
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نانواستراتيگرافی سازند گورپی در برش دره شهر )جنوب شرق ايالم(

فاطمه هادوی* و محّمد مهدی رساايزدی
fhadavi@ferdowsi.um.ac.ir گروه زمين شناسی، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

* عهده دار مكاتبات

چکيده
در مطالعات انجام شده، 24 جنس و 48 گونه ي نانوفسيل از نانوپالنكتون های آهكی سازند گورپی در برش دّره شهر برای اّولين بار مورد مطالعه و 
شناسايی قرار گرفتند و عكس برداری شدند. سنگ شناسی اين سازند را مارن ها و شيل های ضخيم اليه ي زيتونی رنگ تشكيل مي دهند و شامل دو 
CC16- بخش آهكی به نام های امام حسن و لوفا مي باشند. باتوّجه به گسترش چينه شناسی نانو پالنكتون های آهكی، برش مورد مطالعه، با زون های
CC26 از زون بندی )Sissingh 1977( و Np1-Np2 از زون بندی )Martini 1971( هم خوانی دارد. بر اين مبنا سّن سازند گورپی از سانتونين 

 Biantolithus sparsus, Cruciplacolithus primus, Micula prinsii,پسين تا ابتدای دانين آغازی پيشنهاد می شود. همچنين حضور گونه های
Micula murus در سازند گورپی، نشان می دهد كه مرز كرتاسه-ترشياری به طور پيوسته در درون سازند گورپی قرار دارد.
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Ilam(
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Abstract

Nannofossils are good for biostratigraphy, since they are abundant, planktonic, rapidly evolving and 
largely cosmopolitan, especially in the Late Cretaceous. For these reasons and due to the lack of any 
precise paleontological study, the nannofossils of the Gurpi Formation were investigated in Dare-Shahr. 
This formation consists of marl and shale and two members )Lopha and Emam Hassan limestones(. In 
this study, for the first time, 24 genera and 48 species of nannofossils were identified. According to the 
stratigraphic distribution of calcareous nannoplanktons, the study section is of Late Santonian to Early 
Danian age, corresponding to CC16-CC26 )Sissingh 1977( and NP1-NP2 )Martini 1971(. The pres-
ence of Biantolithus sparsus, Cruciplacolithus primus, Micula prinsii, indicates that the K/T boundary 
continues and within the Gurpi Formation in the Dare-Shahr section.

