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رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند نیریز )ژوراسیک زیرین( در منطقه فارس
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چکیده
سازند نیريز دربر گیرنده کهن ترين نهشته سنگ های ژوراسیک منطقه فارس و آخرين واحد سنگ چینه ای گروه کازرون در حوضه زاگرس است. در اين پژوهش رخساره ها، 
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی بُرش الگوی اين سازند به ستبرای 233 متر در تاقديس خانه کت و کوه سورمه به ستبرای 68 متر مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته اند. يافته های 
اين پژوهش نشان داد سازند نیريز بیشتر از رخساره های کربناته و شیل تشکیل شده است که در بخش میانی بُرش الگو با اليه های کنگلومرای آهکی و ماسه سنگ گلوکونیتی و 
در تاقديس سورمه با ماسه سنگ آهکی همراه است. شواهد موجود گواهی می دهند که اين مجموعه رسوبی کربناته - آواری در زيرمحیط های مختلف يک دريای کم ژرفا و 
محدود )اپیکانتیننتال( در جنوب راندگی اصلی زاگرس نهشته شده است. بخش زيرين سازند نیريز متشکل از دولومادستون و شیل با همراهانی از سنگ های آهکی است که با 
نخستین پیشروی دريای ژوراسیک در خاور حوضه زاگرس در يک رمپ هموکلینال نهشته شده است. افزايش واردات آواری حاصل از فرسايش مناطق شمال خاوری حوضه به 
دلیل پايین بودن سطح آب درياها در لیاس سبب گسترش دشت ساحلی و محدود شدن تولید کربنات در سکو شد. با اين تغییر قابل توجه در رژيم رسوب گذاری يک سامانه خلیج 
دهانه ای متأثر از جريان های کشندی در محدوده زاگرس بلند فعال شد که رخساره های آواری میانه بُرش الگوی سازند نیريز محصول آن است. اين واحد آواری در پوشش رسوبی 
مزوزويیک زاگرس منحصر به فرد است و با گسترش نهشته های قاره ای معادل سازند شمشک )ژوراسیک زيرين( در منطقه سنندج -  سیرجان ارتباط دارد. افزايش کربنات های 
دريايی کم ژرفا همراه با آثار تبخیری ها در بخش بااليی بُرش های مختلف سازند نیريز نمايانگر پیشروی تدريجی دريا، کاهش واردات آواری و تثبیت دوباره شرايط سکويی به ويژه 
محیط کشندی در آب وهوای خشک لیاس )سبخای ساحلی( است. تغییرات عمودی رخساره ها نشان داد که توالی رسوبی سازند نیريز در منطقه فارس از يک سکانس رسوبی رده 
دوم )5 تا 50 میلیون سال( هم ارز با بخش زيرين سوپرسکانس فرهاد )ژوراسیک زاگرس( تشکیل شده است. اين سکانس به  نوبه خود دو سکانس رده سوم )0/5 تا 5 میلیون سال( 
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 80 )بیشینه  نواری کم پهنا  قلمرو شمالی،  يا  بلند  زاگرس   .)1383 )آقانباتی،  است 
کیلومتر( است که مرتفع ترين نقاط زاگرس را دربرگرفته و با وجود راندگی های 
.)Berberian, 1995( می شود  شناخته  نیز  راندگی ها  زيرپهنه  نام  به   بسیار 

خاوری  محدوده  از  بخشی  خانه کت  تاقديس  در  نیريز  سازند  الگوی  بُرش 
چند  ستبرای  با  کامل  نسبت  به  مجموعه ای  ناحیه  اين  در  است.  بلند  زاگرس 
نئوژن رخنمون دارند )جلیلیان، 1395(. زاگرس  تا  نهشته های ترياس  از  هزار متر 
چین خورده 150 تا 250 کیلومتر پهنا دارد و چین های نامتقارن و تاقديس های کشیده 
تنها  شیراز  جنوب  کیلومتری   120 در  سورمه  تاقديس  است.  آن  مشخصه های  از 
پالئوزويیک  از زاگرس چین خورده است که در آن جا می توان سنگ های  مکانی 
را  )پلئیستوسن(  بختیاری  کنگلومرای  تا  اردويسین(  سن  به  سیاهو  )سازند  زيرين 
است.  نازک اليه  دولومیت های  و  سنگ آهک  شیل،  شامل  بیشتر  نیريز  سازند   ديد. 
به دو بخش غیر رسمی تحت عنوان  اين سازند را   Szabo and Kheradpir )1978(

واحد آواری زيرين و اليه های کربناتی -  تبخیری بااليی تقسیم کردند. در بازديدهای 
میدانی اين پژوهش مشخص شد که نهشته های آواری بیشتر در میانه سازند نیريز جای 
گرفته اند و بهتر است اين سازند به سه واحد سنگ چینه ای کربنات زيرين، آواری 
و کربنات بااليی تفکیک شود. در ارتباط با سن دقیق سازند نیريز اظهار نظر قطعی 
از  يافته های حاصل  به  استناد  با  ندارد و زمان های متفاوت مطرح شده است.  وجود 
سازند  کربنات های  در  پسین  ترياس  سنگواره های  گزارش  مانند  جديدتر  مطالعات 
خانه کت )Crasquin-Soleau and Khosrow Tehrani, 1995(، انتساب کربنات های 
 Banner et al., 1997;( توآرسین  اشکوب  به  موس  و  سورمه  سازندهای   قاعده 
زاگرس  در  هتانژين  نهشته های  نبود  و   )Lasemi and Jalilian, 2010 

)Sharland et al., 2001; Ziegler, 2001(، می توان نتیجه  گرفت که سازند نیريز قطعاً 

در ژوراسیک پیشین و به گمان قوی در محدوده زمانی سینمورين - پلینسباکین تشکیل 

زمستان 96، سال بيست و هفتم، شماره 106، صفحه 45 تا 56

1- پیش نوشتار
فارس  منطقه  )لیاس(  ژوراسیک  نهشته های  کهن ترين  دربرگیرنده  نیريز  سازند 
الگوی  بُرش  است.  دزفول  فروافتادگی  جنوب  به ويژه   خوزستان،  از  بخش هايی  و 
اين سازند توسط )James and Wynd )1965 در تنگ دهنه قنبری در تاقديس کوه 
خانه کت )110 کیلومتری خاور شیراز( اندازه گیری و نام گذاری شده است. کنکاش 
در پیشینه پژوهشی مرتبط با نهشته های ژوراسیک زاگرس نشان می دهد که در ارتباط 
تا کنون مطالعات  نیريز در نواحی مختلف،  با جنبه های مختلف زمین شناسی سازند 
انجام نشده است و اطالعات قابل توجهی در اين زمینه وجود ندارد.  کافی و دقیق 
 ريزرخساره ها و محیط رسوب گذاری اين سازند تنها توسط بیداری و همکاران )1386(

