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)شهرستان الر جنوب(زیست چینه نگاري سازند گورپی در تاقدیس کوه برخ   

 
  3علی ،رحمانی ؛2امراهللا ،صفري ،2حسین ،وزیري مقدم ؛*1مریم ،بخشعلی زاده صدیقی

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهانـ 1  

هیئت علمی دانشگاه اصفهانـ 2  

  شرکت ملی نفت ایرانـ 3

  چکیده

. ب شهرستان الر مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت  در این پژوهش زیست چینه نگاري سازند گورپی در تاقدیس کوه برخ واقع در جنو

بـر اسـاس   . در زیـر سـازند تـاربور قـرار دارد     همسـاز گورپی همساز روي سازند ایالم و مرز باالیی آن به صـورت   مرز زیرین سازند

 ،Globotruncana ventricosa Zone گونـه از فرامینیفرهـاي پالژیـک و پـنج بـایوزون      18 جـنس و  8مطالعـات انجـام شـده    

Globotruncanita calcarata Zone ،Globotruncana stuarti Zone ،Globotruncana aegyptica Zone  و

Gansserina gansseri Zone با توجه به بایوزونهاي مذکور سن سازند گورپی در این ناحیـه کامپـانین   . تشخیص داده شده است

  .میانی تا مایستریشتین میانی تعیین شده است

 

Biostratigraphy of Gurpi formation in Borkh Mountain Anticline 
(South of Lar City)  

Abstract     
In this research, the biostratigraphy of the Gurpi Formation at borkh mountain anticline (South of Lar 
area) is studied. The Gurpi Formation overlies the Ilam Formation with paraconformity and is overlain by 
the Tarbur Formation with paraconformity. Based on isolated samples and thin sections 8 genera and 18 
spesies and 5 biozones of the planktonic foraminifera consist of Globotruncana ventricosa Zone, 
Globotruncana aegyptica Zone, Globotruncana stuarti Zone, Globotruncanita calcarata Zone and 
Gansserina gansseri Zone, were determind These biozones represent the Middle Campanian to Middle 
Maastrichtian for the Gurpi Formatiom in this section. 

 مقدمه

هـایی از  گورپی شامل مارن و شیل خاکستري مایل به آبی است که میان الیـه  در بیشتر نواحی زاگرس سازند

گورپی با سازند ایالم تدریجی دانسته شده ولی سـطح  سازند  اگرچه مرز زیرین. آهک نازك الیه رسی دارد سنگ

قـع در  برش مـورد مطالعـه در تاقـدیس کـوه بـرخ وا      .باشد یگر دگرشیبی خفیفتواند نشانهوازده در این مرز می

         طـول شـرقی     54°35́ 13˝عـرض شـمالی و   27°18́27˝یجنوب شهرستان الر بـه مختصـات جغرافیـای   

در زیـر   همسـاز  نیز به صـورت  مرز زیرین آن همساز روي سازند ایالم و مرز باالیی آن). 1شکل شماره ( باشدمی

. باشـد اي مـی پنج واحـد سـنگ چینـه    که شاملاست متر  116ضخامت برش مورد مطالعه . سازند تابور قرار دارد

الیـه  شـیل بـا میـان    C واحد الیه شیل،با میانآهک مارنی نازك  Bالیه آهک مارنی، واحد شیل با میان Aواحد 

      آهـک مـارنی ضـخیم الیـه بـا میـان الیـه شـیل         E واحد و شیل با میان الیه آهک Dنازك آهک مارنی، واحد

  .نمونه نرم از برش مورد مطالعه برداشت گردید 14نمونه سخت و  60 جهت انجام مطالعات تعداد. باشدمی

 

  گیريبحث و نتیجه

بـایوزون از   5گونـه و   18، جـنس  8هاي برش مورد مطالعه منجر به شناسـایی  مطالعات میکروسکوپی نمونه 

ستریشـتین میـانی   تـا ما  میـانی  فرامینیفرهاي پالنکتون براي سازند گورپی در این ناحیه شده و سن آن کامپانین

  :ند ازبایوزونهاي تعیین شده از قاعده به سمت باال عبارت .ه استتعیین شد
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        B و بخـش زیـرین واحـد    Aبـه واحـد    کـه متعلـق   I (Globotruncana ventricosa Zone) بایوزون شـماره 

 Globotruncana  هـور گونـه  اولـین ظ  بـا آن  محـدوده  بـوده و  Interval Zoneزون از نوع بایو این. باشدمی

ventricosaگونه  تا اولین ظهورGlobotruncanita calcarata سن این بـایوزون کامپـانین میـانی     .باشدمی

  :زد اهاي همراه با این بایوزون عبارتنگونه .است
Globotruncana lapparenti, Globotruncana bulloides, Globotruncanita stuartiformis, 
Rugoglobigerina rugosa, Globotruncana arca, Globotruncana ventricosa, 
Globotruncana linneiana, Rosita fornicata,globigerinelloides ultramictra, Heterohelix 
sp., Globotruncana ventricosa. 
 

