
گونه از گروه نانوفسیل های آهکی در 33در مطالعه برش مظفری واقع در جنوب شرق شیراز، تعداد  
. سازند پابده تا آسماری شناسایی شد

از زون بندی NP23تا NP20مطابق با اولین و آخرین حضور گونه های شاخص، زون های زیستی 
. از زون بندی اکادا و بوکری است، تعیین شدCP17تا CP15bمارتینی که قابل انطباق با زون های  

. می شودبر اساس زون های شناسایی شده، بازه زمانی مورد مطالعه از  پریابونین تا روپلین پیشنهاد

انی اطالعات حاصل از این مطالعه و بررسی های پیشین، نشان از آن دارد که رسوب گذاری بخش فوق
ش سازند پابده در زیر پهنه فارس داخلی در زمان پریابونین در اعماق بیشتر و  رسوبگذاری بخ

.تحتانی سازند آسماری در زمان روپلین در شرایطی با کاهش عمق انجام شده است

. ته استبر اساس مطالعات انجام شده، مرز بین رسوبات سازند پابده به سازند آسماری بصورت پیوس

وسن الیگ-آسماری در بازه زمانی ائوسن-معرفی زونهای زیستی رسوبات گذر سازند پابده
آهکی در جنوب شرق شیرازهایبراساس نانوفسیل
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متر 227نگاری، تعیین سن نسبی در برش مورد مطالعه از ضخامت در این تحقیق برای انجام مطالعات زیست چینه
. نمونه برداشت شد100توالی رسوبی، 

[. 13]سازی شد ها با روش اسمیر اسالید آمادهنمونه
انجام [ 14]ها بر اساس رفرنس پرچ نیلسون شناسایی گونه. سپس با میکروسکوپ پالریزان تحت مطالعه قرار گرفت

.  شد
.  مورد مقایسه قرار گرفت[ 16]و اکادا و بوکری [ 15]های استاندارد جهانی مارتینی های زیستی با زونزون

Nannoplankton)های پالئوژن بیانگر نانوپالنکتونNPها عالمت اختصاری بندیدر این زون Paleogene)   و
Coccolites) های پالئوژن بیانگر کوکولیتCPعالمت اختصاری Paleogene)  است  .

ی، همراه با سایر گروههای فسیلی، از جمله مهمترین فسیلها برای انجام مطالعات تطابقی و بیواستراتیگراف
رینه گسترش جغرافیایی وسیع این گروه در تحقیقات مختلفی مانند مطالعات دی[. 17، 14]نانوفسیلهای آهکی است 

های آهکی ، مطالعات زیستبا مطالعه رسوبات حاوی نانوفسیل[.  21، 20، 19، 18]شناسی و اکولوژی اهمیت دارد 
گونه از نانوفسیل33در مطالعه حاضر از رسوبات سازند پابده و بخش تحتانی سازند آسماری . نگاری انجام شدچینه

بندی رسوبات مذکور انجام های شاخص، زونبر اساس اولین ظهور و آخرین حضور گونه. های آهکی شناسایی شد
. شد که منجر به تعیین چند بیوزون در توالی رسوبی مورد مطالعه شد

های زیستی معرفی شده در بخش فوقانی سازند پابده زون. 3-1-1

Sphenolithus pseudoradians Zone /CP15b subzone

Sphenolithusزون زیستی مورد مطالعه از ظهور گونه  pseudoradiansتا آخرین حضورگونهDiscoaster

saipanensis/ Discoaster barbadiensisالبته نظر می رسد که گونه . تعریف میشودS. pseudoradians

در مطالعه حاضر برای تعیین مرز تحتانی زون از [ . 15]تواند شاخصی دقیق برای تعیین مرز تحتانی زون باشد نمی
Cribrocentrumآخرین حضور گونه  reticulatumدر تحقیق حاضر، بدنبال رخداد زیستی مذکور،. استفاده شد

بندی بر اساس زونNP20مبین حد فوقانی زون  42.6در متراژ  D. saipanensisثبت آخرین حضور گونه 
مرز فوقانی 31.95در متراژ  D. barbadiensisهمچنین با توجه به ثبت آخرین حضور گونه . است[ 15]مارتینی 
معادل با بخش فوقانی زیرزون NP20بنابراین زون . مشخص شد[ 16]بندی اکادا و بوکری از زون CP15bزیرزون  
CP15bمتر و زون تعیین شده نشان دهنده برهه 42.6مطابق با حوادث زیستی ذکرشده، ضخامت زون  . است

