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و  يسنگ يها بر اساس رخساره يل سازند آغاجاريط تشكين محييتع
  سروستان، استان فارس ياز جنوب خاور يدر برش يعناصر ساختار

   

3يدحسن حجازيو س 2ي، محمد بهرام1*انيمحمد صحرائ  
 m_sahraeyan@yahoo.com ، )اصفهان(واحد خوراسگان  يمدانشگاه آزاد اسال ،يشناس نيگروه زمدانشجوي كارشناسي ارشد، ) 1

  قات فارسيواحد علوم و تحق ي، دانشگاه آزاد اسالميشناس نيزماستاديار گروه ) 2
  )اصفهان(واحد خوراسگان  يمدانشگاه آزاد اسال ،يشناس نيگروه زماستاديار ) 3

   دار مكاتبات عهده) *
 

  31/3/91: تارنما در دسترس قابل    ؛21/2/91: پذيرش    ؛18/2/91:  شده اصالح دريافت     ؛ 26/9/90: دريافت

  دهيچك
ران يا يدر برش نمونه در جنوب باختراين سازند ن خورده توسعه دارد ضخامت ي، در سرتاسر زون زاگرس چييبه فارس باال ، معروفيسازند آغاجار

سروستان در  يدر جنوب خاور ي، برشير ساختارو عناص يسنگ يها ن سازند بر اساس رخسارهيا يها نهشته يط رسوبين محييتع يبرا. متراست 2966
. دنديگرد ييشناسا يعنصر ساختار 6و  يرخساره سنگ 17ن برش، يدر ا. قرار گرفت يمتر انتخاب و مورد بررس 2266استان فارس به ضخامت 

و  Gh) ،Gp ،Gt ،Gcm دانه درشت يها شامل رخساره ياصل يسنگ يها شدند كه رخساره يم بنديتقس يو فرع يبه دو گروه اصل يسنگ يها رخساره
(Gmg دانه متوسط ،Sh) ،Sp ،St ،Sl ،Sm ،Sr  و(Ss ز يو دانه رFm) ،Fl  و(Fsm و  يريتبخ يها رنده رخسارهيدربرگنيز  يفرع يها و رخساره

بر اساس سازند آغاجاري . دباشن يم FFو  CH ،GB ،SB ،LA ،SGز شامل عناصر يشده ن ييشناسا يعناصر ساختار. كربناته هستند - يمخلوط آوار
ن ييب از باال به  پايبه ترت ها نهشته يرسوبگذار  طيمح .ديم گرديسه بخش تقسبه گر، يكديق آنها با يو تلف يز رخساره ها و عناصر ساختاريآنالنتايج 

مهم مشاهده شده در  يها از ساخت. داده شد صيزودگذر تشخ يا ماسه يو رودخانه مئاندر يا ماسه- يگراول ي، رودخانه مئاندريگراول يرودخانه مئاندر
 ي، آثار كنده شدگي، آثار آشفتگيجيتدر ي، دانه بند)ونيكاسيمبريا( يافتگيمورب، لود كست، جهت  بندي طبقه، يافق بندي طبقهتوان به  يمن نهشته ها يا

نشان  هبه دست آمد ييز با استفاده از شواهد صحراين سازند نيا يها نه نهشتهيريان ديجهت جر. اشاره كرد يو بالش يتوپ يها و ساختمان يو پر شدگ
 يها اسينه در مقيريد يايجغراف ير حوضه و بازسازيتوانند در تفس مينتايج ن يا. باشد يمل يدر زمان تشك يبه جنوب خاور يان شمال باختريدهنده جر

  .رنديمورد استفاده قرار گ يا هيو ناح يمحل

  .يو بالش يتوپ يها ساختمان، مورب بندي طبقه ،يريتبخ يها رخساره ،ي، رودخانه مئĤندريط رسوبيمح :يديكل يها واژه
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