالی نگاربراساس تجزیه و تحلیل چینه
 هايه سوم در نهشتههاي رسوبی درجرسوبی از چرخه

سازند گدون و داریان در برش سیوند شناسایی گردیده 
  ).10 شکل(است 

  
   )sq1( ،1توالی

هاي زیرین و میانی از سازند نخستین توالی رسوبی در بخش
-متر می 67و داراي ضخامت تقریبی  گدون شناسایی شده

و بسته  )TST(این توالی شامل بسته رسوبی پیشرونده . باشد
 Late(و فرازین پسین  )Early HST(رسوبی فرازین پیشین

HST( این توالی رسوبی، الیهاي از در بخش قاعده. است-

 در شلف خارجی G2رخساره  هاي آهکی پالژیک ریز
شده است که با مرز ناپیوسته هم شیب و یا مرز نهشته 

هاي االیتی سازند بر روي آهک )SB2(سکانسی از نوع دوم 
هاي آهکی الیه. اندارمین برجا گذاشته شدهفهلیان به سن ب

پالژیکی مذکور در مدت زمان افزایش سطح آب به صورت 
. اندجا گذاشته شدهبر )TST(رونده ی پیشبسته رسوب
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ین بسته رسوبی در حداکثر تغییرات افزایش سطح آب در ا
شدگی سطح غرق
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)mfs( رخساره  با ریزG2 ،ریز رخساره . رسدبه تعادل می
 ریز(هاي میکریتی شده کالستستون با بایواگرین –پکستون

-روي سطح غرق شدگی مذکور قرار می بر) G4رخساره 

مق الگون در شلف عهاي کماین رسوبات در آب. گیرند
اند و به عنوان بسته رسوبی فرازین پیشین داخلی نهشته شده

)Early HST( در انتهاي این بسته رسوبی. اندمعرفی شده 
هاي سالم از جنس ايکفهرخساره فلوتستون حاوي دو ریز

Exogyra )رخساره  ریزG3 (هاي کم وجود دارد که در آب
. اندز در شلف داخلی برجاي گذاشته شدهعمق از الگون با

رخساره  ، رسوباتی با ویژگی ریز1در انتهاي توالی زسوبی 
اربیتولین،  ،Choffatellaپکستون داراي قطعات اسکلتی از 

هاي آلی میکریتی شده اي، پوستههاي کوچک دوکفهخرده
 جاي گذاشته شده است که در بسته بر) G5رخساره  ریز(

این . معرفی گردیده است) Late HST(رسوبی فرازین پسین 
اند و هاي الگون شلف داخلی رسوب نمودهرسوبات در آب

این  .گیرندرا دربرمی) SB2( در انتها مرز سکانسی نوع دوم
از نمودار تغییرات  3.5توالی با چرخه درجه سوم به شماره 

 ناز هاك و همکارا آپتین -جهانی سطح آب در زمان بارمین
  .باشدهم ارز می 11در شکل  )1987(

 

  )sq2( ،2توالی
دومین توالی رسوبی در بخش فوقانی از سازند گدون و 
مجموع رسوبات سازند داریان شناسایی شده و داراي 

هاي این توالی شامل بسته. باشدمتر می 123ضخامت تقریبی 
در این . است )HST(و فرازین  )TST(رسوبی پیشرونده 

، در بخش فوقانی از )TST(توالی بسته رسوبی پیشرونده 

هاي آهکی پالژیک داراي سوزن سازند گدون و با سنگ
در طی ) G1, G2هاي رخساره ریز(اسفنج و پوسته شعاعیان 

هاي عمیق حوضه در شلف افزایش سطح آب و در آب
هاي ر است که الیهالزم به ذک. خارجی تشکیل شده است

 Colombiceras spاي حاوي آمونیتی به نام آهکی نازك الیه

رسوبات مشهود است که حاکی از رسوبگذاري در در این 
تغییرات افزایش سطح . باشدهاي ازاد در شلف عمیق میآب

 شدگیین بسته رسوبی در حداکثر سطح غرقآب در انتهاي ا

)mfs( رانسیمونز و همکا بنا بر مطالعات. رسدبه تعادل می 
ها همراه با میلیولید و جلبک سبز اجتماع اربیتولین ).2000(
هاي ترین بخش از آبعمقدر کم) D3رخساره  مانند ریز(

و در بسته رسوبی  هاپالتفرم داخلی و در راس پاراسکانس
هایی با پوسته پهن و بزرگ و و اربیتولین )HST(فرازین 

غنی  )TST(رونده مخروطی کوتاه در بسته رسوبی پیش
پکستون داراي  -رسوباتی با ویژگی وکستون بنابراین. هستند

متعلق ) D3رخساره  ریز(کالست و میلیولیدا اربیتولین، بایو
-نهشته می) HST(به سازند داریان در بسته رسوبی فرازین 

هاي مادستون اي از آهکاین رسوبات داراي میان الیه .شوند
ور عمق و محصهاي کمهستند و در آب) D4رخساره  ریز(

 البته در بخش فوقانی. اندالگون در شلف داخلی نهشته شده
-اي باریکی از سد بایوبسته رسوبی، کمربند رخساره از این

این  .وجود دارد) D2و  D1هاي رخساره ریز(کالستیک 
از نمودار تغییرات  4.1توالی با چرخه درجه سوم به شماره 