در منطقه ايذه بررسی شده است. در اين مقاله سعی شده است با مطالعه رخساره های 
بر  حاکم  محیطی  شرايط  و  ديرينه  جغرافیای  فارس،  منطقه  در  نیريز  سازند  رسوبی 
اين بخش از حوضه زاگرس در زمان لیاس بازسازی شود. همچنین، بر پايه تغییرات 
اين  چینه نگاری  ستون  در  مختلف  زيرمحیط های  به  وابسته  رخساره های  عمودی 
 سازند و مقايسه با نمودارهای نشانگر تغییرات سطح آب درياها در گذشته از جمله

)2002( Golonka and Kiessling و )Heydari )2008 سکانس های رسوبی رده دوم 

و سوم شناخته شده و عوامل مؤثر در تشکیل آنها بررسی شوند. 

2- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 
بُرش های برگزيده برای اين مطالعه در محدوده خاوری پهنه زاگرس قرار دارند 
در خاور  است که  مناطقی  فارس  ايالت  يا  زاگرس خاوری  از  منظور   .)1 )شکل 
)ديبا(  میناب  گسل  و  هرمز  تنگه  تا  و  گرفته اند  جای  کازرون -برازجان  گسل 
متفاوت  زمین ريختی  ويژگی های   .)Sherkati et al., 2006( دارند  گسترش 
يا  ناحیه  دو  به  جنوب  به  شمال  راستای  در  که  است  به گونه ای  فارس  منطقه 
شده  تفکیک  چین خورده  يا  بیرونی  زاگرس  و  داخلی  يا  بلند  زاگرس  زيرپهنه 
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شده است. با اين شرايط و با توجه به موقعیت چینه شناسی، واحدهای سنگ چینه ای 
ژوراسیک زاگرس سازند نیريز معادل سازند عدايه در لرستان هستند )شکل 2(. 

3- روش مطالعه و مواد 
مورد  تاقديس سورمه  و  الگو  بُرش  دو  در  نیريز  مطالعه رخنمون های سازند  اين  در 
بررسی های میدانی و آزمايشگاهی قرار گرفت. نواحی ياد شده حدود 150 کیلومتر 
با هم فاصله هوايی دارند و بیشتر منطقه فارس را پوشش می دهند. بُرش الگوی سازند 
نیريز حدود 233 متر ستبرا دارد و در کوه سورمه به 68 متر کاهش می يابد )شکل های 
است  ناپیوسته  )ترياس(  خانه کت  سازند  با  نیريز  سازند  زيرين  مرز  و ب(.  الف   -3
بر دگرشیبی  از خاک های آهکی سرخ رنگ  متشکل  هوازده  افق  با وجود يک  و 
اليه های  زير  در  نیريز  سازند  بااليی  مرز  است.  منطبق  ترياس -ژوراسیک  فرسايشی 
تدريجی  و  انتخاب  )ژوراسیک(  سورمه  سازند   )Lithiotis( لیتیوتیس  دارای  آهکی 
اندازه گیری  ضمن  میدانی  مطالعات  در  ت(.  و  3-پ  )شکل های  است  شده  فرض 
ستبرای توالی رسوبی، ساخت های گوناگون و تغییرات عمودی و جانبی رخساره ها و 
نوع مرز واحدهای رسوبی مورد توجه قرار گرفت. از بُرش الگوی سازند نیريز 200 
نمونه دستی و از بُرش کوه سورمه 90 نمونه برداشت و از آنها 250 مقطع نازک تهیه 
شد و با میکروسکوپ پالريزان مورد بررسی قرار گرفت. سنگ های کربناته بر پايه 
نام گذاری   Folk )1980( روش  به  آواری  نمونه های  و   Dunham )1962( رده بندی 
شدند. برای تعیین محیط رسوب گذاری رخساره های گوناگون از معیارهای معرفی 
)Walker and James )1992(, Reading )1996; chapters 6 and 7 و  شده توسط 
مدل پايه  بر  رسوبی  سکانس های  مختلف  بخش های  شد.  استفاده   Flugel )2010( 

رخساره ای  دسته های  به  و  تفکیک  هم  از   Van Wagoner et al. )1988( 
)السمی، 1379( بخش بندی شد. 

4- یافته ها 
4- 1. رخساره ها و محیط رسوب گذاری 

سازند  نمونه های  سنگ نگاری  و  میدانی  مطالعات  از  حاصل  داده های  به  توجه  با 
نیريز در زاگرس خاوری می توان اين توالی رسوبی را به دو دسته دسته رخساره های 
شرح  به   )D-F( کربناته  میکروسکوپی  دسته رخساره های  و   )A-C( آواری  سنگی 
اين رخساره ها در  داد که  نشان  داده ها  ارزيابی کلی  تفکیک کرد )جدول 1(.  زير 
اپیکانتیننتال  يا  خشکی  در  محدود  و  کم ژرفا  دريای  يک  مختلف   زيرمحیط های 
)Bridge and Demicco, 2008( رسوب گذاری کرده اند. دريای ياد شده مناطقی از 

حاشیه شمال خاوری قاره آفريقا -عربستان را پوشانده بود و با کافتی )Rift( محدود 
 .)Koop and Stoneley, 1982( می شد که از تکامل آن اقیانوس نوتتیس پديد آمد
به باور )Alavi )2004 and 2007 منطقه سنندج - سیرجان بخشی از محدوده شمالی 
فالت قاره اين دريا در زمان ژوراسیک بوده است. اين موضوع در تجزيه و تحلیل و 
مقايسه محیط تشکیل رخساره های سنگی همزمان در زاگرس و سنندج -  سیرجان و 

ارتباط میان آنها اهمیت زيادی دارد. 
توالی  از  محدودی  بخش های  در  آواری  رخساره های  آواری:  دسته رخساره های   -

نوع  سه  دانه ها  اندازه  به  توجه  با  دارند.  حضور  فارس  منطقه  نیريز  سازند  رسوبی 
)C( شناخته شدند. رخساره  و شیل   )B( ماسه سنگ   ،)A( رخساره سنگی کنگلومرا 
میان  در  روشن  قهوه ای  رنگ  به  متمايز  رسوبی  واحد  يک  به صورت  کنگلومرايی 
می کند خودنمايی  سازند  اين  اليه  نازک  کربنات های  و  فرسوده  شیلی   رسوبات 

