
  )103-117( 1 شماره) 1389( ششم و سيجلد    انشگاه تهرانمجله علوم د

  
  در ناحيه زاگرس مرتفع نيشتيقرمز رنگ ماستر يكربناته و آوار -يرسوبات آوار يمعرف

  )اردل -سميرم( 
  

  1، احمد رضا خزاعي2، عزيزاله طاهري1يگرائ ي، سميرا شهريار1ي، امراله صفر*1مقدم يحسين وزير

  ، ايراناصفهان، دانشگاه اصفهان ،گروه زمين شناسي1
  ، ايرانشاهرود، صنعتي شاهرود دانشگاه ،دانشكده علوم زمين2

آدرس الكترونيكي - مسئول مكاتبات:avaziri7304@gmail.com  
  )5/8/89 :؛ پذيرش 11/12/88: دريافت(

  
  چكيده

نا برش چينه ش 8رخنمون دارند بر اساس مطالعه ) اردل- سميرم(كه با ضخامت قابل توجهي در زاگرس مرتفع  ديجد ينگار نهيواحد سنگ چ 2 قيتحق نيدر ا
 سطح تماس ااين واحد ب.  متر ضخامت دارد 314) 7ستگاهاي( در برش نمونه ) كربناته – يواحد آوار( 1 ينگار نهيواحد سنگ چ. است دهيگرد يسي معرف

 يواحد آوار( 2 يارنگ نهيواحد سنگ چ. شود يم دهيپوش 2 ينگار نهيتوسط واحد  سنگ چ وستهيقرار گرفته و با سطح تماس ناپ رانيسازند ام يبر رو وستهيپ
 ينگار نهيبا واحد سنگ چ 2 يرنگا نهيواحد سنگ چ يينيسطح تماس پا. شده است يرياندازه گ) 5 ستگاهيا( متر در برش نمونه  220با ضخامت ) قرمز رنگ

ضخامت  نيشتريبر اساس ب 2و1ينگار نهيچ برش نمونه هر دو واحد سنگ .باشد يم وستهيآن با سازند تاربور پ ييو سطح تماس باال وستهيناپ يسازند گورپ اي 1
واحد سنگ  يبرا يانيم نيشتيسن ماستر ها¬ستياساس مطالعه رود بر .انتخاب شده است) 5و 7 يستگاههايا بيبه ترت( رميها در منطقه سم يتوال نيو كاملتر

 يواحد آوار( 2 ينگار نهيواحد سنگ چ يبرا نيپس -يانيم نيشتيرو استراكدها سن ماست ها تو بر اساس مطالعه كاروفي) كربناته – يواحد آوار(1 ينگار نهيچ
  .است دهيگرد نييتع) قرمز رنگ

  
  رميسم ن،يشتيقرمز رنگ، ماستر يكربناته، رسوبات آوار - يرسوبات آوار: واژه هاي كليدي

  
  مقدمه
رسـوبات   نيدر حد ب) رمياردل تا سم هياز ناح(زاگرس مرتفع  هيدر ناح

 نيدر ا(كربناته  يآوار يو سازند تاربور در باال توال ريدر ز رانيسازند ام
 يآوار يو تـوال ) اطالق شده است 1 يا نهيبه آن واحد سنگ چ قيتحق

اطـالق شـده    2 يا نـه يبه آن واحد سنگ چ قيتحق نيدر ا(قرمز رنگ 
كربناته  -يمورد مطالعه ضخامت واحد آوار هيدر ناح. وجود دارد) است

 زيقرمز رنگ ن يضخامت واحد آوار. است ريمتغمتر  314متر تا  7/7از 
  .باشد يم ريمتغ 313متر تا  22از 
 ايو  رانيسازند ام ييرسوبات به بخش باال نيمطالعات گذشته ا در

اين ) 1375(علوي . سازند تاربور نسبت داده شده است يا بخش قاعده
ه به كه با توج حالي است، در داده  را به سازند اميران نسبت  ها يتوال

نظر  مورد  يها توالي يهاي اخير بر رو مطالعات صورت گرفته در سال
سازند تاربور  يا اين واحدها به عنوان بخش قاعده قهدر منط

؛ 1384 ي؛ صفر1381 يمقدم و رشيد يوزير(اند  شده  گرفته نظر در
هر دو  يشده برا   توصيف يشناس  ، كه با تعاريف سنگ)1386 بامداد

؛ 1372 يمطيع(نمونه آنها در لرستان و فارس  يها شسازند در بر

قابل تطابق ) James & Wynd 1965؛ 1386 و همكاران بختيار يامير
 .باشند ينم

، ميربيك )1384(، مغفوري مقدم و جاللي )1384(خسروتهراني و افقه 
با مطالعاتي كه ) 1386(و عبيات) 1385الف و ب (سبزواري و همكاران 

