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  کرتاسه پسینسنگ آهکهاي ) زیستی ـ  سنگی(چینه شناسی 

  حیه صاحب الزمان ـ شرق کرمانان
  

  ؛ جواهري، معصومه *آنتیکی نژاد، حسین

  گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور کرمان
 

  چکیده

این پژوهش که  در. فسیل شناسی قرار گرفته استـ  توالی سنگهاي رسوبی کرتاسه باالیی در کوه طاق علی، مورد مطالعه چینه شناسی

هاي دستی سـنگها  مقطع نازك از نمونه 80چینه شناسی از یال جنوب شرقی کوه طاق علی انجام شده است، حدود  برشبر روي یک 

پس از مطالعات میکروستراتیگرافی مشخص گردید که توالی سنگهاي . اندتهیه و تحت مطالعات لیتوفاسیسی و بایوفاسیسی قرار گرفته

سنگهاي تشکیل دهنده این توالی چینه شناسـی،  . باشدکنیاسین، سانتونین و کامپانین می آشکوبهاياین کوه شامل  آهکی کرتاسه در

  .نمایندکرتاسه باالئی را در این ناحیه معرفی می) نري تیک( هاي ریفی و رسوبات کم عمقرخساره

  

Stratigraphy (Litostratigraphy- Biostratigraphy) of Upper Cretaceous 
Limestones in Sahebazaman region east of Kerman 

 

Abstract 
The Late Cretaceous sedimentary strata located at Aliabad mountain of Kerman have been studied 
stratigraphically- paleontologically. In this study which has been done on a stratigraphic section of capable to be 
studied outcrops, about 85 thin sections have been provided by manual samples of lithoes, and then have been 
studied from aspects of lithofacies and biofacies. After microstratigraphic studies, it proved that period of 
cretaceous’s stratigraphic sequences located at this mountain include Turonian, Coniacian, Santonian, and 
Campanian stages. These stratigraphic sequences’ formative lithoes have determined Late Cretaceous reef facies 
and shallow depth basins sediment (neritic) at this region. 

  

  مقدمه

بلنـدترین قلـه ارتفـاعی آن از سـطح دریـا      . ارتفاعات کوه طاق علی در شرق کرمان و متصل به آن قرار گرفته است

ــت  2100 ــان      .متــر اس ــده اطــراف شــهر کرم   ـ   ســنگهاي آهکــی، آهکــی شــیلی و شــیلی     ازارتفاعــات پراکن

با توجه به این که رخنمونهاي کوه . است پسینو موقعیت چینه شناسی عمومی اکثر آنها کرتاسه  اي تشکیل شدهماسه

را به نمایش گذاشته است، طبیعتاً هـر دو مـرز زیـرین و     پسینطاق علی تنها قسمتی از توالیهاي چینه شناسی کرتاسه 

  .اندپنهان گردیده هاي هسته کوهو واریزه) جنگل قائم( چینه شناسی در زیر رسوبات دشت برشی این یباال

  

  بحث

  :اسی مورد مطالعه در یال جنوب شرقی کوه طـاق علـی داراي مختصـات جغرافیـایی زیـر اسـت      چینه شن برشقاعده 

   ً28   َ7  57 =x ،        ً15   َ19 30=y،         m 1900=z        جهت برداشت: E115-110N   
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ـه  یصحرا مطالعاتبا توجه به . متر اندازه گیري شده است  395 برشضخامت حقیقی این  ـده    ی و تـوالی چین ـاي تشـکیل دهن ـرش ه ـذکور،   ب م

ـاره یمجزا با ویژگیهاي صحرا  این توالی شامل سه واحد چینه شناسی ـایز مـی  ی و رخس ـه از  اي متم ـد ک ـامل      باش ـد ش ـه جدی ـدیم ب ـات    ق اطالع

  :است  توصیفی زیر

  

  ـ واحد متناوب سنگهاي آهکی شیلی ـ شیل1

و سنگ آهکهاي شیلی متوسط تـا ضـخیم   هاي آهکی نگاین واحد تناوبی از س. باشدمتر می 120ضخامت این واحد 

  :کرم با شکست خاکستري است و شامل میکروفاسیسهاي زیر است خاکستري، خاکستري روشن تا الیه

  )پکستون ـ وکستون( بایوکالستیک میکرایت ـ1

  .)گرینستون ـ پکستون ـ وکستون( بایوکالستیک میکرایت تا اسپارایت ـ2

  :این واحد چینه شناسی عبارتند از کنکتونیفسیلهاي پالمجموعه میکرو

Calcisphaerula innominata (Kafmann), Dicarinella imbricata (Mornod), Globitruncana tricarinata 
(Quereau), Globotruncana linneiana (d’Orbigny), Marginotruncana angusticarinata (Gandolfi), 
Marginotruncana marginata (Reuss), Marginotruncana pseudolinneiana (Pessagno), Pithonella 
ovalis (Kafmann), Posita fornicate (Plummer), Rosita cf. fornicata (Plummer), Stomiosphaera 
sphaerica (Kafmann). 