)شکل 4- الف(. اين رخساره سنگی قاعده فرسايشی و ساختار کانالی دارد و از چند 
اليه حدوداً 60 سانتی متری تشکیل شده است. در مجموع با ماسه سنگ ها و شیل های 
همراه آن بیش از 50 متر ستبرا دارد. متوسط اندازه دانه ها 4 میلی متر )میکروکنگلومرا( 
تا 3 سانتی متر هم می رسد. گراول ها حدود 40 درصد از  و قطر بزرگ ترين دانه ها 
کل اجزای سنگ را تشکیل می دهند و همگی کربناته به ويژه از نوع خرده سنگ های 
و  است  الیگومیکتیک  گراول ها  ترکیب  گوناگونی  پايه  بر  بنابراين،  هستند.  آهکی 

می توان از عنوان کنگلومرای آهکی برای آن استفاده کرد. گراول ها نیمه گرد تا گرد 
هستند و بیشتر فرم تیغه ای و ديسکی به نمايش می گذارند. نکته مهم، جهت يافتگی 
متفاوت گراول ها در واحدهای کنگلومرای متوالی است که اليه بندی مورب جناغی 
)Herringbone cross-stratification( را به ذهن متبادر می-کند )شکل 4- ب(. اين 

و  رفت  جريان های  جهت  تفاوت  و   )Bimodal( دوقطبی  الگوی  معرف  ساختمان 
برگشتی در محیط های کشندی است. در بررسی میکروسکوپی خرده سنگ های آهکی 
المیناسیون، بافت چشم پرنده ای، پلت و دانه های سیلت ديده شد که نشان می دهند 
Pratt et al., 1992;( سنگ منشأ برخی گراول ها کربنات های پهنه کشندی بوده اند 

ماسه های کربناته و کوارتز شناور  از  متشکل  زمینه ای  Davis, 2012(. گراول ها در 

داده اند  تشکیل  را  آهکی  سیمان  با  پاراکنگلومرا  يا  ماسه ای  کنگلومرای  و  هستند 
ماسه های  از  درصد(   80 تا   75( زمینه  بیشتر  دارد.  بدی  مجموع جورشدگی  در  که 
آهکی و بقیه از کوارتز تشکیل شده است. دانه های کوارتز بیشتر تک بلور و هم اندازه 
اجزای  اندازه  میانگین  دارند.  متوسط  گردشدگی  و  هستند  میلی متر(   0/25 )حدود 
آهکی زمینه در حدود 1 میلی متر است و از نظر گردشدگی تقريباً مشابه کوارتزها 
هستند )شکل های 4- پ و ت(. فراوانی بیشتر و اندازه بزرگ تر ماسه های آهکی در 
مقايسه با کوارتزها نشان می دهد که سنگ های منشأ کربناته در فاصله نزديک تری 
آهکی  ماسه های  با  مشابه  گردشدگی  با  دانه ريز  کوارتزهای  حضور  داشته اند.  قرار 
زمینه علی رغم داشتن سختی و مقاومت بیشتر سبب ايجاد بافت وارون در کنگلومراها 
از فواصل  انتقال آنها  اين موضوع نشانگر خاستگاه متفاوت کوارتزها و  شده است. 
دور از محیط رسوب گذاری يا شستشوی درازمدت در يک محیط پر انرژی همچون 
ساحل، پیش از آمیختگی با قطعات آهکی است )Tucker, 2001; Boggs, 2009(. فرم 
و ساختمان کلی گراول ها و ويژگی های بافتی و ترکیب رخساره کنگلومرايی نشان 
 Johnson and Baldwin, 1996;( از رسوب گذاری آن در کانال های کشندی دارد 

 .)Einsele, 2000

     ماسه سنگ های سازند نیريز بر پايه ترکیب دانه ها به دو نوع گلوکونیتی )B1( و 
لیتارنايت )B2( تفکیک شدند. ماسه سنگ های گلوکونیتی بیشتر در تاقديس خانه کت 
حضور دارند و در دو افق مجزا به صورت اليه های متوسط تا ستبر با گسترش جانبی 
قابل توجه و به رنگ هوازده قهوه ای ديده می شوند. رنگ قهوه ای می تواند ناشی از 
اکسايش آهن موجود در ترکیب ماسه ها باشد )Folk, 1980(. دو افق ياد شده توسط 
گلوکونیت های  شده اند.  تفکیک  هم  از  شیلی  نهشته های  و  کنگلومرايی  رخساره 
رخساره  اين  اصلی  اجزای  متوسط  تا  دانه ريز  ماسه  اندازه  به  نیمه زاويه دار  تا  گرد 
ب(.  و  الف   -5 )شکل های  شده اند  متصل  هم  به  آهن  اکسید  سیمان  با  که   هستند 
آرام  بخش های  بر  حاکم  احیايی  نسبت  به  تا  اکسیدان  شرايط  در  گلوکونیت 
اما بخشی از آن  انتهای فالت قاره )ژرفای 50 تا 200 متری دريا( تشکیل می شود؛ 
منتقل  ساحل  نزديک  انرژی  پر  محیط های  به  دريايی  جريان های  و  امواج  توسط 
 Kelly and Webb, 1999;( می شود  بازنهشته  ساحلی  سبز  ماسه های  قالب  در   و 
Prothero and Shwab, 2014(. اليه بندی مورب تراف در دو سو و تناوب المینه های 

مسطح متشکل از ماسه سنگ های دانه ريز و متوسط شرايط پر انرژی محیط ساحلی را 
تأيید می کند )Reading and Collinson, 1996; Selley, 1996(. مجموعه کنگلومراها 
به  باختری  جنوب  به سوی  نیريز  سازند  الگوی  بُرش  گلوکونیتی  ماسه سنگ های  و 
يک واحد آواری متشکل از ماسه سنگ آهکی نازک تا متوسط اليه در کوه سورمه 
به صورت  و  ندارند  زيادی  عمودی  و  جانبی  گسترش  اليه ها  اين  می شود.  تبديل 
متناوب با شیل، دولومیت و سنگ آهک ماسه ای همراه هستند )شکل 5- پ(. بررسی 
تا   60 میان  ساده  خاموشی  با  تک بلور  کوارتز  دانه های  که  داد  نشان  نازک  مقاطع 
ماسه های  حد  در  کوارتزها  اندازه  داده اند.  تشکیل  را  ماسه سنگ ها  اين  درصد   70
دانه ريز تا بسیارريز تشخیص داده شد که بیشتر گرد شده هستند. اين ويژگی ها نشان 
دانه های  شده اند.  تأمین  رسوبی  و  آذرين  خاستگاه  از  کوارتزها  بیشتر  که  می دهند 
آهکی در اندازه ماسه متوسط به طور میانگین حدود 30 درصد اين رخساره را تشکیل 
می دهند که با سیمان کربناته به ديگر اجزای سنگ مستحکم شده اند )شکل 5- ت(. 
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حضور قابل مالحظه خرده های کربناته در ترکیب اين نوع ماسه سنگ سبب شده از 
ديد کانی شناسی نارس باشد و درصد باالی زمینه نیز سبب بافت نارس در آن شده 
است. با توجه به درصد باالی دانه های آهکی، اين ماسه سنگ در گروه لیتارنايت ها 
با اندازه متفاوت  )کالک لیتايت( قرار می گیرد. همراهی دانه های کوارتز و کربنات 
است.  ماسه سنگ  اين  اجزای  متفاوت  منشأ  نشان دهنده  مشابه  تقريباً  گردشدگی  و 
فرسايش دانه های کوارتز از خشکی و انتقال آنها به نواحی نسبتاً ژرف تر پهنه کشندی 
اين امکان را فراهم آورده است که دانه های کوارتز خشکی زاد همراه با کربنات های 
نمايند رسوب گذاری  آواری -کربناتی  مختلط  قاره  فالت  يک  در   دريايی 