هاي سازندهاي اميران و تاربور در  ر بر روي تواليهاي اخي در سال
اند، واحد  داده مناطق شرق خوزستان، فارس داخلي و لرستان انجام

هاي اميران و كشكان در اين  شده در بين توالي  كربناته مشاهده- آواري
صورت محلي  دانند كه به اي از سازند تاربور مي مناطق را در واقع زبانه
). 1شكل(است   ري سازند اميران قرارگرفتهدر بين رسوبات آوا

مقايسه   شده از سازند اميران در مناطق مذكور قابل هاي توصيف  توالي
شده در رأس سازند اميران و زير   كربناته مشاهده- هاي آواري با توالي

سازند اميران در قسمت . باشند مطالعه مي سازند تاربور در حوضه مورد 
و ) 1واحد سنگ چينه نگاري(كربناته - يي آواريها بااليي خود به توالي

) 2واحد سنگ چينه نگاري(در نهايت به واحدي آواري و قرمز رنگ 
هاي متوسط تا نازك  اليه هاي قرمز رنگ با ميان  حاوي شيل و مارن

شده كه  سنگي و كنگلومرايي قرمز تا خاكستري رنگ منتهي  اليه ماسه 
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كربناته و آواري - اين واحدهاي آواري. دگيرن مي در زير سازند تاربور قرار
شده  هاي رسوبي مشاهده  شناسي و ساختمان قرمز رنگ از نظر سنگ 

ها و محيط رسوبگذاري منسوب  نظر ريزرخساره در آنها و همچنين از 
شناسي سازند اميران واقع در زير و تاربور در   به آنها به واحدهاي سنگ

راين انتساب آنها به اين دو سازند صحيح بناب. ندارند  باالي آنها شباهتي 
با توجه به موارد فوق الذكر ضروري است . دارند نبوده و نياز به بازنگري 

شناسي برونزدهاي اين رديف رسوبي كه  وضعيت چينه شناسي و فسيل

اند مورد  به عنوان رسوبات سازندهاي اميران و تاربور گزارش شده
ها به عنوان  با كامل شدن داده بررسي و توصيف مجدد قرار گرفته و

بنابراين هدف اين . واحدهاي سنگ چينه نگاري جديد تفكيك شوند
و ) 1واحد سنگ چينه نگاري (تحقيق معرفي رسوبات آواري كربناته 

مي باشد كه با ستبراي ) 2واحد سنگ چينه نگاري (آواري قرمز رنگ 
  .قابل توجه در ناحيه زاگرس مرتفع برونزد دارند

  

  
 ,James & Wyndبرگرفته از (آباد، سازند اميران و سازند كشكان در ناحيه لرستان  موقعيت زبانه آهكي منسوب به تاربور در بين واحد كنگلومراي خرم: 1كلش

1965.(  

 
و  5اردل، : 4گندمكار، : 3ملخ،  آب: 2تگان، وس: 1،    مقايسه     ايستگاهاي مورد مطالعه  اي مورد هاي دستيابي به مقاطع چينه موقعيت جغرافيايي و راه: 2شكل

  ).100000/1، 1386هاي ايران  اطلس راه(گردبيشه : 8و  6سميرم، : 7
 

جهت معرفي اين واحدها در منطقه مورد مطالعه و بررسي گسترش 
كه بطور كامل در ) 8ايستگاه (جغرافيايي آنها عالوه بر برش گرد بيشه 

ديگر مطالعه شده توسط   برش 7ته اين پژوهش مورد بررسي قرار گرف

) 2008(و خزاعي ) 1386(، بامداد )1384(، صفري )1381(رشيدي 
اي مورد بازنگري قرار گرفته و  چينه  اي و زيست چينه نيز از نظر سنگ 

 ).2شكل (واحدهاي مذكور در آنها نيز تفكيك شده است 
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  همطالع هاي مورد  هاي ارتباطي برش موقعيت جغرافيايي و راه
فاصل دو استان چهارمحال و بختياري و  مطالعه در حد  منطقه مورد 

 30´عرض شمالي و  32°تا  31°اصفهان و در محدوده جغرافيايي بين 
هاي دستيابي به  راه. است  شده طول شرقي واقع  51° 35´تا  °50

هاي ارتباطي بروجن به شهركرد و بروجن به  مقاطع از طريق جاده
محال و بختياري و بروجن به سميرم در استان  هارياسوج در استان چ

