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اتیگراف شاخص و لیتواستر

سازند گورپی در برش مورد

.مطالعه، زاگرس 

 Aspidolithusمطالعه نانوفسیل های آهکی در برش مورد مطالعه سبب شناسایی زون های 

parcus Zone (CC18), Calculites ovalis Zone (CC19), Ceratolithoides aculeus 

Zone (CC20)- Quadrum sissinghii Zone (CC21)- Quadrum trifidum Zone 

(CC22)- Tranolithus phacelosus Zone (CC23)- Reinhardtites levis Zone 
(CC24/UC18)- Arkhangelskiella cymbiformis Zone (CC25)  شد.

ز براساس حوادث زیستی تعیین شده، بازه زمانی سازند گورپی از کامپانین پیشین تا  آغا
. ماسترشتین پسین پیشنهاد می شود

بت در بخش فوقانی سازند گورپی ثبت نشد لذا با توجه به عدم ثCC26در مطالعه حاضر زیستزون 
ی  زون زیستی مذکور، مرز بین سازندهای گورپی و پابده در برش مورد مطالعه دارای ناپیوستگ

. زیستی است

های آهکی مطالعه توالی رسوبی سازند گورپی بر اساس تعیین حوادث زیستی نانوفسیل
در برش هرم، زاگرس
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نمونه برداشت 56متر توالی رسوبی، 154در این تحقیق برای انجام مطالعات زیست چینه نگاری، از ضخامتی به متراژ 
.شد

[. 3]نمونه ها با روش اسمیر اسالید آماده  سازی شد 
. مورد مطالعه قرار گرفت1000اسالیدهای تهیه شده توسط میکروسکوپ پالریزان با بزرگنمایی 

.استفاده شد[ 5]و بارنت [ 4]در این تحقیق جهت انجام بیواستراتیگرافی از زون بندی سیسینگ 
بیانگر کرتاسه باالیی UCبیانگر کوکولیت های کرتاسه و عالمت اختصاری CCدر این مطالعه عالمت اختصاری 

نشان داده شده است LOو  FOاولین ظهور و آخرین حضور گونه های شاخص به ترتیب با عالمت اختصاری . است
(. 2شکل )

Aspidolithus parcus Zone (CC18)

تا آخرین حضور Aspidolithus parcusاین زون از ظهور گونه [ 4]بر اساس تعریف ارائه شده توسط سیسینگ 
Marthasteritesگونه  furcatusبر اساس . در مطالعه حاضر، هر دو حادثه زیستی ثبت شد. تعریف می شود

Marthasteritesو سپس آخرین حضور گونه Aspidolithus parcusاولین ظهور گونه  furcatus، زون
CC18 با زونUC14 متر 17سن زون کامپانین پیشین  و ضخامت آن حدود . تطابق دارد[ 5]از زون بندی بارنت

.است

Calculites ovalis Zone (CC19) 

Marthasteritesاین زون از آخرین حضور گونه [ 4]بر اساس تعریف ارائه شده توسط سیسینگ  furcatus تا
Ceratolithoidesظهور گونه  aculeusدر این مطالعه حوادث زیستی اولین حضور گونه . ادامه داردC. aculeus

بازه زمانی این زون، اواخر کامپانین پیشین و . مبین وجود این زون استM. furcatusو  آخرین حضور گونه 
.متر است20ضخامت آن  حدود 

Ceratolithoides aculeus Zone (CC20)

Quadrumتا ظهور C. aculeusاین زون زیستی از ظهور گونه  [ 4]بر اساس تعریف ارائه شده توسط سیسینگ 

sissinghiiدر برش مورد مطالعه اولین ظهور گونه . تعیین می شودC. aculeus و ظهور گونهQ. sissinghii

سن زون اواخر کامپانین پیشین . مطابقت دارد[ 5]از زون بندی بارنت UC15bTPبا زیرزون CC20زون . ثبت شد
.متر است3/16و ضخامت آن 

Quadrum sissinghii Zone (CC21) 

Quadrumتا اولین ظهور گونه Q. sissinghiiشناسایی این زون در برش مورد مطالعه بر اساس اولین ظهور گونه 

trifidusمتر 19کامپانین پسین و ضخامت آن حدود -سن این زون اواخر کامپانین پیشین . انجام گرفته است
با زیرزون CC21شاخص های زیستی این زون در هر دو طرح زون بندی یکسان است و لذا زون . است

UC15cTP تطابق دارد[ 5]از زون بندی بارنت .

Quadrum trifidum Zone (CC22)

تا آخرین حضور گونه  Q. trifidumاین زون از ظهور گونه  [ 4]بر اساس تعریف ارائه شده توسط سیسینگ 
Reinhardtites anthophorus تعیین این زون بر اساس حوادث زیستی ظهور گونه[. 6]ادامه داردQ. 

trifidum  تا آخرین حضور گونهR. Anthophorusزون مورد نظر با . سن زون اواخر کامپانین پسین است. است
-UC15dTPمرز . مطابقت دارد[ 5]از زون بندی بارنت  UC15eTPو بخش تحتانی زیر زون UC15dTPزیرزون  

UC15eTP بعد از آخرین حضور گونهL. grilliiهمزمان با اولین حضور گونه و-Eiffellithus parallelus
.متر است32ضخامت زون حدود . تعیین می شود

Tranolithus orionatus Zone (CC23) 