 .)Budd and Harris, 1990; Lomando and Harris, 1991(

نیريز است. زمین ريخت  توالی رسوبی سازند  اصلی  از رخساره های       شیل يکی 
فرسوده اين سازند به دلیل مقاومت کم شیل هايی است که تقريباً در همه بخش های 
آن حضور دارند. اين رخساره در روی زمین به رنگ های متفاوت سبز، ارغوانی و 
افقی ساختمان اصلی  به زرد ديده می شود و المیناسیون  تا قهوه ای مايل  خاکستری 
آن است. بیشتر رخساره شیلی سازند نیريز در واحدهای زيرين و بااليی اين سازند 
می شود  ديده  دولومادستون ها  به ويژه  کربناته  رخساره های  با  متناوب  به صورت 
واحد  دو  از  شیلی  رخساره  الگو  بُرش  میانی  بخش  در  و ب(.  الف   -6 )شکل های 
گلوکونیتی  ماسه سنگ های  توسط  که  شده  تشکیل  متر   18 و   15 ستبرای  به  مجزا 
اصل  در  بحث  مورد  شیلی  رخساره  شده اند.  جدا  هم  از  آهکی  کنگلومرای  و 
مادستون ها و سیلتستون هايی است که در قالب بار معلق رودخانه ها به ساحل منتقل 
شده اند  نهشته  کشندی  محیط  بااليی  بخش  و  گلی  پهنه های  ساحلی،  دشت  در   و 

 .)Nichols and Biggs, 1985; Nichols, 2009(

     نتايج اين پژوهش نشان داد که واحدآواری میانه سازند نیريز در پوشش رسوبی 
سنگی  رخساره های  مقايسه  استثناست.  يک  و  به فرد  منحصر  زاگرس  مزوزويیک 
زاگرس و مناطق شمال راندگی اصلی زاگرس نیز نشان داد که رسوب گذاری اين واحد 
آواری با گسترش نهشته های قاره ای ژوراسیک در منطقه سنندج -  سیرجان )معادل 
.)Berberian and King, 1981; Alavi, 2007( دارد  ارتباط   سازند شمشک( کاماًل 

گسترش  به ويژه  بحث  مورد  آواری  واحد  رسوب شناسی  ويژگی-های  مجموعه 
جغرافیايی محدود )ناحیه ای( در کنار توالی به سوی باال ريزشونده آن و دربر گرفته 
شدن در میان رخساره های ساحلی و دو بخش کربناته بیشتر مربوط به پهنه های کشندی، 
خلیج  نوع  از  واسط  حد  محیط  يک  در  رخساره ها  اين  رسوب گذاری  نشان دهنده 
دهانه ای است )جلیلیان، 1396(. خلیج های دهانه ای نتیجه غرق شدن کانال رودخانه ها 
جريان های  سلطه  تحت  خطی  سواحل  گروه  در  معموالً  و  هستند  دريا  پیشروی  با 
.)Einsele, 2000; Boggs, 2009; Dalrymple et al., 2012( کشندی قرار می گیرند 

- دسته رخساره های کربناته: اين دسته رخساره ها بخش قابل توجهی از توالی رسوبی 

ويژگی های  می دهند.  تشکیل  را  آن  بااليی  و  زيرين  بخش های  به ويژه  نیريز  سازند 
بافتی و درصد فراوانی اجزای تشکیل دهنده نمونه های کربناته اعم از دانه های اسکلتی 
)پلويید،  اسکلتی  غیر  و  و شکم پايان(  اُسترکودها  خارپوستان،  دوکفه ای ها،  )بقايای 
مورد  بُرش های  در  آنها  عمودی  و  جانبی  تغییرات  همراه  به  اينتراکالست(  و  اُاُيید 
مطالعه چنان است که می توان آنها را به سه کمربند محیطی پهنه کشندی )D(، تاالب 
فراوانی رخساره های کربناته  مقايسه  داد.  نسبت   )F( و سد   )E( يا الگون  پشت سد 
وابسته به محیط های ياد شده نشان داد که نهشته های حاصل از پهنه کشندی بیشترين 
دارند.  الگو  بُرش  در  به ويژه  نیريز  سازند  رسوبی  توالی  در  را  نقش  و  گستردگی 
متقارن  ريپل های  افقی، موجی، فالسر،  يا المیناسیون  مانند اليه بندی  ساختمان هايی 
 و ترک های گلی به فراوانی در اين رسوبات ديده می شوند )شکل های 6- پ و ت(. 
را  رمپ ها  به ويژه   کربناته  سکو هاي  داخلي  بخش  اصلي  بخش  کشندی  پهنه هاي 
.)Tucker and Wright, 1990; Burchette and Wright, 1992( مي دهند   تشکیل 

فراوان ترين رخساره های کربناته سازند نیريز دولومادستون )D1( و مادستون آهکی 
همه  در  تقريباً  المینه ای  و  نازک  تا  متوسط  اليه های  به صورت  که  است   )D2(

بخش های توالی رسوبی اين سازند حضور دارند. 