طبق مطالعات انجام 52های اهکی با زون زون مطالعه شده بر اساس نانوفسیل. است( پریابونین)زمانی ائوسن پسین 
.همخوانی دارد[ 7]بندی وایند از زون[ 10]شده توسط دانشیان و همکاران 

Ericsonia subdisticha Zone / CP16a - CP16b subzones

Ericsoniaتا آخرین حضور گونه  D. saipanensisزون زیستی مورد مطالعه از آخرین حضورگونه 

formosaدر مطالعه حاضر بر اساس ثبت آخرین حضور گونه. اصالح شد[ 22]این زون توسط  مارتینی . ادامه دارد
Ericsoniaو  ( 42.6در متراژ  (D. saipanensisهای  formosa Ericsonia، زون (170.4متراژ  ( subdisticha

Zone زون. مشخص شدNP21،های  بر اساس ترتیب ثبت آخرین حضور گونهD. barbadiensis،C. 

subdistichus بندی اکادا و طبق زونCP16bو CP16aهای معادل با زیرزونE. formosaو ( 32در متراژ (
این زون معرف برهه زمانی . متر است127.8لذا  بر اساس حوادث زیستی ذکر شده، ضخامت زون . است[ 16]بوکری 

نانوفسیل در مطالعه حاضر، زون زیستی مطالعه شده بر اساس. است( روپلین)الیگوسن پیشین -اواخر ائوسن پسین
.همخوانی دارد [ 7]از زون بندی وایند 54های اهکی  با زون 

های زیستی معرفی شده در بخش تحتانی سازند آسماریزون. 3-1-2
Helicosphaera reticulata Zone / CP16c subzone

Reticulofenestraتا آخرین حضور گونه E. formosaزون زیستی مورد مطالعه از آخرین حضور گونه  

umbilicaبر اساس ثبت آخرین حضور گونه  . اصالح شده است[ 22]این زون توسط مارتینی . ادامه داردE. 

Formosa)  تا آخرین حضور گونه ( 170.4متراژR. umbilica .  مشخص شدNP22، محدوده زون (244.95متراژ  (
لذا، . یکسان است[ 16]و  اکادا و بوکری [ 15]های مارتینی بندیدر مطالعه حاضر، رخدادهای ثبت شده در زون

بنابر این . است[ 16]از زون بندی اکادا و بوکری CP16cمحدوده زونی تعیین شده در این مطالعه معادل با زیرزون 
(  روپلین)متر و سن زون مبین بازه زمانی الیگوسن پیشین 74.55بر اساس حوادث زیستی ثبت شده ضخامت زون 

از 57و بخش تحتانی زون 54زون زیستی تعیین شده بر اساس نانوفسیل های اهکی  با بخش فوقانی زون . است
.همخوانی دارد[ 7]زون بندی وایند 

Sphenolithus predistentus Zone / CP17 Zone

Reticulofenestraزون زیستی مورد مطالعه از آخرین حضور گونه   umbilica تا اولین ظهور
Sphenolithusگونه ciperoensisالبته در مطالعه حاضر، گونه  . ادامه داردSphenolithus ciperoensis ثبت
ثبت حادثه زیستی اولین ظهور گونه  . انجام گرفت266.25در متراژ  S. distentusاما ثبت اولین ظهور گونه . نشد

S. distentus نشان دهنده حد فوقانی زونCP17 بنابراین، در نتیجه . است[ 16]از زون بندی اکادا و بوکری
بر اساس . از بخش تحتانی سازند آسماری مشخص شدCP17و NP23مطالعه انجام شده، قسمت تحتانی زون 

متر و سن محدوده مورد نظر 32های زیستی تعیین شده ضخامت بخش انتهایی توالی رسوبی مورد مطالعه شاخص
57های اهکی  با بخش تحتانی زون زون زیستی تعیین شده بر اساس نانوفسیل. است( روپلین)الیگوسن پیشین 

.همخوانی دارد [ 7]بندی وایند  طبق زون

ار توالی رسوبی بازه زمانی پالئوژن در برش مظفری واقع در جنوب شرق شیراز مورد مطالعه قر
ل و سنگ این توالی رسوبی شامل رسوباتی از سازند پابده متشکل از رسوبات سنگی شی. گرفت

و آهک رسی است که بدنبال آن رسوبات سازند آسماری متشکل از لیتولوژی سنگ آهک رسی
متر مورد بررسی قرار 227این رسوبات مجموعاً به ضخامت حدود . سنگ آهک قرار گرفته است