به منظور معرفي واحدهاي ). 2شكل(باشد  مي پذير  اصفهان امكان
برش  7كربناته و آواري قرمز رنگ رخنمون يافته در اين منطقه ،- آواري

، بامداد )1384(، صفري )1381(كه در اين ناحيه توسط رشيدي 
عه شده بود مورد بازنگري و مطال) Khazaei et al. 2008( و) 1386(

توسط محققين اين پژوهش مورد بررسي ) 8ايستگاه (برش گردبيشه 
تر به هر برش در اين بخش از  به منظور دستيابي راحت. قرار گرفت

  .شود شده ذكر مي هاي مطالعه  تحقيق به تفصيل موقعيت برش
  )1ايستگاه (برش وستگان 

روجن در بين راه كيلومتري جنوب غرب ب 35برش وستگان در 
دارد  ارتباطي بروجن به لردگان در نزديكي روستاي وستگان قرار

 45´طول شرقي و  51° 4´مختصات جغرافيايي اين برش . )2شكل(
  .عرض شمالي است °31

  )2ايستگاه (ملخ  برش آب
كيلومتري جنوب غرب شهر سميرم در بين راه  75ملخ در  برش آب

است  شده  ملخ واقع  يكي روستاي آبارتباطي سميرم به ياسوج در نزد
 8´طول شرقي و  51° 17´مختصات جغرافيايي اين برش ). 2شكل(
  .باشد عرض شمالي مي °31

  )3ايستگاه (برش گندمكار 
 49´طول شرقي و  50° 34´برش گندمكار به مختصات جغرافيايي 

كيلومتري جنوب غرب ناغان در  50عرض شمالي در حدود  °31
  ).2شكل(گندمكار واقع شده است نزديكي روستاي 

  )4ايستگاه (برش اردل 
كيلومتري جنوب شرق اردل در بين راه ارتباطي  25برش اردل در 

مختصات ). 2شكل(اردل به ناغان در نزديكي روستاي ناغان قرار دارد 
عرض شمالي  31° 48´طول شرقي و  50° 43´جغرافيايي اين برش 

  .است
  )5ايستگاه (برش سميرم 

كيلومتري غرب شهر سميرم در بين راه ارتباطي  15ميرم در برش س
). 2شكل(است  سميرم به ونك در محلي به نام كوه تپه باغ واقع شده 

عرض  31° 23´طول شرقي و  51° 28´مختصات جغرافيايي اين برش 
  .باشد شمالي مي

  )6ايستگاه (برش گردبيشه 

 32´قي و طول شر 51° 13´برش گردبيشه به مختصات جغرافيايي 
كيلومتري جنوب بروجن در بين راه ارتباطي  48عرض شمالي در  °31

  ).3، 2اشكال (دارد  بروجن به لردگان در نزديكي روستاي گردبيشه قرار
  )7ايستگاه (برش سميرم 

 31° 13´طول شرقي و  51° 35´برش سميرم به مختصات جغرافيايي 
اي به نام  طقهكيلومتري جنوب غرب سميرم در من 5عرض شمالي در 
  ).2،4اشكال (دارد  دره اژدهايي قرار
  )8ايستگاه (برش گردبيشه 

كيلومتري جنوب شهرستان  48مطالعه در اين پژوهش در  برش مورد 
كيلومتري شمال  35بروجن از توابع استان چهارمحال و بختياري و در 

لردگان - غرب سميرم از توابع استان اصفهان و در جاده ارتباطي بروجن
 13 ´42 "عرض شمالي و 31°31´58"در محدوده جغرافيايي بين 

راه دسترسي به مقطع ). 2شكل (است  شده  طول شرقي واقع  °51
كيلومتر از تقاطع روستاي گردبيشه با جاده  5جاده خاكي به طول 

  .باشد سمت جنوب مي اصلي و به
  شناسي نواحي مورد مطالعه شناسي و چينه موقعيت زمين

ساختي زاگرس رورانده است  مطالعه بخشي از پهنه زمين نواحي مورد
كه شامل اكثر ارتفاعات بلند نواحي غربي نظير ارتفاعات دو طرف 

هاي كالره، لجن، چرو و بهرز در ناحيه جنوب  كوه و كوه رودخانه سبزه
روند كلي . باشد هاي غربي و شمال غرب و مركزي مي شرقي و بخش

جنوب شرق بوده و از روند اصلي - بارتفاعات اين ناحيه شمال غر
تراست اصلي زاگرس در منطقه به . كند مي  هاي زاگرس پيروي چين

هاي شمالي اين ناحيه گسترش  كيلومتر در قسمت 160طول تقريبي 
توان آنرا  داشته و از نواحي شمال غرب تا نواحي جنوب شرق مي