مادستون های دولومیتی را بلورهای ريز )کوچک تر از 60 میکرون( تشکیل داده اند 
و مادستون آهکی نیز بیش از 90 درصد میکرايت دارد. از ويژگی های آشکار اين 
قالب  و  آثار  المیناسیون،  مثل  اولیه  رسوب گذاری  عاليم  داشتن  به  بايد  رخساره ها 
کانی های تبخیری، ذرات سیلتی، آغشتگی به اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، آثار 
ريشه گیاهان و فابريک چشم پرنده ای اشاره کرد )شکل های 6- ث و ج و 7- الف و ب(. 
چنین ويژگی هايی معرف رسوب گذاری در بخش بااليی پهنه های کشندی )فراکشندی( 
Shinn, 1983;( است  ساحلی(  )سبخای  خشک  و  گرم  آب وهوايی  شرايط   تحت 

Tucker and Wright, 1990; Warren, 2006(. ديگر رخساره محیط کشندی سازند 

افقي  المینه هاي  است.   )D3( استروماتولیتی  باندستون  يا  مسطح  استروماتولیت  نیريز 
دولومیتی  مادستون  با  تناوب  در  بیشتر  )میکروبیالیت ها(  استروماتولیت  موجي  و 
شده اند )شکل 7-پ(. با توجه به آب وهوای گرم و خشک حوضه زاگرس در لیاس 
شده اند تشکیل  میان کشندی  بااليي  بخش  در  استروماتولیت ها   ،)Murris, 1980( 

ريتمی  ساختار  دولومادستون  و  استروماتولیتی  المینه های  تکرار   .)Evans, 1995(

زيرمحیط های  مکرر  جابه جايی  نتیجه  و  کشندی  پهنه های  نهشته های  شاخص 
ويژگي هاي   .)Davis, 2012; Kvale, 2012( است  میان کشندی  و  فراکشندی 
رخساره پکستون تا گرينستون پلويیدي با المیناسیون افقي و مورب )D4( با شرايط 
ت(.   -7 )شکل  دارد  همخواني  میان کشندی  زيرمحیط  پايین  بخش  رسوب گذاری 
حفرات  برخی  شدن  پر  و  کشندی  پهنه  محیط  نشانه  پرنده ای  چشم  فابريک  بودن 
همراه  ژئوپتال  بافت  تشکیل  و  ايستابی(  سطح  از  باالتر  )منطقه  ودوز  سیلت های  با 
است آب  از  رخساره  اين  کوتاه مدت  خروج  نشانه  کوچک  گلی  ترک های   با 

نسبت  به  انرژي  که  بخش  اين  در   .)Kvale, 2012; Lasemi et al., 2012(

هستند فراوان تر  نیز  گرينستوني  و  پکستوني  بافت هاي  دارد؛   بیشتري 
کشندی  پهنه  به  مربوط  ريزرخساره  آخرين   .)Demicco and Hardie, 1994(

که  است   )D5( پلويیدی  و  بايوکالستی  اينتراکالستی،  گرينستون  نیريز  سازند 
اينتراکالست ها  می شود.  ديده  رخساره ها  ديگر  با  تناوب  در  محدود  به صورت 
قطعات  پلت،  با  که  هستند  رخساره  اين  اصلی  اجزای  خوشه انگوری  دانه های  و 
دانه بندی تدريجی  فرسايشی و  قاعده  اُاُيید همراهی می شوند.  خارپوست و کمی 
 )Imbrication( ترجیحی  جهت يافتگی  آلوکم ها  و  می گذارد  نمايش  به  عادی 
گسترش  گرينستونی،  بافت  آلوکم ها،  تنوع  و  ترکیب  ث(.   -7 )شکل  دارند 
کشندی  کانال های  به  آن  تعلق  بیانگر  اخیر  رخساره  موقعیت  و  محدود  جانبی 

 .)Pratt et al., 1992; Flugel, 2010( است
     پايین ترين بخش پهنه های کشندی )فروکشندی( همواره زير آب است و تاالب های 
به نسبت آزاد تا محصور در پشت سدها را هم دربر می گیرد. ويژگی های رخساره 
مادستون تا وکستون بايوکالستی و پلويیدی با آثار ناشی از آشفتگی زيستی سازند 
نیريز )E( با اين زيرمحیط همخوانی دارد )شکل های 7- ج و 8- ب(. داشتن زمینه 
میکرايتی، گوناگونی کم سنگواره ها به ويژه  نبود موجودات دريای آزاد و نبود آثار 
 .)Scholle et al., 1983; Lasemi, 1995( خروج از آب اين موضوع را تأيید می کند
اُاُيیدی )F( است که رخساره های  رخساره اصلی سد آهکی سازند نیريز گرينستون 
در  تنها  رخساره  اين  می کند.  جدا  دريا  آزاد  بخش  از  را  تاالب  و  کشندی  پهنه 
بخش کربناته زيرين سازند نیريز در کوه سورمه ديده شد که روی زمین به صورت 
می دهد نشان  را  خود  بزرگ  تراف  مورب  اليه بندی  و  متوسط  ستبرای  با   اليه های 

بیشتر  و  است  میلی متر   0/5 از  کمتر  اُاُيیدها  اندازه  میانگین  الف(.   -8 )شکل 
اينتراکالست ها،  بودن  پ(.   -8 )شکل  دارند  هم مرکز  ساختمان  و  آهکی  هسته 
جورشدگی خوب، اليه بندی مورب و نداشتن گل آهکی )میکرايت( نشانه انرژی 
)Oolitic shoal( اُاُلیتی  زياد محیط تشکیل اين رخساره و شستشوی مداوم شول 

و  رخساره ها  ستون   .)Schlager, 2005( است  کشندی  جريان های  و  امواج  توسط 
سکانس های رسوبی سازند نیريز در نواحی مورد مطالعه در شکل 9 نشان داده شده 
است. مقايسه گوناگونی و تغییرات رخساره های کربناته بخش های زيرين و بااليی 
امروزی و  انواع محیط های رسوبی  با  الگو و کوه سورمه  بُرش های  نیريز در  سازند 
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گذشته گويای آن است که اين رسوبات در بخش داخلی يک رمپ هموکلینال در 
جنوب راندگی اصلی زاگرس نهشته شده اند )شکل 10(. 