Keywords: Nannofossils, nannoplanktons, Lopha, Gurpi Formation, Dare-shahr, Ilam
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1- مقّدمه
گستره های  و  است  ايران  غربی  جنوب  و  غرب  بلندی های  شامل  زاگرس 
لرستان، خوزستان و فارس را در بر دارد. دنباله ی جنوب شرقی زون زاگرس 
فليش  از حوضه ی  ميناب )گسل زندان(  تراديس درون  قاره ای  توّسط گسل 
مكران جدا می شود، ولی به سمت شمال غرب، زاگرس را می توان تا بلندی های 
شرق عراق و جنوب شرق تركيه دنبال كرد. به سوی جنوب- جنوب غرب، 
با اندك تغييراتی در رخساره های سنگی و  ويژگی های زمين شناختی زاگرس 
الگوی ساختاری تا خليج فارس و سّكوی عربستان ادامه دارد. نبود فّعاليت های 
آذرين، وجود سنگ مادرهای متعّدد و بسيار غنی از مواّد آلی، سنگ مخزن های 
متخلخل و تراوای متعّدد با سنگ پوش های مناسب، شرايط منحصر به فردی 
از  پهنه  اين  تا  كرده  فراهم  زاگرس  در  هيدروكربن  انباشت  و  توليد  برای  را 
ی  كرتاسه  سازندهای  از  يكي  باشد.  دنيا  رسوبی  حوضه های  نفت خيزترين 
در  سازند  اين  الگوی  برش  می-باشد.  گورپی  شيلی  سازند  زاگرس  در  باال 
تنگ پابده در شمال مسجد سليمان )ميدان نفتــی اللی( 320 متر ستبرا دارد، 
اين واحد سنگی مـارن دزك، مارن های  به  اين برش،  از معرفــی  ولی پيش 
بيشتر  بود. در  پابده  گلوبيژرينا گفته مي شد كه شامل سازند گورپی و سازند 
آبی  به  مايل  مارن، شيل های خاكستری  زاگرس، سازند گورپی شامل  نواحی 
است كه ميان اليه هايی از سنگ آهك های نازك ُرسی دارد و به دليل زود فرسا 
آهكی سازند  داخلی، رخساره ي  فارس  در  است.  فرسوده  آن  بودن، سيمای 
تاربور، به طور بين انگشتی جانشين سازند گورپی مي شود. اگرچه مرز زيرين 
مرز  اين  در  هوازده  سطح  ولی  شده،  دانسته  تدريجی  ايالم  سازند  با  گورپی 
مي تواند نشانگر دگرشيبی خفيف باشد. در نقاطی كه ايالم وجود ندارد، گورپی 
روی َسرَوك بوده و در اين حالت، ناپيوستگی رسوبی پيش از سازند گورپی 
آشكارتر است. مرز بااليی سازند گورپی با سازندهای مختلف است. در لرستان 
از دگرشيبی  با شواهدی  پابده  ارغوانی سازند  با شيل های  بااليی گورپی  مرز 
فرسايشی است. سازند گورپی، در همه جا هم زمان نيست. در نواحی فارس 
و خوزستان مرز زيرين گورپی، سانتونين و مرز بااليی آن ماستريشتين است. 
در لرستان، اليه های زيرين به سّن كامپانين و اليه های بااليی تا پالئوسن ادامه 
دارند. سازند گورپی، سنگ پوش مخازن نفتی َسرَوك است. اين سازند داراي 
)آهك  غير رسمی  )امام حسن، سيمره( و يك عضو  آهكی رسمی  دو عضو 

منصوری( است )مطيعی 1372(.

تصوير 1- راه های دسترسی به منطقه ي مورد مطالعه

ريز  ستبراليه،  ُرسی،  سنگ آهك   114متر  حسن  امام  آهكی  عضو 
دانه و خاكستری به همراه ميان اليه های مارن است. به دليل سختی 
بيشتر، در درون شيل های گورپی برجستگی دارد. اين عضو بيشتر 
در لرستان و فروافتادگی دزفول ديده شده است. عضو آهكی سيمره 
لوفا  شامل سنگ آهك های قهوه ای رنگ دارای دو كفه اي های نوع 
كم  ی  رخساره  حسن،  امام  آهكی  بخش  با  مقايسه  در  و  است 

عمق تری دارد.

منطقه ی مورد مطالعه در يال شمال شرقی كبيركوه و در موقعيت 
جغرافيايی '40 °47 طول شرقی و '20 °33 عرض شمالی نقشه ی 
زمين شناسی 1/1000000 كوهدشت- ايالم قرار دارد. برش مورد 
راست جاّده ی  در سمت  دّره شهر  كيلومتری غرب   3 در  مطالعه 
دّره شهر– آبدانان و در مسير جاّده قرار دارد )تصوير 1(. ضخامت 
سازند در منطقه ي مورد مطالعه حدود 280 متر است. برش مورد 
مطالعه در يال شمالی تاقديس كبيركوه قرار دارد و قاعده ي مقطع، 
مرز ايالم و گورپی است كه با تغيير تدريجی ليتولوژی و پيوستگی 
رنگ  تغيير  با  و  هم شيب  پابده  سازند  با  بااليی  مرز  است.  نمايان 
مشخص می باشد. سازند ايالم از آهك هاي ضخيم اليه ی كرم رنگ 
و سازند پابده از مارن های پالژيك تشكيل شده است. برش سازند 
گورپی نيز شامل مارن ها و شيل های ضخيم اليه و به رنگ زيتونی 
و دو بخش آهكی امام حسن و بخش لوفا است )تصوير 2(. تصاوير 
 ،3 تصاوير  در  آن  و بخش های مختلف  به سازند گورپی  مربوط 
4 و5 نشان داده شده اند. برای انجام مطالعات زيست چينه شناسی 
جمعًا 107 نمونه از سازند گورپی و قاعده ی سازند پابده برداشت و 
به آزمايشگاه منتقل شد. نمونه ها بعد از آماده سازی به روش اسمير 

اساليد )Smear slide( مورد مطالعه قرار گرفتند. 