نوايي و گرفته توسط  با بررسي مجدد صورت 1365در سال . كرد دنبال
پهنه  تهراني عالوه بر پهنه ساختاري زاگرس رورانده، زير مهديزاده

گرديد، كه  معرفي زون سميرم نيز در اين منطقه  ديگري با عنوان زير
خوردگي با پهنه  شناسي و چين داراي اختالفات كلي از نظر چينه 

  .زاگرس مي باشد
اي كرتاسه تا هاي نسبتاً كاملي از سازنده در زير زون سميرم توالي

كرتاسه پسين در اين ناحيه شامل گروه بنگستان . دارند  نئوژن رخنمون
، سازند گورپي و در برخي نقاط )سازندهاي كژدمي و سروك(

هاي كرتاسه بيشترين  رخساره. باشد سازندهاي اميران و تاربور مي
هاي  دهند، فقط در بعضي قسمت مي وسعت را در اين ناحيه تشكيل 

شناسي وجود  ها، نبودهاي چينه به دليل عملكرد گسل دشت سميرم
پهنه سميرم، وجود افق  در نواحي غرب، جنوب غربي و جنوب زير. دارد 

ر يك پسروي دريايي التريتي بين سازندهاي سروك و ايالم بيانگ
اي  هاي رخساره توان عمده تفاوت بنابراين مي). 1375 قريب(باشد  مي

ها دانست كه با حركات متفاوت  عملكرد گسلهدر اين ناحيه را ناشي از 
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  ).1375 قريب(اند  هاي رسوبي شده يط حوضهقائم خود سبب تغيير در شرا
 

 
  ).1375علوي، ( 6  گردبيشه، ايستگاه  شناسي بروجن، برش نقشه زمين: 3شكل

 
سنگ  واحد(كربناته -توصيف چينه شناسي واحد آواري

  )1نگاري  چينه
با بيشترين ) 1نگاري  واحد سنگ چينه(كربناته - واحد رسوبي آواري

متر مشاهده  314به ضخامت  7ترين رديف در ايستگاه  ضخامت و كامل
هاي سنگ شناسي آن از پايين به باال عبارت است  شده است كه ويژگي

 ):5شكل(از 

متر سنگ آهك هيپوريت دار متوسط تا ضخيم اليه حاوي  5/9 - 1
يوهرمي متراكم و داراي اجزاي اسكلتي روديستهاي منفرد و تجمعات ب

اي متمايل به زرد  اند و به رنگ قهوه كه عمدتاً از روديست تشكيل شده
  .شوند ديده مي

  .متر شيل ارغواني متمايل به قرمز 5/14 - 2
متر سنگ آهك هيپوريت دار نازك اليه حاوي تجمعات مرجاني  1 - 3

رد متمايل به هاي بيوكالستي عمدتاً روديستي به رنگ ز و خرده
 .خاكستري

 .متر شيل سيلتي به رنگ ارغواني متمايل به قرمز 75 - 4

متر ماسه سنگ داراي دانه بندي تدريجي و داراي جورشدگي  3 - 5
 .متوسط به رنگ ارغواني

متر ماسه سنگ داراي طبقه بندي تدريجي با ميان اليه هاي  5/20 - 6
 .شيلي به رنگ سبز



  107                                                     نيشتيقرمز رنگ ماستر يكربناته و آوار -يرسوبات آوار يمعرف

دار داراي خرده هاي بيوكالستي  متر سنگ آهك هيپوريت 5/1 - 7
 .عمدتاً روديستي به رنگ زرد متمايل به سبز تا خاكستري

اي به همراه ماسه سنگهاي نيمه سخت شده و  متر شيل ماسه 41 - 8
 .ميان اليه هاي كنگلومرايي ارغواني تا قرمز رنگ

متر كنگلومرا داراي طبقه بندي مورب به رنگ صورتي تا  5/1 - 9
 .خاكستري

ها  متر شيل به رنگ خاكستري تا سبز كه در برخي قسمت 60 - 10
 .شود مارني مي

متر ماسه سنگ داراي دانه بندي تدريجي گريدد، نودوالر و  5/6 - 11
اي متمايل به خاكستري  حاوي خرده هاي اسكلتي كه به رنگ قهوه

 .شود ديده مي

 .متر شيل و مارن خاكستري تا سبز رنگ 70 - 12

ك هيپوريت دار متوسط تا ضخيم اليه حاوي متر سنگ آه 10 - 13
هاي  اي و گاستروپود دار حاوي خرده تجمعات مرجاني، دوكفه