4- 2. چینه نگاری سکانسی 
بررسی دقیق تغییرات عمودی رخساره های سازند نیريز در منطقه فارس نشان داد که 
اين توالی از يک سکانس رسوبی رده دوم تشکیل شده است )شکل 9(. سکانس های 
میلیون  تا 50  با يک چرخه افت و خیز سطح آب دريا در مدت 5  رده دوم همزمان 
سال تشکیل می شوند و بیشتر محصول فعالیت های زمین ساختی در مقیاس منطقه ای 
هستند )Miall, 2000; Catuneanu, 2006(. از آنجا که روند رسوب گذاری و تکامل 
ساختاری حوضه زاگرس در ژوراسیک پیشین متأثر از ادامه باز شدن اقیانوس نوتتیس 
بوده است )Alsharhan and Nairn, 2003; Ghazban, 2007(؛ چیدمان رخساره ها و 
توالی رسوبی سازند نیريز هم به اين موضوع مربوط است. مقايسه سکانس رسوبی پايه 
ژوراسیک در زاگرس خاوری با نهشته سنگ های همزمان در ديگر مناطق جهان نشان 
 ،)Sloss, 1963( می دهد که اين سکانس با بخش پايانی سکانس آبساروکا در امريکا 
زيرين  بخش  و   )Sharland et al., 2001( عربی  سکوی   7 شماره  مگاسکانس 
سوپرسکانس فرهاد در زاگرس )Heydari, 2008( معادل است. سوپرسکانس سازند 
نیريز با ناپیوستگی نوع 1 محدود شده و دو سکانس رسوبی رده سوم )0/5 تا 5 میلیون 
سال( را شامل می شود. سکانس نخست )S1( بُرش الگوی سازند نیريز حدود 105 متر 
ستبرا دارد و واحد کربنات زيرين و بخشی از واحد آواری تا ماسه سنگ گلوکونیتی 
متر   15 به  سکانس  اين  سورمه  کوه  در  می شود.  شامل  را   )B1 )رخساره  زيرين 
کاهش می يابد و رخساره های گوناگون پهنه کشندی )رخساره های D( تا سد اُاُلیتی 
)رخساره F( در آن شناخته شده اند؛ اما در کوه خانه کت سکانس زيرين از نهشته های 
کشندی و دشت ساحلی )رخساره C( تشکیل شده است. مرز زيرين اين سکانس بر 
ترياس -  ژوراسیک منطبق است. خاک های آهکی مرز سازندهای  ناپیوستگی مرز 
در   )LST( دريا  آب  سطح  پايین  تراز  رخساره های  دسته  معرف  خانه کت  و  نیريز 
محدوه ترياس پسین -  ژوراسیک پیشین زاگرس هستند. دسته رخساره های پیشرونده 
)TST( سکانس زيرين سازند نیريز را شیل و کربنات های فراکشندی )رخساره های 

با رخساره های آهکی  با افزايش سطح نسبی آب دريا  D2( ساخته اند که  C، D1 و 

D3 و D4 وابسته به زيرمحیط های ژرف تر رمپ پوشانده شده اند. به دلیل پايین بودن 

فرونشینی  و   )Golonka and Kiessling, 2002( لیاس  در  درياها  آب  جهانی  سطح 
کم سکوی فارس )Koop and Stoneley, 1982(، امکان تشکیل رخساره های دريای 
آزاد و پالژيک فراهم نبود. با اين شرايط، تنها در کوه سورمه که در بخش به نسبت 
ژرف تر سکو قرار داشت؛ سدهای اُاُلیتی )رخساره F( پديد آمدند که جايگاه آنها به 
با نخستین  الگو اين سطح  انتخاب شد. در بُرش   )MFS( بیشینه سیالب  عنوان سطح 
ظهور رخساره های آهکی ناشی از زيرمحیط میان کشندی )D4 و D5( مترادف است. 
پهنه  کربنات های  الگو،  بُرش  زيرين  سکانس   )HST( باالی  تراز  دسته رخساره های 
کشندی )رخساره های گروه D( انتهای واحد کربنات زيرين، شیل های دشت ساحلی 
و پهنه گلی شروع واحد آواری )رخساره C( را شامل می شوند؛ اما در کوه سورمه 
 کربنات های تاالب )رخساره E( و پهنه کشندی اين بخش از سکانس را اشغال کرده اند. 
     واحد ماسه سنگ گلوکونیتی زيرين )رخساره B1( به عنوان مرز بااليی سکانس 
زيرين بُرش الگوی سازند نیريز انتخاب شد که در کوه سورمه به ماسه سنگ آهکی 
گلوکونیت های حمل  دارای  ماسه سنگ های  می دهد.  تغییر رخساره   )B2 )رخساره 
 .)Boggs, 2009; Prothero and Shwab, 2014( شده معرف سطوح ناپیوستگی هستند
در بررسی چینه نگاری سکانسی، افق های دارای گلوکونیت های حمل شده را به پايین 
تراز  دسته رخساره های  برای گسترش  مناسب  شرايط  و  دريا  نسبی آب  بودن سطح 
Amorosi, 1995;( پايین و آغاز تشکیل دسته رخساره های پیشرونده نسبت داده اند 

Catuneanu, 2006(. پايین بودن سطح آب دريا و افزايش واردات آواری از سرزمین های 

شمال حوضه زاگرس سبب توقف تولید کربنات در آن بخش و تغییر ماهیت بخش 
.)e. g., Lomando and Harris, 1991( جنوبی به سکوی مختلط کربناته -  آواری شد 

تشکیل  برای  مواد الزم  در ساحل شمالی حوضه،  رودخانه ها  رسوبی  بار  انباشت  با 

واحد آواری میانه سازند نیريز در خلیج های دهانه ای فراهم شد. رسوبات خلیج های 
 .)Reinson, 1992( دهانه ای بخشی از دسته رخساره های پیشرونده را تشکیل می دهند
سازند  الگوی  بُرش  میانه  آواری  واحد  نهشته های  بیشتر  می توان  توضیحات  اين  با 
بااليی  سکانس  پیشرونده  دسته رخساره های  شروع  عنوان  به  را   )A )رخساره  نیريز 
ماسه سنگ  )دومین اليه  با رخساره های ساحلی  نظر گرفت که  در  اين سازند   )S2(

گلوکونیتی( و کربنات های پهنه کشندی ادامه می يابد. افزايش کربنات های دريايی 
نشانه   )D2 )رخساره  نیريز  سازند  پايانی  بخش  در  تبخیری ها  آثار  با  همراه  کم ژرفا 
سکانس  است.  لیاس  خشک  و  گرم  آب وهوای  در  سکويی  شرايط  دوباره  تثبیت 
دوم سازند نیريز در بُرش الگو 128 متر و در کوه سورمه حدود 53 متر ستبرا دارد 
متر(  مقیاس  در  پاراسکانس )چرخه های کم ژرفای شونده  زيادی  تعداد  تکرار  از  و 
متشکل از کربنات های کشندی به وجود آمده است. گوناگونی رخساره ها در واحد 
زمان  در  دريا  آب  سطح  خیزش  که  دارد  آن  از  نشان  نیريز  سازند  بااليی  کربنات 
تشکیل سکانس دوم چندان بلند نبوده و ژرفای حوضه برای تشکیل مجموعه کاملی 
از رخساره های زيرمحیط های گوناگون سکو کافی نبوده است. مرز بااليی سکانس 
واحد  يک  با حضور  و  ناپیوسته  فارس  منطقه  در  سورمه  سازند  با  نیريز  سازند  دوم 

میکروکنگلومرايی از نوع 1 است )جلیلیان، 1389(. 