2- نانو پالنکتون های آهکی
كوكوليتوفورها منحصراً موجودات پالنكتون دريايی )جلبك دريايِی 
تك سلولی( هستند كه در اقيانوس های باز محيط پالژيك تا محيط 
نزديك ساحل و الگونی پراكنده اند. از نظر گسرش زمانی گزارش 
در  اّما  شده،  ارائه  ها  نانوپالنكتون  خصوص  در  ای  پراكنده  های 
حال حاضر ظهور آن ها در اليه های رسوبی ترياس بااليی )نورين- 
رتين( محرز است و تا حال حاضر نيز بيش از صدها جنس و گونه 
از آن ها در آب های اقيانوسی، درياها و حوضه های كوالبی زندگی 
می كنند. نانوپالنكتون های آهكی به سبب گسترش جغرافيايی وسيع 
و بازه ی زمانی كوتاه، از ابزارهای مهم در مطالعات زيست چينه 

شناسی به شمار می روند.

نانوفسيل های مطالعه شده در برش دّره شهر دارای تنّوع و فراوانِی 
و  فراوانی  برخوردارند.  خوبی  حفظ شدگِی  از  همچنين  و  زياد 

گسترش نانوفسيل-های يافت شده به شرح زير است )تصوير 6(.
 Micula decussata, Watznauria barnesae, های  گونه 
تقريبًا   Watznauria biporta, Eiffellithus turriseiffelii

در تمامِي نمونه ها و به تعداد نسبتًا زياد يافت  شده اند.
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تصوير 2- ستون چينه شناسی سازند گورپی در برش مورد مطالعه

 Quadrum trifidum, Quadrum gothicum, Eiffellithusگونه هاي
 eximius, Ceratolithoides aculeus, Micula murus, Micula
 preamurus, Arkhangelskiella cymbiformis, Lithraphidites
 carniolensis, Lucianorhabdus maleformis, Micula swastika,
Lucianorhabdus cayeuxii به ميزان نسبتًا فراوان در برخي از نمونه ها 
 Martasterites furcatus, مشاهده  شده اند. نانوفسيل هايی از قبيل
 Lucianorhabdus cayeuxii, Glaukolithus diplogrammus

نيز به تعداد كمتر و به طور متفّرق در بعضي از نمونه ها ديده  شده اند.
 Micula prinsii, Micula murus,های گونه  حضور 
Biantholithus sparsus  در بخش بااليی سازند گورپی نشان دهنده 
بودِن مرز كرتاسه-ترشياري در برش دّره شهر و قرار داشتن  پيوسته  ی 
بخش  دو  كه  است  ذكر  شايان  است.  گورپی  سازند  دروِن  در  مرز  اين 
آهكی لوفادار و امام حسن از نظر دارا بودن نانوفسيل های آهكی نسبتًا 

فقير هستند.

3- زيست چينه شناسی
مقاطع  در  بر روي سازند گورپي  زيادي  فسيل شناسي  مطالعات  تاكنون 
از همه  باشند، كه  فرامينيفرها مي  مبناي  بر  غالبًا  انجام شده، كه  مختلف 
اّما در  مهمتر مطالعات جيمز و وايند )James & Wynd 1965( است. 
سال های اخير، مطالعات بايواستراتيگرافی متعّددی بر مبنای نانو پالنكتون 
های آهكی بر روی سازند گورپی انجام شده است كه عبارتند از: برش 
)هادوی  گچساران  شمال  برش   ،)Hadavi 2007( )اللی(  تيپ  مقطع 

وهمكاران 1386(، برش كاور )هادوی و شكری 1387(.
 از آنجا كه سازند گورپی آخرين واحد سنگ چينه ای كرتاسه می باشد و 
نيز به جهت تعيين مرز كرتاسه-ترشياری و تعيين پالئوژئوگرافی حوضه، 
بررسی اين سازند در مقاطع مختلف ضروری است. بدين لحاظ اين سازند 
در محّل برش دّره شهر مطالعه، و بايوزون های معّرفی شده ی آن  با زون-
 Martini )1971(مارتيني و   )Sissingh 1977(سيسينگ های  بندی 

مقايسه شده )تصوير 7(، كه به شرح زير می باشند..