بيوكالستي عمدتاً روديستي، داراي بيلدآپهاي روديستي فاقد اليه بندي 
 .به رنگ خاكستري تا خاكستري متمايل به زرد

 

 
  ).1375وي، عل( 7سميرم، ايستگاه   شناسي بروجن، برش نقشه زمين: 4شكل

 
 ها و سن سنگواره

در قاعده و ) 1واحد سنگ چينه نگاري(كربناته  - از توالي واحد آواري
هاي سميرم  و همچنين در برش) 6ايستگاه (رأس برش گرد بيشه 

از قبيل ) 7شكل(ها  هايي از روديست سنگواره) 7و  5هاي  ايستگاه(
Hippurites cornucopiae ،Dictyoptychus sp. ،Durania sp.  و

Radiolites sp.  گزارش شده است)Khazaei et al., 2008 ( كه ارزش
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هاي فسيلي مذكور توسط محققين ماستريشتين ذكر  چينه شناسي فرم
شناسي اين واحد كه  بر اين اساس و همچنين موقعيت چينه. شده است

 شهرياري(مياني - ماستريشتين پيشيندر بين سازند اميران به سن 

ماستريشتين  به سن 2واحد سنگ چينه نگاري  , زير و در) 1388
توان سن توالي فوق را به  قرار دارد مي) 1388 شهرياري(پسين - مياني

 .ماستريشتين مياني نسبت داد

 

  
در ) 2نگاري  چينهواحد سنگ (و تخريبي قرمز رنگ ) 1نگاري  واحد سنگ چينه(آواري - اي واحدهاي سنگ چينه نگاري كربناته چينه ستون سنگ : 5شكل 

  ).7ايستگاه (ناحيه سميرم 
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معـادل بـا   (و آواري قرمز رنـگ  ) 1نگاري  معادل با واحد سنگ چينه(كربناته -واحدهاي آواري). 7ايستگاه (شناسي برش سميرم  نمايي از مقطع چينه: 6شكل

  .بر روي سازند اميران به وضوح قابل تشخيص هستند) 2نگاري  واحد سنگ چينه

  
 Hippuritesبرش عرضي و نمونه دستي از روديست : A-B ).7ايستگاه (گردبيشه   كربناته برش- شده از واحد آواري  آوري هاي روديست جمع نمونه: 7شكل

cornucopiae ،C-D : نمونه دستي و برش عرضي از روديستDurania sp. ،E-F : نمونه دستي و برش عرضي از روديستDictyoptychus sp. ،G-H :نه دستي و نمو
 ..Radiolites spبرش عرضي از روديست 
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  حدود تماس بااليي و پاييني
شيب و با پيدايش  صورت پيوسته و هم مرز زيرين اين واحد معموالً به

سنگي   هاي شيلي يا ماسه هاي روديستي بر روي توالي اولين ليتوسوم
و شيب  مرز بااليي اين واحد به صورت هم. شود مي اميران مشخص 

بوده و ) 2واحد سنگ چينه نگاري(ناپيوسته با واحد آواري قرمز رنگ 
هاي قرمز رنگ حاوي كاروفيت و  معموالً با ظهور شيل و مارن

يافته مشخص  هاي فرسايش  استراكدهاي آب شيرين بر روي ليتوسوم
  ).6شكل(شود  مي 

  1گسترش جغرافيايي واحد سنگ چينه نگاري 
هاي وستگان،  در برش) 1نگاري  سنگ چينهواحد (كربناته - واحد آواري

و ) 8و  7، 6، 5، 1هاي  ايستگاه(گردبيشه و سميرم گسترش داشته 
سنگر و شبيخون در  آباد، چم هايي مشابه با آن از منطقه خرم توالي

؛ 1384 يغفوري مقدم و جاللم(استان لرستان گزارش شده است 
حوضه زاگرس ضخامت اين واحد در نقاط مختلف ). 1386 عبيات

متر ديده  300مرتفع بسيار متغير است و بين چند متر تا بيش از 
اين تغييرات شديد ضخامت به صورت جانبي . )8شكل (شود  مي

؛ 1387 رحسن پو(باشد  هاي منطقه مي گسل احتماالً مرتبط با حركات
عامل موثر ). Authemayou et al. 2005؛ 1387 شباني سفيد دشتي

تواند مربوط به  كربناته مي - ر ضخامت رسوبات آواريديگر در تغيي
هاي فعال موجود در زمان نهشته شدن واحد  فرسايش رودخانه

باشد، به نحوي كه باعث كاهش ضخامت  2نگاري  چينه سنگ
) 3ايستگاه (ها  و يا حذف كامل آن در برخي برش) 6و  5هاي  ايستگاه(