5- نتیجه گیری 
بیانگر  فارس  منطقه  در  نیريز  سازند  رخنمون های  آزمايشگاهی  و  میدانی  مطالعات 
و کوه  الگو  بُرش  در  سازند  اين  تفاوت رخساره های رسوبی  و  ستبرا  زياد  تغییرات 
و  ترياس  اواخر  فرسايشی  فاز  از  ناشی  بستر حوضه رسوبی  ناهمواری  است.  سورمه 
تغییرات قابل توجه شرايط محیطی، عوامل اصلی اين تفاوت ها بوده اند. توالی رسوبی 
کربنات  و  آواری  زيرين،  کربنات  واحد  سه  به  الگو  بُرش  در  به ويژه  نیريز  سازند 
مختلف  زيرمحیط های  بر  حاکم  متفاوت  شرايط  در  که  است  تفکیک  قابل  بااليی 
يک دريای کم ژرفا و محدود )اپیکانتیننتال( در جنوب راندگی اصلی زاگرس نهشته 
شده اند. بخش های کربناته اين سازند بیشتر متشکل از نهشته های پهنه کشندی همراه 
با معدود اليه هايی از رسوبات تاالب و سد اُاُلیتی است که در بخش داخلی يک رمپ 
دريا  بودن سطح آب  پايین  تشکیل شده اند.  امروزی  فارس  مشابه خلیج  هموکلینال 
با گسترش  همزمان  سنندج -  سیرجان  منطقه  از  آواری  واردات  افزايش  و  لیاس  در 
رخساره های آواری معادل سازند شمشک سبب تغییر چشمگیر رژيم رسوب گذاری 
شد. در اين شرايط، تولید کربنات در شمال حوضه متوقف شد و بخش جنوبی سکو 
نیز برای مدت کوتاهی به يک فالت قاره مختلط کربناته -آواری تغییر ماهیت داد. 
نتیجه غرق شدن کانال رودخانه ها در ساحل شمال  نیريز  میانه سازند  واحد آواری 
حوضه و گسترش خلیج های دهانه ای است. اين بخش در پوشش رسوبی مزوزويیک 
می-شود.  حذف  باختری  جنوب  سوی  به  تدريجاً  و  است  فرد  به  منحصر  زاگرس 
بررسی تغییرات عمودی رخساره ها نشان داد که رسوبات کربناته - آواری سازند نیريز 
در مجموع يک سکانس رسوبی رده دوم )5 تا 50 میلون سال( را تشکیل داده اند که 
معادل بخش زيرين سوپرسکانس فرهاد )ژوراسیک زاگرس( است. سکانس ياد شده 
از دو سکانس رده سوم )0/5 تا 5 میلیون سال( با ناپیوستگی های نوع 1 تشکیل شده و 

در اواسط لیاس )سینمورين -  پلینسباکین( پديد آمده است. 

سپاسگزاری 
ابراز لطف دکتر ناصر ارزانی و دکتر محمود نقی زاده به  نگارندگان از همکاری و 
ارائه نکته نظرات ارزنده، از دکتر علی غبیشاوی به خاطر  خاطر مطالعه متن اولیه و 
خاطر  به  ترمس  محمود  و  تیمور  آقايان  از  شکل ها،  برخی  اصالح  در  همکاری 
همراهی در مطالعات صحرايی، از سردبیر محترم، داوران و ديگر دست اندرکاران 
ارجمند فصلنامه علوم زمین و از دکتر فرنوش فرجندی به خاطر پیگیری امور مربوط 
اين عزيزان  برای همه  اين مقاله سپاسگزاری می کنند و  به داوری، پذيرش و چاپ 

تندرستی و توفیق آرزومند هستند.
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شکل 1- زيرپهنه های بخش خاوری زاگرس يا ايالت فارس که موقعیت محدوده مورد مطالعه )مستطیل خاکستری( 
.)Berberian, 1995; Alavi, 2004 و بُرش های خانه کت و سورمه در آن نشان داده شده است )بر پايه داده های

 شکل 2- هم ارزی واحدهای سنگ چینه ای ژوراسیک در مناطق مختلف زاگرس )James and Wynd, 1965(. جايگاه سازند نیريز با مستطیل آبی رنگ مشخص شده است. 

شکل 3- تصاوير میدانی بعضی از واحدهای سنگ چینه ای مزوزويیک منطقه فارس: الف( نمای کلی از تنگ دهنه  قنبری در يال جنوبی تاقديس خانه کت که در آن 
بُرش الگوی سازند نیريز با ريخت فرسوده و دره مانند خود در میان کربنات های ستبر و کوه ساز بخش دولومیتی سفیدار در انتهای توالی رسوبی سازند خانه کت )ترياس( 
و واحد کربنات زيرين سازند سورمه )ژوراسیک( به خوبی نمايان است؛ ب( بخش میانی يال شمالی تاقديس سورمه که در آن سازند دشتک )نهشته های بیشتر تبخیری 

هم ارز سازند خانه کت در زاگرس چین خورده(، دولومیت سفیدار و سازندهای نیريز و سورمه نشان داده شده اند؛
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شکل 3- تصاوير میدانی بعضی از واحدهای سنگ چینه ای مزوزويیک منطقه فارس: ؛ پ( افق هوازده و خاک های آهکی )کالکريت يا کالیچی( سرخ رنگ در مرز 
بُرش الگوی سازندهای خانه کت و نیريز که بر وقفه در رسوب گذاری و دگرشیبی فرسايشی گذر از ترياس به ژوراسیک مناطق خاوری پهنه زاگرس داللت می کند؛ 
ت( نمای نزديک از تماس ظاهراً تدريجی سازند نیريز با آهک های لیتیوتیس دار بخش آغازين سازند سورمه در کوه سورمه که بررسی های دقیق تر نشان از ناپیوستگی 

فرسايشی و وقفه ای به نسبت کوتاه مدت در محل تماس دو سازند ياد شده دارد.