Lucianorhabdus cayeuxii Zone )CC16(
 Lucianorhabdus cayeuxii تعريف: اين زون از اّولين ظهور گونه ي
تا اّولين ظهور گونه ي Calculites obscurus ادامه دارد. ضخامت اين 

زون در برِش مورد مطالعه حدوداً 4 متر می باشد.
Sissingh)1977 (:مؤلّف

سن: سانتونين پسين
Aspidolithus parcus Zone )CC18(
تا   Calculites obscurus گونه ی  اّولين ظهور  از  زون  اين  تعريف: 
اّولين حضور گونه ی Aspidolithus parcus ادامه دارد. ضخامت اين 

زون در برش مورد مطالعه حدوداً 10 متر می باشد.
Sissingh )1977 (:مؤلّف

سن: سانتونين پسين- كامپانين آغازي
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تصوير 4- نمايي از بخش  آهكی امام حسن در سازند گورپی

تصوير 5- نمايي نزديك از بخش  آهكی لوفا در سازند گورپی

Aspidolithus parcus Zone )CC18(
گونه ی   انقراض  تا   Aspidolithus parcus گونه ی  ظهور  از  زون  اين  تعريف: 
مطالعه  مورد  برش  در  زون  اين  ضخامت  دارد.  Martasterites furcatusادامه 

حدوداً 12 متر می باشد.
Sissingh )1977( :مؤلّف

سن: كامپانين آغازي
Calculites ovalis Zone )CC19(
اّولين  تا   Martasterites furcatus گونه ی  آخرين حضور  از  زون  اين  تعريف: 
حضور گونه ی Ceratolithoides aculeus ادامه دارد. ضخامت اين زون در برش 

مورد مطالعه حدوداً 27 متر می باشد.

Sissingh )1977( :مؤلّف
سن: اواخر كامپانين آغازي 

لوفا  بايوزون در بخش آهكی  اين  يادآور می شود كه  مالحظات: 
يافت شده است.  

Ceratolithoides aculeus Zone )CC20(
 Ceratolithoides ی  گونه  حضور  اّولين  از  زون  اين  تعريف: 
aculeus تا اّولين حضور گونه ی Quadrum sissinghii ادامه 
دارد. ضخامت اين زون در برِش مورد مطالعه حدوداً 82 متر می 

باشد.
Cepek & Hay )1969( :مؤلّفين

 سن: اواخر كامپانين آغازي
امام  آهكی  بايوزون در بخش  اين  كه  يادآور می شود  مالحظات: 

حسن يافت شده است.  
Quadrum sissinghii Zone )CC21(
 Quadrum sissinghii تعريف : اين زون از اّولين حضور گونه ی
دارد.  Quadrum trifidumادامه  ی   گونه  حضور  اّولين  تا 

ضخامت اين زون در برش مورد مطالعه حدوداً 18 متر می باشد.
 Sissingh )1977( :مؤلّف

سن: اوايل كامپانين پسين
Quadrum trifidum Zone )CC22(

 Quadrum trifidum تعريف: اين زون از اّولين حضور گونه ی
Reinhardtites anthophorus ی   گونه  حضور  آخرين  تا 

ادامه دارد. ضخامت اين زون در برش مورد مطالعه حدوداً 23 متر 
می باشد.

مؤلّفين: )Bukry & Bramlette )1970، كه توّسط  
)Sissingh )1977 تصحيح شده است. 