نظر سنگ   مطالعه از  هاي مورد واحد مذكور در اكثر برش. است شده 
اليه با يك يا چند ليتوسوم روديستي  هايي ضخيم  شناسي شامل شيل 

. اليه است سنگ و كنگلومرايي نازك تا متوسط   هاي ماسه اليه و ميان 
گونه ليتوسوم روديستي گزارش  برش گردبيشه هيچ 8تنها در ايستگاه 

. است شده  شكيل سنگ آهكي ت  هاي شيل و ماسه نشده و تنها از توالي 
هاي حاوي ليتوسوم روديستي بر اساس  سن اين واحد نيز در برش

 Khazaei et(باشد  شده ماستريشتين مياني مي تجمع روديستي معرفي 

al. 2008.(  
واحد سنگ چينه (توصيف چينه شناسي واحد آواري قرمز رنگ 

 )2نگاري 

زير سازند در  )2واحد سنگ چينه نگاري (رسوبات تخريبي قرمز رنگ 
داراي ) متر 313با ستبراي ) (6ايستگاه (تاربور در برش گردبيشه 

) متر 220با ستبراي ) (5ايستگاه (بيشترين ضخامت و در برش سميرم 
  .)9شكل(باشد  مي توالي   ترين  داراي كامل

شناسي اين واحد را در  هاي سنگ  برمبناي شواهد صحرايي و ويژگي

هاي زير از پايين به باال  توان به بخش يم)  5ايستگاه ( برش سميرم 
  :)10شكل (نمود  تقسيم 

سنگ و كنگلومراي نـازك،  تناوبي از شيل خاكستري با ماسه - 1
هاي  اليـه خاكستري متمايل به زرد با ساختمان متوسط تـا ضخيم

  .متر 40بندي متقاطع به ضخامت   بندي تدريجي و اليه رسوبي دانه
اليه با ميكروكنگلومراي  سنگ نازك و متوسط سهتناوبي از شيل و ما - 2

خيلي نازك خاكستري روشن و داراي ساختمان رسـوبـي 
  .متر 33بـنـدي تدريجي به ضخامت  بـنـدي متقاطع و دانــه اليــه

سنگ نازك و  شيل به رنگ خاكستري متمايل به بنفش و ماسه - 3
بندي  اليهاليه خاكستري متمايل به كرم با ساختمان رسوبي  متوسط

 .متر 22متقاطع به ضخامت 

سنگ نازك و  تناوبي از شيل خاكستري متمايل به زرد و ماسه - 4
فسيل كه در  اليه خاكستري روشن متمايل به كرم حاوي خرده متوسط
 .متر 65است به ضخامت  هايي كنگلومرايي شده قسمت

اليه تا  سنگ نازك، متوسط و ضخيم تناوبي از شيل قرمز و ماسه - 5
 .متر 60رنگ به ضخامت  اي خاكستري روشن تا زرد كم توده

 ها و سن سنگواره

بودن و فقدان فسيل   ها به دليل آواري سن اين واحد در اكثر برش
شناسي به  گيري در توالي چينه اساس موقعيت قرار شاخص، بر

هاي گردبيشه  در برش. است  شده  ماستريشتين مياني نسبت داده
شيرين  بر اساس تجمع كاروفيتي و استراكدي آب) 8و  6هاي  ايستگاه(

سن اين واحد ماستريشتين  )11شكل (هاي قرمز رنگ  موجود در مارن
هاي  بررسي). 1388 شهرياري(است  شده  ين تعيين پس- مياني

هاي  ها بيانگر تشكيل اين واحد در محيط اي در اكثر برش رخساره
 .اي است اي و از نوع رودخانه قاره

 اس بااليي و پايينيحدود تم

واحد (كربناته - ها مرز زيرين اين توالي با واحد آواري در اكثر برش
شيب و ناپيوسته است  به صورت هم) 1سنگ چينه نگاري 

) 3ايستگاه (كه در برش گندمكار  حالي در) 8و  7، 6، 5، 1هاي  ايستگاه(
. دگير با سطح تماس ناپيوسته و همشيب بر روي سازند گورپي قرار مي

هاي خود با توجه به رنگ قرمز از ديگر  اين واحد در اكثر رخنمون
مرز بااليي اين واحد  ).9شكل(باشد  تفكيك مي  واحدها به وضوح قابل

هاي روديستي  شيب و پيوسته و با مشاهده اولين ليتوسوم به صورت هم
  ).8شكل(گردد  مي تاربور مشخص 

  2گسترش جغرافيايي واحد سنگ چينه نگاري 
) 2نگاري  واحد سنگ چينه(سترش جغرافيايي واحد آواري قرمز رنگ گ

