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 چکيده
ذاري ايـن  به منظور تعيين روند تغييرات سني سازند گورپي در طي رسوبگذاري و همچنين بازسازي نحوه ي شروع رسـوبگ 

برش مختلف اين سازند در نواحي خوزستان وفارس انتخاب و با برش مورد مطالعه )شمال منطقه  7سازند در حوضه زاگرس، 
لنده( مقايسه گرديد و زمان آغاز رسوبگذاري اين سازند در نـواحي فـارس وخوزسـتان بـر اسـاس مطالعـه فرامينيفـر هـاي         

طقه لنده و همچنين برش تاقديس کوه سياه زمان آغاز رسوبگذاري باتوجه به پالنکتون تشخيص داده شد. در برش شمال من
اوايل سانتونين در نظر گرفته مي شود؛ در برش هاي بولفارس و فيروز آباد Dicarinella concavata zoneزون زيستي 

ين در نظر گرفتـه شـده   به ترتيب سانتونين پيش Dicarinella asymetrica zone)با توجه به زون زيستي آغازين آنها )
است؛ در برش هاي سبزه کوه بروجن وبرش تيپ اين سازند در ناحيه اللي ودر برش سروستان سن کامپانين پيشـين را، بـا   

به آن تخصيص داده اند و برش کوه برخ اولـين زون زيسـتي    Globotruncanita elevata zoneتوجه به زون زيستي 
Globotruncana ventricosa zone ه که سن کامپانين مياني تا پسين را به اين سازند تعلق داده انـد. بـا مقايسـه    بود

برش هاي فوق مي توان چنين استنباط کرد که رسوبگذاري اين سازند از ناحيه دهدشت )برش لنده و تاقديس کـوه سـياه(   
 نطقه لنده متوقف شده است.زودتر آغاز شده است که البته در برش تاقديس کوه سياه رسوبگذاري زودتر از برش شمال م

 

Correlation of the Gurpi Formation in north of Lendeh area 

with sections of Fars and Khuzestan area 
 

 

Abstract 
Based on the study of planktonic foraminifera in the Fars and Khuzestan regions, various biozones 

indicate different times for deposition of the Gurpi Formation. In another word, based on the 

recognized biozones from (1) north of Lendeh area and Kuh-Siah anticline sections (Dicarinella 
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concavata Zone); (2) Bolfares and Firoozabad sections, (Dicarinella asymetrica Zone); (3) Lali, 

Sabzekuh and Sarvestan sections (Globotruncanita elevata Zone); and (4) Kuh- Borkh section 

(Globotruncana ventricosa Zone), Earliest Santonian, Early Santonian, Early Campanian, and Middle 

to Late Campanian ages are proposed for deposition of the Gurpi Formation in 1, 2, 3 and 4 

respectively. As a result, sedimetantion of the Gurpi Formation first started in Dehdasht area (north of 

Lendeh and Kuh-Siah section) and where terminated in Kuh Siah anticline area earlier. 

 

 مقدمه
سه فوقاني در جنوب  ربي ايران )زاگرس( گسترش فراوان داشته است. ايدن سدازند اولدين    سازند گورپي به سن کرتا

سازند گورپي در همه جا هم زمان  .( معرفي گرديد1075بار در تنگ پابده در منوقه خوزستان توسط جيمز و وايند )

د گدورپي( در تعيدين سدن    (. به دلي  اهميت فرامينيفرهداي پالنکتدون )فدون زيسدتي اصدلي سدازن      1303نيست)آقانباتي 

کرتاسه فوقاني سعي شده است که با شناسايي دقيق اين فون ها در اين برش زون هاي زيستي مربوط به سازند گورپي 

 شناسايي و سن نسبي اين سازند در منوقه مورد موالعه تعيين گرديد.

 

 بررسي بحث و

 موقعيت جغرافيايي و روش تحقيق
کيلدومتري دهدشدت( بده     37کيلدومتري جداده ارتبداطي لندده )     13گرمدون واقدع در   برش مورد موالعه در روستاي مو

عرض شدمالي واقدع شدده اسدت      11 21 31عرض شرقي و  03 00 52روستاي موگرمون با مختصاک جغرافيايي

متدر از نهشدته هداي     030(.به منظور تعيين سن و زيست چينه نگاري سدازند گدورپي در منوقده مدورد موالعده      1)شک 

کرتاسه فوقاني مورد موالعه و برداشت قرار گرفت. از بخش هاي بدااليي سدازند ايدالم و بخدش پداييني سدازند پابدده        

زون زيستي براي ايدن سدازند در    0جهت تعيين مرز بااليي و پاييني و تعيين سن سازند گورپي نمونه برداشت گرديد. 

ن تحقيدق بدا چندد بدرش از ندواحي فدارس وخوزسدتان بده         برش شمال منوقه لنده شناسايي گرديد و نتاي  حاص  از اي

 (. 0منظور شناسايي بهتر حوضه مورد مقايسه قرار گرفت )شک  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

: منطقه مورد مطالعه در شمال منطقه 1ده. برش موقعيت منطقه مورد مطالعه و برش هاي مورد مقايسه با برش شمال منطقه لن :2شکل 
: برش فيرون آبااد در جناوب   4: برش تنگ بولفارس در شرق شهرستام رامهرمز؛ برش 3: برش تاقديس کوه سياه؛ برش 2لنده؛ برش 

ش : بار 7: بارش سابزه کاوه باروجن؛ بارش      6: برش تياپ ساانند گاورپي در ناحياه اللاي؛ بارش       5غرب شهرستام فيرون آباد؛ برش 
 (.1:1111111: برش کوه برخ در جنوب شهرستام الر)مقياس 3سروستام در جنوب شرق شيران؛ برش 
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 مقايسه زون هاي زيستي  