نمای کلی رخساره  الف(  تاقديس خانه کت:  در  نیريز  الگوی سازند  بُرش  میانی  دانه درشت بخش  آواری  از رخساره  میکروسکوپی  و  تصاوير صحرايی  شکل 4- 
يافتگی  به جهت  تیغه ای و ديسکی؛  پبل های  با  پاراکنگلومرا  از  نزديک  نمای  به سوی جنوب؛ ب(  نگاه دوربین  فرسايشی و ساختار کانالی،  قاعده  با  کنگلومرايی 
متفاوت گراول ها در اليه های زيرين و بااليی )اليه بندی مورب جناغی يا درهم( توجه شود؛ پ( تصوير میکروسکوپی پبل ها يا خرده سنگ های آهکی سازنده واحد 
کنگلومرايی که به  نوبه خود بیشتر از دانه های پلت محاط در يک زمینه میکرايتی تشکیل شده اند و ذرات سیلتی هم در آنها ديده می شود؛ ت( زمینه ماسه ای پر کننده 

 .)XPL( فضای میان اجزای اصلی رخساره کنگلومرايی متشکل از قطعات آهکی و کوارتز
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تراف در دو سوی  الف( اليه بندی مورب  نیريز:  میانی سازند  از رخساره های ماسه سنگی بخش  شکل 5- تصاوير صحرايی و میکروسکوپی 
متفاوت در ماسه سنگ های گلوکونیتی بُرش الگوی سازند نیريز؛ ب( گسترش جانبی و عمودی محدود و اليه بندی عدسی در ماسه سنگ آهکی 

 .)XPL( تصاوير میکروسکوپی ماسه سنگ های گلوکونیتی و لیتارنايت )کالک لیتايت( بُرش کوه سورمه؛ پ( و ت(

شکل 6- تصاوير صحرايی و میکروسکوپی از رخساره شیلی و بعضی از کربنات های پهنه کشندی سازند نیريز: الف( ريخت فرسوده و پوشیده 
از خاک بخشی از توالی رسوبی بُرش الگو متشکل از تناوب شیل و کربنات؛ ب( تصوير میکروسکوپی يکی از نمونه های رخساره شیلی در 
کوه سورمه؛ پ( اليه بندی موجی، فالسر و ريپلی در نمونه ای از کربنات های بُرش الگوی سازند نیريز؛ به تناوب رنگ اليه های متوالی ناشی از 

خروج مکرر رسوبات از آب توجه شود؛ ت( المیناسیون افقی و عدسی با ترک گلی در آهک های پهنه کشندی کوه سورمه؛ 
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شکل 6- تصاوير صحرايی و میکروسکوپی از رخساره شیلی و بعضی از کربنات های پهنه کشندی سازند نیريز: ث( ذرات سیلت، آغشتگی به ترکیبات آهن و 
.)XPL( فابريک چشم پرنده ای و قالب ناشی از پر شدن آثار ريشه گیاهان در رخساره مادستون آهکی کوه سورمه )حفرات انحاللی در مادستون دولومیتی؛ ج

شکل 7- تصاوير میکروسکوپی از کربنات های پهنه کشندی سازند نیريز: الف( المیناسیون افقی؛ ب( آثار ناشی از انحالل کانی های تبخیری و قالب حاصل از 
پر شدن آنها در مادستون های آهکی و دولومیتی زيرمحیط فراکشندی؛ پ( المیناسیون موجی در استروماتولیت های میان کشندی در تناوب با دولومادستون؛ 
ت( المیناسیون افقی و فابريک چشم پرنده ای در گرينستون پلويیدی میان کشندی؛ ث( قاعده فرسايشی، دانه بندی تدريجی عادی و جهت يافتگی مشخص 
در رخساره  زيستی  از آشفتگی  ناشی  دهلیزهای  و  پلت  دانه های  و  اُستراکدا  پوسته  کانال کشندی؛ ج(  پلويیدی  اينتراکالستی  اجزای رخساره گرينستون 

 .)XPL( وکستونی فروکشندی و تاالب پشت سد در کوه سورمه
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ک واحد 
ف در رخساره گرينستون اُاُيیدی که با ي

ب ترا
ف( اليه بندی مور

شکل 8- تصاوير صحرايی و میکروسکوپی از رخساره سدی سازند نیريز در کوه سورمه: ال
ت 

ب متشکل از پوسته شکم پايان و دانه های پل
ب( تصوير میکروسکوپی يکی از نمونه های محیط تاال

ت؛ 
ب پوشانده شده اس

ت ستبراليه از نهشته های تاال
آهکی به نسب

ب که توسط سیمان اسپارايتی به هم متصل شده و 
ت های با جورشدگی خو

پ( همراهی اُاُيیدهای هم مرکز و اينتراکالس
ک زمینه میکرايتی با آثار آشفتگی زيستی؛ 

در ي
 .)X

PL( شول اُاُلیتی را ساخته اند

ش الگو و کوه 
س( در بُر

شکل 9- ستون رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند نیريز )لیا
س. 

سورمه، منطقه فار
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شکل 10- مدل پیشنهادی برای محیط رسوبی  سازند نیريز در منطقه فارس: الف( مدل رسوبی رمپ هموکلینال برای رخساره های کربناته بخش های 
زيرين و بااليی که موقعیت رخساره های پهنه کشندی، تاالب و سد اُاُلیتی همراه با کانال های کشندی را نشان می دهد؛ ب( مدل رسوبی خلیج دهانه ای 
برای واحد آواری میانه بُرش الگو که به سوی جنوب باختری به يک فالت مختلط آواری -  کربناته تبديل شده است؛ نشانه ها و رخساره ها در شکل 9 

معرفی شده اند. 

جدول 1- توصیف و تفسیر رخساره های آواری و کربناته سازند نیريز در منطقه فارس.

Environmental interpretationSedimentary structures/texturesLithofacies/MicrofaciesFacies Code

Estuary (coast with streams flowing into it)Herringbone cross-stratificationCross-bedded 
conglomerateA

Near shore )beach(Trough cross beddingGlauconite sandstoneB1

Distal shore to subtidalLenticular bedding and flat 
lamainationCalclithite sandstoneB2

Coastal plain and mudflatFine laminationShale/MarlC

SupratidalFine lamination and fenestralDolomudstone with 
birdseyesD1

Supratidal-IntertidalMud cracks, lenticular bedding 
and wave ripples

Lime mudstone with 
evaporitesD2

Upper intertidalWavy to flat laminationStromatolite boundstoneD3

Lower intertidalFlat to cross lamination, birdseyes 
and geoptal

Laminated peloid 
grainstoneD4

Tidal channelsNormal graded lamination, 
erosional base and imbrication

Graded peloid, bioclast 
intraclast grainstoneD5

Subtidal )lagoon(Massive bedding and bioturbationBioturbated bioclast peloid 
wackestone/mudstoneE

Oolithic shoal )barrier(Large scale trough cross-beddingOoid intraclast grainstoneF
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