در  )1987(هاك و همکاران  جهانی سطح آب در آپتین از
  .باشدهم ارز می 11شکل 
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 نور در کالستبایو و شعاعیان داراي وکستون ،G2 ریزرخساره. aشکل: سیوند برش در گدون سازند هايرخساره ریز از میکروسکپی تصاویر. 6 شکل
 معمولی نور در بایوکالست و شعاعیان داراي وکستون ،G2 رخساره ریز. b شکل). 87 نمونه شماره) (نازك مقطع در شعاعیان: پیکان عالمت( پالریزان

 داراي وکستون ،G2 ریزرخساره .d شکل). 46 نمونه شماره( کالستبایو و اسفنج سوزن داراي وکستون ،G1 ریزرخساره .c شکل). 87 نمونه شماره(
 ریزرخساره. f شکل). 57 نمونه شماره( کالستبایو داراي پکستون ،G4 ریزرخساره. e شکل). 56 نمونه شماره( کالست-بایو و شعاعیان اسفنج، سوزن

G5، عرضی برش: پیکان عالمت( کالست- بایو و شوفاتال داراي پکستون Choffatella decipiens) (48  نمونه شماره.(  
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.سیوند برش در گدون سازند در دار آمونیت مارنی آهک الیه در Colombiceras SPATH, 1923 جنس از تصاویري.1 تابلو
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 ریز) aشکل : در برش سیوند) dا تa شکل هاي (و سازند داریان  )fو eشکل هاي (هاي سازند گدون رخساره میکروسکپی از ریز تصاویر .7شکل 
: b, c, d اشکال )71شماره نمونه ( )Nezzazata simplexبرش عرضی : عالمت پیکان(کالست کالست، اینتراستون داراي بایواگرین: D2رخساره 

 .Cylindroporella cfبرش عرضی : و اربیتولین عالمت پیکان  )Cylindroporella( کالست و جلبکوکستون داراي بایو :D3ریزرخساره 

sugdeni ) 20شماره نمونه ( شکل هايe-f :خساره  ریزرG3 :کالست اي و بایوفلوتستون داراي دوکفه) 44و  33شماره نمونه(  
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 ریز) bشکل ). 37شماره نمونه (، مادستون D4رخساره  ریز) aشکل : هاي سازند داریان در برش سیوندرخساره میکروسکپی از ریزتصاویر  .8شکل
رخساره ریز) cشکل ). 16شماره نمونه ( )Orbitolina texanaبرش محوري : عالمت پیکان(کالست و میلیولید پکستون داراي اربیتولین، بایو: D3رخساره 

D3محوري از  -عالمت پیکان برش مورب(کالست، اربیتولین و پلوئید پکستون داراي بایو -، وکستونOrbitolina sp( ) شکل ) 70شماره نمونهd (ریز 
 ریز) e-fهاي شکل). 73شماره نمونه ) (Boueina sp.برش مورب از : عالمت پیکان( (Boueina)کالست و جلبک ستون داراي بایواگرین: D1رخساره 
  )72شماره نمونه ) (کالستاینترا: عالمت پیکان (کالست کالست و بایوستون داراي اینتراا، گرینD2رخساره 
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  )قاعده امواج طوفانی: SWBقاعده امواج سطحی آب، : FWWB(هاي گدون و داریان در برش سیوند در شمال شیراز محیط رسوبگذاري سازند .9شکل 
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  )شمال شیراز(هاي گدون و داریان در برش سیوند ها شناسایی شده در سازندرخساره سکانسی و توزیع عمودي ریز نگاريچینه .10شکل 
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  با نمودار تغییرات جهانی سطح آب نهاي گدون و داریانمودار تطابق تغییرات سطح آب دریا در برش سیوند از سازند .11شکل
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  گیرينتیجهبحث و 
 ریز 9 سیوند، برش در داریان و گدون هايسازند در

 الگون و باز دریاي ايرخساره ریز هايگروه در رخساره
 گدون سازند هاينهشته در که طوري به. است شده تفکیک

 رسوبی هايجایگاه در رخسارهریز 5 آپتین -بارمین سن به
 در و الگون و باز الگون باز، دریاي عمق کم بخش حوضه،

 در رخساره ریز 4 آپتین سن به داریان سازند رسوبات
 الگون و کالستیکبایو هايماسه رسوبی هايجایگاه

 شواهد و رخساره ریز توزیع به توجه با. است شدهشناسایی 

 الگونی، رسوبات گسترش و ریف فقدان مانند صحرایی
 محیط یک در داریان و گدون سازند هاينهشته رسوبگذاري
 شلف بخش سه در کربناتی شلف نوع از رسوبگذاري

 شده گذاشته جا بر خارجی شلف و میانی شلف داخلی،
 از رسوبی توالی دو سکانسی نگاريچینه نظر از .است

 داریان و گدون هايسازند در 3 درجه رسوبی هايچرخه
 از دوم نوع سکانسی هايمرز وسیله به که شده تفکیک

   .اندشده متمایز یکدیگر

  
  و قدردانی تشکر

به ویژه از دانشگاه پیام نور استان اصفهان وسیله  بدین
 به جهت حمایت مالیمعاونت محترم پژوهشی و همکاران 

و معنوي، دانشگاه پیام نور مرکز وزوان به جهت امکانات 
رئیس موزه دانشگاه ژنز لمان،  آزمایشگاهی، و پروفسور

به جهت همکاري در شناسایی و نامگذاري  برمن آلمان
رح ، خانم دکتر مریم منانی ناظر محترم در این طهاآمونیت

پژوهشی و داوران ارجمند به لحاظ پیشنهادات سودمندشان 
  .آیدو تشکر به عمل میقدردانی 
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