سن: اواخر كامپانين پسين

Tranolithus Phacelosus Zone )CC23(

Reinhardtites تعريف: اين زون از آخرين حضور گونه ی

تصوير 3- نمايي دور از سازند گورپی و سازندهای مجاور آن
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تصوير 6- گسترش چينه شناسی نانوپالنكتون های آهكی در برش دره شهر

 Tranolithus Phacelosus ی  گونه  آخرين حضور  تا   anthophorus

ادامه دارد. ضخامت اين زون در برش مورد مطالعه حدوداً 16 متر می باشد.
  Sissingh )1977 ( :مؤلّف

سن: كامپانين پسين- ماستريشتين آغازي
Reinhardtites levis Zone )CC24(

Tranolithus تعريف: اين زون از آخرين حضور گونه ی
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تصوير 7- بايواستراتيگرافی سازند گورپی بر مبنای نانوپالنكتون های آهكی در برش دره شهر
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phacelosus تا آخرين حضور گونه ی  Reinhardtites levis ادامه 
دارد. ضخامت اين زون در برش مورد مطالعه حدوداً 8 متر می باشد.

 Sissingh )1977( :مؤلّف
سن: ماستريشتين آغازي

Arkhangelsiella cymbiformis Zone )CC25(

تعريف: اين زون از آخرين حضور گونه ی Reinhardtites levis تا 
ظهور گونه ی Nephrolithus frequens ادامه دارد. ضخامت اين 

زون در برش مورد مطالعه حدوداً 10 متر می باشد.
Sissingh )1977(  :مؤلّف

سن: ماستريشتين پسين
Nephrolithus frequens Zone )CC26(

ی گونه  حضور  آخرين  تا  ظهور  اّولين  از  زون  اين  تعريف: 
Nephrolithus frequens  تعريف مي شود. ضخامت اين زون در 

برش مورد مطالعه حدوداً 6/4 متر می باشد.
Cepek & Hay )1969( :مؤلّفين

سن: اواخر ماستريشتين پسين
Markalius inversus Zone )NP1(

اّولين  يا  و  كرتاسه  كوكوليت های  ظهور  آخرين  از  زون  اين  تعريف: 
ی گونه  ظهور  با  و  شروع   Troracosphaera تجّمعی  ظهور 
Cruciplacolithus primus  خاتمه مي يابد. ضخامت اين زون در 

برش مورد مطالعه حدوداً 50 متر می باشد.  
  Hay & Mohler )1967(:مؤلّفين
سن: پالئوسن آغازی )دانين آغازی(

Cruciplacolithus tenui Zone )NP2(

تعريف: اين زون با ظهور گونه ی Cruciplacolithus tenuis و با 
ظهور گونه ی Chiasmolithus danicus خاتمه مي يابد. ضخامت 

اين زون در برش مورد مطالعه حدوداً 34 متر می باشد.
 Hay & Mohler )1967( :مؤلّفين

سن: دانين آغازی 
Ericsonia cava, Prinsius dimorphasus:فسيل هاي همراه

4- مقايسه ي سازند گورپی با ساير مقاطع مطالعه شده
به لحاظ تعيين مرز كرتاسه-ترشياری و تعيين آغاز و پايان رسوب گذاری 
سازند گورپي در مقاطع مختلف و نهايتًا مشّخص نمودن جغرافيای قديمه 
ی اين حوضه،  اين سازند در مقاطع مختلف مطالعه و نتيجه ی اين مقايسه 
از شمال غرب به جنوب شرق در سه مقطع دّره شهر، شمال گچساران و 
غرب شيراز در تصوير 8 مقايسه شده است. سازند گورپی در برش  دّره 
شهر بر روی سازند ايالم و در برش های شمال گچساران و غرب شيراز 
بر روی سازند سروك واقع است و در هر سه برش در زير سازند پابده 
قرار دارند. دو بخش لوفا و امام حسن تنها در منطقه ی لرستان گزارش 
شده و در برش دّره شهر وجود دارند. همان طور كه در تعريف بايوزون 
های 19و20 ذكر شد، بخش های لوفا و امام حسن اواخر كامپانين آغازی 
است، درصورتی كه بر مبنای مطالعات قبلی، سّن اين بخش ها به ترتيب 
كامپانين و مايستريشتين ذكر شده است )مطيعی 1372(. طبق بّررسی نانو 
دانين  فسيل های سّن سازند گورپی در برش دّره شهر سانتونين پسين– 
شيراز  غرب  ماستريشتين  پسين-  سانتونين  گچساران  شمال  در  آغازی، 