تا آخرین حضور R. anthophorusاین زون از آخرین حضور گونه [ 4]بر اساس تعریف ارائه شده توسط سیسینگ 
Tranolithusگونه orionatusآخرین حضور گونه [ 4]بر اساس نظر سیسینگ . ادامه داردA. parcus

constrictusزون مورد مطالعه با بخش فوقانی زیر زون . موجب تقسیم زون می شودUC15eTP و نیز زون های
UC16-UC17  مطابقت دارد[ 5]از زون بندی بارنت .UC16 براساس آخرین حضور گونهE. eximius تا آخرین

A. parcusحضور گونه  constrictus و زونUC17 براساس آخرین حضور گونهA. parcus constrictus تا
ت آن ماستریشتین پیشین و ضخام/سن زون اواخر کامپانین پسین. تعیین شدT. orionatusآخرین حضور گونه 

.متر است23حدود 
Reinhardtites levis Zone (CC24) 

تا آخرین حضور T. phacelosusزون مذکور از آخرین حضور گونه [ 4]بر اساس تعریف ارائه شده توسط سیسینگ 
Reinhardtitesگونه  levis  این زون با زون [. 6]تعیین می شودUC18  مطابقت دارد] 5[از زونبندی بارنت  .

سن زون مورد مطالعه ماستریشتین . یکسان است[ 5]و بارنت [ 4]حوادث زیستی در هر دو زونبندی سیسینگ 
.متر است17پیشین و ضخامت زون 

Arkhangelsiella cymbiformis Zone (CC25) 

تا اولین ظهور گونه  R. levisاین زون بر اساس آخرین حضور گونه [ 4]بر اساس تعریف ارائه شده توسط سیسینگ 
Nephrolithus frequens در برش مورد مطالعه گونه  [. 6]تعیین می شودN. frequensاز اینرو . ثبت نشد

Miculaتا اولین حضور گونه   R. levisتعیین این زون از آخرین حضور گونه  murusاین زون با زون . انجام شد
UC19و زیرزون هایUC20aTP- UC20bTP  سن زون آغاز ماستریشتین . تطابق دارد[ 5]از زون بندی بارنت

.متر است5/9پسین و ضخامت آن حدود 

ی در این مطالعه رسوبات سازند گورپی در برش هرم واقع در فارس به منظور مطالعه چینه نگار
154دود در این برش سازند گورپی با ضخامت ح. زیستی بر اساس نانوفسیل های آهکی انتخاب شد

.  متر از لیتولوژی مارن همراه با میان الیه های آهک رسی تشکیل شده  است
Aspidolithus parcusبر اساس مطالعه حاضر بیوزون های    Zone (CC18)،Calculites

ovalis Zone (CC19)،Ceratolithoides aculeus Zone (CC20)،Quadrum

sissinghii Zone (CC21)،Quadrum trifidum Zone (CC22)،Tranolithus

phacelosus Zone (CC23)،Reinhardtites levis Zone (CC24)،Arkhangelskiella
cymbiformis Zone (CC25)   شناسایی شد( 1977)از زون بندی سیسینگ  .

- UC20a,bTPاین زون ها با زون های   UC14TP  مطابقت دارد( 1998)از زون بندی بارنت  .
سین پیشنهاد بر این اساس بازه زمانی توالی مورد مطالعه از کامپانین پیشین تا آغاز ماستریشتین پ

 CC26پابده بدلیل عدم ثبت زون زیستی -در مطالعه حاضر مرز بین سازند های گورپی . می شود
.  به صورت وقفه زیستی یا ناپیوستگی پیشنهاد می شود

های رسوبی های رسوبی ایران است که توالیترین پهنهحوضه رسوبی زاگرس جزو مهمترین و شناخته شده
.نشست شده استشناسی تههای مختلف زمینمهم و با ارزشی در آن طی دوران

بسیاری از زون زاگرس به دلیل داشتن پتانسیل باالی ذخایر طبیعی از قبیل نفت و گاز از دیر باز مورد توجه
. [1]است شناسان داخلی و خارجی بوده زمین

ایران یکی از مهمترین سازندهای متعلق به دوران دوم، سازند گورپی است که گسترش زیادی در جنوب غرب
. [2]دارد 

.این سازند به دلیل دارا بودن استعداد سنگ منشأ مواد هیدروکربوری، دارای اهمیت اقتصادی است
های سازند گورپی صورت گرفته از اینرو مطالعه حاضر از جمله مطالعاتی است که در راستای اهمیت نهشته

. تیابی و انجام زون بندی و مطالعات بیواستراتیگرافی مورد بررسی قرار گرفته اساست که به منظور سن
ها در تحقیقات های اهکی و گسترش وسیع جغرافیایی آنها در اقیانوسالگوی تکاملی گروه نانوفسیل
. نگاری و انجام  عمل تطابق زیستی در مناطق مختلف اهمیت داردمختلفی همچون زیست چینه

ند های زیستی، تعیین سن و چگونگی مرز آن با بخش تحتانی سازمطالعه سازند گورپی با در نظر گرفتن زون
.پابده در این تحقیق مورد کاوش قرار گرفته است

شناسی برش هرم در از نظر زمین( .1شکل )شرق شیراز قرار دارد کیلومتری جنوب 145برش هرم در حدود 
.پهنه فارس از زون ساختاری زاگرس قرار دارد

کرده، برای دسترسی به برش هرم ، در مسیر جاده شیراز به  فیروزاباد و سپس به سمت روستای هرم حرکت
.شرقی قرار دارد53°15'شمالی و27°50'برش مورد مطالعه در سمت راست جاده و در موقعیت جغرافیایی 

.متر تشکیل شده است154در برش مورد مطالعه، سازند گورپی عمدتاً از رسوبات مارنی با ضخامت حدود  
.این سازند به صورت ناپیوسته بر روی سازند ایالم و همچنین در زیر سازند پابده قرار دارد
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