 ـ متناوب سنگ آهک سانتونین را براي واحدـ  کنیاسین اجتماع همزیست پالنکتونی ذکر شده، موقعیت چینه شناسی

  .نمایدسنگ آهک شیلی پیشنهاد می
  

  ) سنگ آهک ریفی( واحد سنگ آهک ماسیف زیستی ـ2

ـازه            اي توده) بایولیت(  این واحد شامل سنگ آهکهاي زیستی ـا شکسـت ت ـرم و صـورتی ب ـیري، ک ـتري روشـن، ش ـر خاکس ـاي متغی ـا رنگه ب

ــ . یــف و قرمــز رنــگ اســت هــاي ظرخاکســتري روشــن، کــرم روشــن تــا صــورتی همــراه بــا رگــه     دزمــین ریخــت شناســی ایــن واح

ـذکور   . قائم و پرتگاهی است  چینه شناسی دیواره اي، ـد م ـدود  ضخامت واح ـامل       85ح ـده اسـت و ش ـري ش ـدازه گی ـر ان ـها  مت  يمیکروفاسیس

ـتون (بایوکالستیک میکرایت تا اسپارایت  ـتیک میکرایـت  ، )پکس ـتون ( بایوکالس ـتیک  ،)باندس ـپارایت    بایوکالس ـتون ـ  ریگ( اس ـتون  نس ، )باندس

ـته         . است) باندستون ـ  گرینستون(  بایوکالستیک دولواسپارایت ـات تخریبـی و شکس ـامل قطع ـه شناسـی ریفـی، ش ـد چین جامعه فسیلی این واح

ـتها  فراوان و متشکل از خرده شده ـا (هاي صدف و پوسته رودیس ـا، روزن داران کـف زي اسـت   ، بریوزوانهـ )هیپوریته ـه   .ا، جلبکه  موقعیـت چین

  .شناسی واحدهاي زیرین و باالیی سنگهاي آهکی ریفی، سن سانتونین را براي این واحد پیشنهاد می نمایند

  

  :زیستی ـ واحد سنگ آهکهاي تخریبی ـ3

زیستی ضخیم الیـه تـا بسـیار     ـ  تخربی هايشامل تناوب سنگ آهک متر اندازه گیري شده و 190ن واحد ضخامت ای

هـاي  داراي رگههاي دستی تیره با سطح شکست خاکستري و در بعضی از نمونه ضخیم الیه خاکستري تا خاکستري

ی مشـاهده  گـابروی مونزونیـت  ـ   در رخنمونهاي جنوبی و شمالی این واحد دایکهاي مونزونیتی .اي استقرمز تا قهوه

   .)1375 ی و همکاران،ئسبزه(گردد می
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و ) باندسـتون (بایوکالسـتیک اسـپارایت   ، )گرینسـتون ( یتبایوکالستیک، اینتراسپارا ي این واحد شاملمیکروفاسیها

این واحد چینـه شناسـی بـه     کمجموعه فسیلی پالنکتونی. است )باندستون ـ  گرینستون( بایوکالستیک دولواسپارایت

  .قرار زیر است

Acicularia sp., Antalyna sp., Cuneolina pnvonia (d’Orbigny), Cunevlina sp., Dicyclina schlambergeri 
(Munier- Ghalmas), Dicyclina sp., Griphoporella minima (Nikler & sokac), Griphoporella sp., 
Jania sp., Neomeris budaense (Johnson), Nezzazatinella picarai (Henson), Ophtalmidium sp., 
Pseudocyclammina massiliensis (Maync), Pseudocyclammina massillinsis (Maync), 
Pseudocyclammina sp., Rotalia sp., Rotalia sp., Siderolites vidali (Schlumberger). 