 هاي گردبيشه،  مطالعه نسبتاً وسيع بوده و در برش در منطقه مورد 
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: 3ملخ،  آب: 2وستگان، : 1(ه مطالع در محدوده مورد ) 2و  1نگاري  سنگ چينه (كربناته و آواري قرمز رنگ - اي واحدهاي آواري تطابق چينه: 8شكل: 8 شكل

  ).گردبيشه :8و  6سميرم، : 7و  5اردل، : 4گندمكار، 
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با ضخامت ناچيز و آواري قرمز ) 1نگاري  معادل با واحد سنگ چينه(كربناته - واحدهاي آواري). 5ايستگاه (شناسي برش سميرم  نمايي از مقطع چينه: 9شكل 
  .ضخامت قابل مالحظه بر روي سازند اميران به وضوح قابل تشخيص هستندبا ) 2نگاري  معادل با واحد سنگ چينه(رنگ 

 
در ) 2نگـاري   واحد سنگ چينـه (و تخريبي قرمز رنگ ) 1نگاري  واحد سنگ چينه(آواري -اي واحدهاي سنگ چينه نگاري كربناته چينه ستون سنگ : 10شكل 

  ).5ايستگاه (ناحيه سميرم 
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نماي : Bنماي جانبي، : A-D ).8و  6هاي  ايستگاه(هاي گردبيشه  شده از واحدهاي آواري قرمز رنگ برش آوري  ت جمعهاي استراكد و كاروفي نمونه: 11شكل

 Peckicharaنماي جانبي از كاروفيت : Stephanochara producta ،Fنماي جانبي از كاروفيت : Platychara sahnii ،Eاي از كاروفيت  نماي قاعده: Cرأسي و 

cristellata ،G : نماي شكمي وH :نماي جانبي كفه راست از استراكد tumiensis Frambocythere .  
 

رخنمون ) 8و  7، 6، 5، 3، 1هاي  ايستگاه(سميرم، وستگان و گندمكار 
ها شامل  شناسي اين واحد در اكثر برش سنگ ). 8شكل (دارد 
سنگ و   هاي ماسه اليه هاي قرمز رنگ با ميان  نهاي شيل و مار توالي

هاي  ها اليه كنگلومرايي خاكستري تا قرمز رنگ است كه در برخي برش
ايستگاه (دهند  شده و جاي خود را به كنگلومرا مي  سنگي حذف ماسه 

هاي قرمز رنگ  شده و توالي فقط از مارن طور كامل ناپديد   و يا به) 8
و اردل ) 2ايستگاه (ملخ  در دو برش آب). 3گاه ايست(است  شده  تشكيل 

، )1نگاري  واحد سنگ چينه(كربناته - هاي آواري توالي) 4ايستگاه (
  و سازند اميران مشاهده) 2نگاري  واحد سنگ چينه(آواري قرمز رنگ 

هاي كربناته و گاه شيلي با  شوند و سازند تاربور متشكل از توالي نمي
در . گيرد بر روي سازند گورپي قرار ميشباهت بيشتر به برش الگو 

، 6، 5، 1هاي  ايستگاه(هاي ديگر كه واحدهاي مذكور حضور دارند  برش
شده و سازند تاربور  هاي روديستي نيز كاسته  از ضخامت كربنات) 8و  7

 ).12شكل(است  شده  اليه تشكيل  هاي ضخيم  عمدتاً از شيل
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مطالعه  در نقاط مختلف حوضه مورد ) 2و  1نگاري  سنگ چينه(كربناته و آواري قرمز رنگ -هاي آواري تغييرات جانبي سازندهاي تاربور، اميران و توالي: 12شكل

 .از نظر رخساره و ضخامت

 
: Dو  Bدر بـرش محـوري،    Loftusia baykaliهـايي از گونـه    نمونـه : Cو A ).8ايسـتگاه  (شناسايي شده در برش گردبيشـه   Loftusiaي مختلف ها گونه: 13شكل
در بـرش   Loftusia elongataهايي از گونـه   نمونه: Gو  Fدر برش عرضي،  Loftusia coxiاي از گونه  نمونه: Eدر برش عرضي،  Loftusia harrisoniهايي از گونه  نمونه

  .در برش مايل Loftusia minorاي از  نمونه: Hمايل و 
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  شناسي تطابق زيست چينه
يين سن سازند گورپي در ايستگاه وستگان مويد سن بيوزون بندي و تع

؛ 1381شيدي ر(باشد  كامپانين پيشين تا ماستريشتين پيشين مي
بلوچستاني (هاي گردبيشه  در ايستگاه). 1385 وزيري مقدم و همكاران