فرامينيفر هاي پالنکتون )فون زيستي اصلي سازند گورپي(از گروه هاي فسيلي شاخص در تعيين سن نسبي نهشته هاي 

شوند؛ در نتيجه با توجه به پخش وپراکندگي فرامينيفر هاي پالنکتون و تعيين زون هداي  کرتاسه فوقاني محسوب مي 

 زيستي موجود، مي توان زمان رسدوبگذاري سدازند گدورپي را در منداطق مختلدف حوضده زاگدرس مشدخص نمدود         

 (3و3)شک 

زير شناسايي شده که عبارتند زون زيستي به شرح  0در برش شمال منوقه لنده با موالعه فرامينيفر هاي پالنکتون تعداد 

، زون  0Dicarinella asymetrica zoneزون زيسدددتي ،1Dicarinella concavata zoneاز: زون زيسدددتي

، زون 3Globotruncana ventricoza zone، زون زيسدددددتي3Globotruncanita elevata zoneزيسددددتي 

، زون  7Globotruncanella havanensis zoneزون زيسدددتي، 5Radotruncanacalcarata zoneزيسدددتي

و زون زيسدددتي 0Gansserina gansseri zone، زون زيسدددتي 7Globotruncana aegyptiaca zoneزيسدددتي

0Contusotruncana contusa Racemiguembelina fructicosa zone  آ از سانتونين تا ماستريشين مياني(.در برش(

 Dicarinella concavataکدده عبارتنددد از:«1301فريدددون پددور »زون زيسددتي  شناسددايي شددده 0تاقددديس کددوه سددياه

zone،Dicarinella asymetrica zone،Globotruncanita elevata zone Globotruncana ventricoza 

zone,،Radotruncana calcarata zone،Globotruncanellahavanensis zone،Globotruncana aegyptiaca 

zone ،Gansserina gansseri zoneانتونين تا مايستريشين پيشين(.زون هاي زيستي شناسدايي شدده در  بدرش    )آ از س

 Dicarinella asymetrica zone ،Globotruncanita elevataشددددام :«1302رضدددداهيان »بولفددددارس 

zone،Globotruncana ventricoza zone ،Radotruncana calcarata zone،Globotruncanellahavanensis 

zone،Globotruncana aegyptiaca zone،Gansserina gansseri zone،Contusotruncana contusa 

Racemiguembelinafructicosa zone  سانتونين پيشين تا ماستريشين مياني(است.زون هاي زيستي سازند گدورپي در(

 Dicarinella asymetrica zone ،Globotruncanita elevataشددام :«1300گددردي زاده »بددرش فيددروز آبدداد  

zone،Globotruncana ventricoza zone ،Radotruncana calcarata zone ،Globotruncanellahavanensis 

zone،Globotruncana aegyptiaca zone،Gansserina gansseri zone ،Contusotruncana contusa 

Racemiguembelinafructicosa zone  شناسايي شده در )سانتونين پيشين تا ماستريشين مياني(است.زون هاي زيستي

 Globotruncanita elevata zone،Globotruncana ventricozaشدام : « 1303کداملي ازان  »ناحيه اللي بدرش تيدپ  

zone،Radotruncana calcarata zone،Globotruncanitastuarti zone،Globotruncana aegyptiaca 

zone،Gansserina gansseri zone،Contusotruncana contusa Racemiguembelinafructicosa zone  و

Abathomphalus mayroensis zone    کام انين پيشين تا ماستريشين پسين(است.زون هاي زيسدتي شناسدايي شدده در(

 Globotruncanita elevata zone،Globotruncanaشددام :« 1301قيددامي اصددفهاني »بددرش سددبزه کددوه بددروجن 
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ventricoza zone،Radotruncana calcarata zone،Globotruncanita stuarti zone اسددت. )کام ددانين پيشددين

« 0220وزيدددري مقددددم  »تاانتهددداي کام دددانين(.زون هددداي زيسدددتي هددداي شناسدددايي شدددده در بدددرش سروسدددتان     

 Globotruncanitaelevata zone،Globotruncana ventricoza zone،Radotruncana calcarata zoneشدام : 

،Globotruncanitastuarti zoneوGansserina gansseri zone کام انين پيشين تا ماستريشين پيشين( است.زون هاي(

 Globotruncanaventricozaشدددام :« 1307بخشدددعلي زاده »زيسدددتي شناسدددايي شدددده در بدددرش کدددوه بدددرخ    

zone،Radotruncana calcarata zone،Globotruncanita stuarti zone،Globotruncana aegyptiaca 

zoneوGansserina gansseri zone.کام انين مياني تا ماستريشين پيشين(است( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطابق بايونوم هاي سانند گورپي در برش شمال لنده با نواحي فارس وخونستام.و برخي ان فرامينيفر هاي  :3شکل 
 .پالنکتوم شناسايي شده
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 گيرينتيجه

سازند گورپي با توجه به دو برش شمال منوقه لنده و برش تاقديس کوه سدياه در منوقده دهدشدت زودتدر شدروع بده       

ديس کوه سياه زودتر متوقف شده است و تنها رسوبگذاري نموده است، که البته رسوبگذاري اين سازند در برش تاق

در برش اللي در مقوع تيپ آخرين زون زيستي کرتاسه فوقاني قاب  شناسايي است، در صورتي که اين زون در بقيده  

 برش ها مشاهده نشده است.
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