ـ    سـانتونین  واحد چینه شناسی سوم، موقعیت چینه شناسی) جلبکها و روزن داران( با عنایت به فهرست جامعه فسیلی

  .گرددکامپانین پیشنهاد می

  

  گیرينتیجه

ی و بررسـی دقیـق مقـاطع نـازك     یبـا توجـه بـه مطالعـات صـحرا      :ـ خاستگاه زایشی توالی چینه شناسی طـاق علـی   1

-تشکیل نهشته چینه شناسی طاق علی، محیط رسوبی برشوفاسیسهاي سازنده سنگهاي میکروسکپی و توصیف میکر

  .هاي ریفی استرخساره ، محل تشکیل)نریتیک ( عمقمتعلق به منطقه کم پسین،هاي کرتاسه 

  :هاي ریفی کوه طاق علیتحلیل زمانی ـ مکانی از تشکیل و تحول یافتگی رخساره - 2

  مرحله تشکیل زیر بناي ریف -1- 2

شـیل   ـ  تنـاوب سـنگ آهکهـاي شـیلی    ، پسـین این مرحله با دو واحد لیتوستراتیگرافی توالی چینـه شناسـی کرتاسـه    

میکروفاسیسهاي متعلق به دو واحد مـورد اشـاره بـر کمربنـدهاي     . منطبق و مصادف بوده است) سانتونین  ـ  کنیاسین(

منطقۀ ساب تایـدال بـا انرژیهـاي متفـاوت در     مدل ویلسون منطبق است و محیط رسوبی نریتیک در  4و 5اي  رخساره

در چنین محیطی شرایط تشکیل زیربناي ریف مهیا گردیـده  . دهد مقاطع زمانی مختلف از ضعیف تا قوي را نشان می

  .هاي جلوي ریف شده است محیط مذکور با دریاي آزاد در ارتباط بوده و موجب تشکیل رخساره. است

  بدنه ریفمرحله تشکیل و رشد برجستگی  -2- 2

میکروفاسیسهاي متعلـق بـه ایـن واحـد بـر      . مشخص می گردد) سانتونین(این مرحله با واحد لیتوستراتیگرافی سنگهاي آهکی زیستی 

ـاب      مدل ویلسون منطبق است و تشکیل بدنۀ اصلی ریف را در محیط رسـوبی نـري   5اي  کمربند رخساره تیـک و پرانـرژي منطقـۀ س

ـلی ریـف بـ     در چنین محیطی بر روي نهشته. دهد میتایدال با عمق متوسط را نشان  وجـود آمـده   ه هاي قبلی، شرایط تشکیل بدنـۀ اص

ـاي       ) تغییرات اقلیمی و گرما(گذاري تغییر و کاهش عمق محیط رسوب. است ـین گروهه ـبتهاي جمعیتـی موجـود در ب ـاوت نس و تف

ـاي     ه محیط مذکور ب. وده استزیستی، دو عامل عمدة ایجاد شرایط تشکیل و گسترش محیط رسوبی ریف ساز ب ـا دری ـبی ب طـور نس

  .آزاد در ارتباط بوده و باعث تشکیل برجستگیهاي بدنۀ ریف گردیده است
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  مرحله نهایی تحول یافتگی ریف -2-3 

. گـردد  مشـخص مـی  ) کامپـانین ـ   سـانتونین (زیسـتی  ـ   این مرحله با واحد لیتوستراتیگرافی سنگهاي آهکـی تخریبـی  

مدل ویلسون منطبق است کـه محـیط کـم عمـق      6-8اي  ق به این واحد بر کمربندهاي رخسارهمیکروفاسیسهاي متعل

تشکیل چنین محیط الگونی معلول ادامه یافتن رشد . نماید الگونی با انرژي کم تا متوسط پشت ریف را مشخص می

شاره با دریـاي  محیط مورد ا. وگسترش بدنه و برجستگیهاي ریفی و کاهش نسبی عمق محیط پشت ریف بوده است

این محیط الگونی زیسـتگاه گروههـاي    .آزاد قطع رابطه داشته است مگر در مواقعی استثنائی و مواردي بسیار خاص

ایها، گاستروپودها، بریوزوائها و جلبکهـاي   سایر دوکفه و زي، رودیستها، اینوسراموسهامختلفی از فرامینیفرهاي کف

پشت بدنه اصلی ریف در  سنگیالگونی فوق، موجب تشکیل واحد  هاي محصول محیط رخساره. آهکی بوده است

  .شده است) کامپانینـ  سانتونین(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   منابع

  . 102شماره  ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .سنگ شناسی رسوبی کربناته .1373 ،.، الف، محبوبی.ر ،حرمیموسوي ترجمه  ،.تاکر، م

ــی   ــرات فراوان ــالئوژئوگرافی و نمــایش تغیی نیمــرخ پ

 عناصر و سیمان میکروفاسیسها در واحدهاي سکانس

 طاق علی برششناسی  چینه

نیمرخ پالئوژئوگرافی ، مشخصات صحرایی و رخسـاره  

 طاق علی برشسکانس چینه شناسی  ومی واحدهايعم
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