سن اين سازند به ماستريشتين ) 1384صفري (و سميرم ) 1374
پيشين نسبت داده شده  ينپيشين و در ايستگاه اردل سن آن به كامپان

سن اين سازند در ايستگاه گندمكار تعيين نشده ). 1384 صفري(است 
كربناته و آواري قرمز رنگ در - سازند اميران، واحدهاي آواري. است
هاي گزارش شده توسط محققين پيشين به دليل آواري بودن و  برش

اساس  عدم وجود فوناي برجا به صورت دقيق تعيين سن نگرديده و بر
ها سن ماستريشتين پيشين تا مياني براي آنها در نظر  موقعيت در توالي
با توجه به مطالعات صورت گرفته در اين تحقيق . گرفته شده است

شناسي  توان سن سازند اميران را با توجه به موقعيت در توالي چينه مي
- و سن واحد آواري) 1388 شهرياري(به ماستريشتين پيشين تا مياني 

هاي روديستي  ربناته را با توجه به كارهاي انجام شده بر روي ليتوسومك
به ماستريشتين مياني و سن ) Khazaei et al. 2008(موجود در آن 

واحد آواري قرمز رنگ را با توجه به فوناي كاروفيتي به ماستريشتين 
سن سازند تاربور در اكثر ). 1388شهرياري (مياني تا پسين نسبت داد 

 Omphalocyclus-Loftusia(ي مورد مقايسه با توجه به بيوزون ها برش

assemblage zone (از طرفي با توجه به . باشد ماستريشتين مي
مطالعات فسيل شناسي صورت گرفته در اين تحققيق و اولين گزارش 

و ) 1388 شهرياري(در اين منطقه  Loftusia baykaliاز حضور گونه 
هاي مختلف  در برش Loftusiaي ديگر ها همچنين حضور انواع گونه

سن دقيق اين سازند را در مقايسه با مطالعات انجام شده ) 13شكل (
گرفت توان ماستريشتين مياني تا پسين در نظر  در ناحيه تتيس مي

هاي مورد مقايسه در منطقه  كه قابل انطباق با ديگر برش )14شكل (
 ).15شكل (باشد  مورد مطالعه مي

 

 
آمـده از بـرش    بدست Loftusia هاي  پخش و پراكندگي زماني گونه: 14شكل

 .Meric et alگرفتـه از   بـر (هاي حوضه تتـيس   گردبيشه و مقايسه آن با داده

2001.(  

 

 
  .كربناته و آواري قرمز رنگ در حوضه زاگرس مرتفع-تاربور و واحدهاي آوارياي سازندهاي گورپي، اميران،  نمودار زمان چينه: 15شكل

 

  گيري نتيجه
هاي اخير در منطقه  هاي ماستريشتين در سال بازنگري توالي - 1

و انجام مطالعات سنگ چينه ) 7تا  1هاي  ايستگاه(زاگرس مرتفع 

منجر به تفكيك دو واحد سنگ ) 8ايستگاه (نگاري در برش گردبيشه 
) 1نگاري  واحد سنگ چينه(كربناته - نگاري جديد با عناوين آواري چينه

توالي مورد  .گرديد)2نگاري  احد سنگ چينهو(و آواري قرمز رنگ 
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مطالعه بين سازند اميران در زير و سازند تاربور در باال قرا گرفته و 
اي متمايز از برش نمونه تاربور در فارس و برش  ويژه  داراي رخساره

نمونه اميران در لرستان است كه به دليل ماهيت تخريبي با ساير 
  .مناطق زاگرس متفاوت است

ترين  ش نمونه هر دو واحد بر اساس بيشترين ضخامت و كاملبر - 2
انتخاب شده ) 5و  7هاي  به ترتيب ايستگاه(ها در منطقه سميرم  توالي
شناسي و ضخامت هاي   مطالعه تغييرات سنگ  هاي مورد در برش. است

كربناته و واحد آواري قرمز رنگ - متغير سازند اميران، وجود واحد آواري

د رسوبي بين سازندهاي گورپي و تاربور را در برخي از چنين نبو و هم
هاي موجود  هاي تكتونيكي و عملكرد گسل توان به فعاليت مناطق مي

  .در منطقه نسبت داد
هاي مورد مطالعه مويد بازه زماني  اي بين برش چينه تطابق زيست  - 3

مياني براي سازند اميران، ماستريشتين مياني - ماستريشتين پيشين
كربناته و ماستريشتين مياني تا پسين براي - واحد آواريبراي 

 .باشد واحدآواري قرمز رنگ و سازند تاربور مي
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