ایـن   .باشـد مـی  Bاحد هاي میانی ومتعلق به الیهکه  II (Globotruncanita calcarat Zone) بایوزون شماره

 راGlobotruncanita calcarata  بوده به نحوي که کـل گسـترش گونـه    Total Range Zone زون از نوع

 هاي همـراه بـا  گونه .شودسن این بخش از رسوبات به بخش باالیی کامپانین میانی نسبت داده می .گیرد دربر می

              :از عبارتند این بایوزون
Globotruncanita calcarata, Globotruncana lapparent, Globotruncanita stuartiformis, 
Globotruncana bulloides, Globotruncana arca, Globotruncana linneiana, Rosita 
fornicata, Heterolelix  sp. 
 

و بخـش   C احد، وB متعلق به بخش باالیی واحدکه  III (Globotruncanita stuarti Zone) بایوزون شماره

از آخـرین ظهـور گونـه        آن بوده و محـدوده   Partial Range Zoneاین بایوزون از نوع. باشدمی D زیرین واحد

Globotruncanita calcarata  تا اولین ظهور گونهGlobotruncana aegyptica باشد و معرف بخـش  می

  :عبارتند ازهاي همراه با این بایوزون گونه. زیرین کامپانین باالیی است
Globotruncana lapparenti, Globotruncana bulloides, Globotruncanita stuartiformis, 
Rugoglobigerina rugosa, Globotruncana arca, Hedbergella sp., Globotruncana 
linneiana, Rosita fornicata, Heterohelix sp., Globotruncana falsostuarti, 
Globotruncananita stuarti. 
 

و بخش زیـرین   D متعلق به بخش باالیی واحدکه IV (Globotruncana aegyptica Zone)  بایوزون شماره

 Globotruncanaآن از اولین ظهور گونه محدوده بوده و Interval Zoneزون از نوع بایو این. باشدمی Eواحد 

aegyptica  تا اولین ظهور گونهGansserina gansseri هـاي  گونـه  .و معرف کامپانین بـاالیی اسـت   اشدبمی

  :همراه با این بایوزون عبارتند از

Globotruncana lapparenti, Globotruncana bulloides, Globotruncanita stuartiformis, 
Rugoglobigerina rugosa, Globotruncana ventricosa, Hedbergella sp.,Globotruncana 
linneiana, Rosita fornicata, Heterohelix sp., Globotruncanita conica, 

موقعیت جغرافیایی  :1شکل 

 منطقه مورد مطالعه
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Globotruncananita stuarti, Globotruncana falsostuarti, Globotrunita subspinosa, 
Globotruncana aegyptica, Globigerinelloides sp. 
 

این . باشدمی Eاحد متعلق به بخشهاي میانی و باالیی وکه  V (Gansserina gansseri Zone)بایوزون شماره

تـا اولـین    Gansserina gansseriظهـور گونـه    آن از اولـین  محـدوده  بوده و Interval Zoneزون از نوع بایو

ــه  ــور گون ــی Abathomphalus mayaroensisظه ــدم ــو . باش ــود گ ــت نب ــه عل ــهب  Abathomphalusن

mayaroensis  تاربور درنظـر گرفتـه شـده اسـت     محدوده باالیی این زون در این مقطع تا مرز سازند گورپی با .

هاي همراه بـا ایـن بـایوزون    گونه. باشدسن این بایوزون بخش باالیی کامپانین باالیی تا ماستریشتین  میانی می

  :عبارتند از

Globotruncana bulloides, Globotruncanita stuartiformis, Rugoglobigerina rugosa, 
Globotruncana ventricosa,Globotruncana linneiana, Rosita fornicata, Heterohelix sp., 
Globotruncanita conica, Globotruncananita stuarti, Globotruncana arca, 
Globotruncana falsostuarti, Globotruncana aegyptica, Globigerinelloides sp. 
 

  .)1جدول شماره ( باشدمی) 1995( نسکی و کارونزونهاي فوق قابل تطابق با زونهاي ارائه شده توسط روبزیبایو
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مقایســه بایوزونهــاي : 1جــدول شــماره 

معرفی شده توسط روبازینسکی و کارون 

 با بایوزونهاي تعیـین شـده بـراي    1995

 سازند گورپی در جنوب الر
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Plate 1 
 

2- Globotruncanita stuartiformis 1-Heterohelix sp. 
4- Globotruncana aegyptica 3- Globotruncana bulloides  
6- Globotruncana ventricosa 5- Globotruncana arca   
8- Globotruncanita calcarata 7- Globigerinelloides sp. 
10-Rosita fornicate 9-Globotruncana lapparenti 
12- Globotruncana falsostuarti        11-Globigerinelloides sp.  

 
  
  
  
  

 میکروفسـیلها در  ستون چینه شناسی و گسـتردگی  :1 نمودار شماره

  رسوبات سازند گورپی

الر در جنوب  
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