بر اساس. گونه از نانوفسیل های آهکی شناسایی شد33با مطالعه نمونه های اسمیر اسالید، . گرفت
زونهای . در برش مورد مطالعه تعیین شدNP23تا NP20تجمعات فسیلی همراه، چهار بیوزون 

بر اساس زون های زیستی . نیز همخوانی داردCP17تا  CP15bشناسایی شده با زون های 
در . ین استمعرفی شده، بازه زمانی پیشنهادی برای توالی رسوبی مورد مطالعه از پریابونین تا روپل

از تلفیق اطالعات حاصل. برش مورد مطالعه، مرز بین سازند های پابده و آسماری پیوسته است
ی مورد مطالعه مطالعه حاضر و مطالعات پیشین بر مبنای فرامینیفرها، بیانگر ان است که توالی رسوب

.  قابلیت تطابق با زیست زونهای فرامینیفرها را دارد

موقعیت برش مظفری در -1شکل 
جنوب شرق  شیراز که با ستاره 

.مشخص شده است 

شناسی در ایران است که با دارا بودن ذخایر های زمینترین حوضهحوضه رسوبی زاگرس از مهم
حوضه زاگرس درهمه جا ویژگی. [3،4، 2، 1]هیدروکربنی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است 

های لرستان، ایذه، فروبار دزفول، فارس و خوزستان پهنهساختی یکسانی نداشته و از اینرو به زیرهای زمین
ست به حرکات تکتونیکی تاثیر بسزایی در پسروی دریا در زمان ائوسن در آسیا داشته ا[. 5]شود تقسیم می

این در [. 6]های رسوبی مانند سازند جهرم در جنوب ایران مشاهده کرد توان در توالینحوی که آثار آن را می
هایی حالی است که در همین زمان در برخی از مناطق دیگر زاگرس مانند فارس داخلی و خوزستان مکان

سپس و بدنبال آن در . کرده استهنوز زیرآب قرار داشته و رسوبات پالژیک سازند پابده را در خود نهشته می
، رسوبات آهکی سازند آسماری در اثر کاهش عمق حوضه بر روی رسوبات سازند پابده قرار زمان الیگوسن

د در نهایت هم بعد از اتمام رسوبگذاری و نهشتگی رسوبات سنوزوئیک، در اثر برخور(. 1شکل [ )2]گرفت 
برش [. 6]جنوب شرق تشکیل شد -صفحه عربی به بلوک ایران مرکزی، کمربند زاگرس با روند شمال غرب

در این . هایی است که در زیر پهنه فارس از زون زاگرس قرار داردشناسی مورد مطالعه از جمله نهشتهچینه
یدان برش الگوی پابده در تنگ پابده واقع در شمال م. برش سازندهای پابده و اسماری بخوبی رخنمون دارد

برش الگوی سازند آسماری نیز در تنگ گل ترش، واقع [.  7]متر مطالعه شده است798نفتی اللی به ضخامت 
ه و رسوبات پابد. کیلومتری جنوب شرقی مسجد سلیمان، در یال جنوبی تاقدیس آسماری قرار دارد50در 

های مختلفی نظیر چینهدر زمینه[. 12، 11، 10، 9، 8، 7]آسماری در زاگرس توسط محققین مختلف نظیر 
اس مطالعه در میان تحقیقات انجام شده که بر اس. نگاری زیستی و محیط رسوبی مورد مطالعه قرار گرفته است

این . است[ 10]ها توسط دانشیان و همکاران بران است، ازجمله مطالعات انجام شده، تفکیک زونروزن
. نهاد دادندمحققین زمان رسوبگذاری سازند پابده در فارس داخلی را ائوسن پسین تا الیگوسن پیشین پیش

Turborotalia)52، این بخش رسوبی را با زون برانهای روزنآنها همچنین با توجه به شناسایی گونه

cerroazulensis-Hantkenina Assemblage Zone/Priabonian)  و(small Globigerina spp. 
Assemblage Zone/Rupelian) 54 در پژوهش حاضر، سعی . قابل تطابق دانستند[ 7]بندی وایند از زون

های پابده های آهکی ،تعیین سن و تفکیک مرز سازندشده است تا با مطالعه توالی رسوبی بر مبنای نانوفسیل
خورده شرق شیراز در کمربند چینکیلومتری جنوب 150برش مظفری در حدود . و آسماری انجام پذیرد

برای دسترسی به برش مظفری ، در مسیر جاده شیراز به خنج  در  سه راهی ( .2شکل )زاگرس قرار دارد 
'شمالی و28°14'آسفالته به سمت روستای مظفری حرکت کرده، برش مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی 

.شرقی قرار دارد00°53
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