تصوير8- تطابق برش مورد مطالعه با ساير برش های مطالعه شده در پهنه ي زاگرس
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پسين و در غرب شيراز سانتونين آغازی– مايستريشتين پسين است. با توّجه به 
مطالعات اخير می توان نتيجه گرفت كه شروِع رسوب گذارِی حوضه ی گورپی 
در برِش غرب شيراز كه نسبت به دو برش ديگر در جنوب شرق قرار دارد 
زودتر انجام شده است. از طرف ديگر پايان رسوب گذاری اين سازند در شمال 
گچساران و غرب شيراز انتهای ماستريشتين است، درصورتی كه نانوفسيل های 
اين مرز در  از وجود  يافت شده در مطالعات كنونی )برش دّره شهر( حاكی 

حدود 234 متری از قاعده ی سازند می باشد.

5- نتيجه گيری
در طّي بّررسي برش دّره شهر جمعًا 24 جنس و 48 گونه شناسايي گرديدند. با 
توّجه به محدوده ی ظهور و بازه ی زمانی گونه هاي شاخص و تجّمع فسيلي 
همراه، 13 بايوزون براي برش سازند گورپي واقع در دّره شهر شناسايی گرديد 

كه بازون هاي CC16-CC26 از زون بندی سيسينگ
 )Martini 1971( مارتيني  بندی  از زون   NP1-NP2  )Sissingh 1977( و 

مطابقت دارد. بر اساس ارزش چينه شناسي بايوزون هاي تعريف شده، براي 
زمان رسوب گذاري سازند گورپي در اين برش سّن سانتونين پسين تا دانين 

آغازی پيشنهاد مي شود.
  Biantolithus sparsus, Cruciplacolithus primuهای گونه  وجود 
)فاصله  گورپی  سازند  بااليی  بخش  در   Micula murus, Micula prinsii
كرتاسه- مرز  بودن  پيوسته  نشانگر  قاعده ی سازند(  از  متری  تقريبًا 234  ی 

ترشياری در سازند گورپی می باشد.
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مطالعه  ي بريوزوئرهای بخش زيرين سازند جمال در منطقه ي بزمان )برش 
سراب(

حامد يار احمد زهی*1 و آندرج ارنست2
1( دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات 

2( موسسه   ي علوم زمين، كريستين – آلبرشت، كيل، آلمان
* عهده دار مكاتبات

چکيده
جهت مطالعه ي بريوزوئرها و چينه نگاری سنگ های پرمين در منطقه بزمان يك برش چينه نگاری شرقی- غربی مطالعه شد. برش سراب كه نام آن از 
رودخانه ي سراب گرفته شده است در دامنه ي جنوبی آتشفشان بزمان قرار دارد. سنگ های اين برش با ضخامت 202 متر به هفت واحد غير رسمی 
تقسيم شده اند. مرز زيرين آن با يك ناپيوستگی فرسايشی روی رسوبات كربونيفر قرار دارند و مرز بااليی آن گسله است. سن اين واحد بلورين بر 
اساس ميكروفسيل ها و بريوزئرهاي بخش زيرين سازند جمال، در نظر گرفته شده است. در اين مطالعه سه جنس و گونه از بريوزئرها شناسايی شدند 

كه يك جنس و گونه)*( برای اولين بار از ايران گزارش مي شوند. 
Fistulipora timorensis )Bassler 1929(, Strablascopora cf. germana )Bassler 1929( Filiramoporina sp., Streblotrypa )Stre-

blascopora( marmionensis )Etheridge 1926(.        

واژه های كليدی: چينه نگاري، پرمين، آتشفشان، بزمان، كربونيفر

Study of the Bryozoa of the lower part of the Jamal Formation in 
Bazman region )Sarab section(

H. Yarahmadzahi*1 & A. Ernest2

1( Department of Geology, Islamic Azad University, Science & Research Campus, Tehran, I. R. Iran 
2( Institute Geosciences, University of Christian-Albrechts, Kiel, Germany

*Correspondence Author

Abstract
To study the Bryozoa and the stratigraphy of Permian rocks in the Bazman region an east-west strati-
graphic section was studied. The Sarab section, which takes its name from the Sarab River, is located
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