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  دهیچک

بـا   ياقابـل مالحظـه   یه شد که هماهنگین ناحیدر ا ییهانست زویمنجر به ارائه ز) رازیجنوب ش(موك  يدر منطقه یگورپ داران پالنکتون سازندروزن یبررس

و  (Dicarinella asymetrica)1 يسـت زونهـا  یز. دین گردییتع سازند گورپی يست زون برایز 7 ،ن مطالعهیدر ا. دهندیس از خود نشان میگر مناطق تتـید

2 (Rosita fornicata) 3 يهـا سـت زون یز. ن هسـتند ین و پسـ یشین پیب نشانگر سانتونیبه ترت (Globotruncanita elevata) ،4 (Globotruncana

ventricosa)  5و (Globotruncanita calcarata) 6 يهــاســت زونیو ز دهنــدین را نشــان مــیو پســ یانیــن، میشــین پیکامپــان يهــاب زمــانیــترتبــه 

(Globotruncana falsostuarti)  7و (Gansserina gansseri) ن هسـتند ین پسـ یشـت یماستر يانهیتا م یانین میشتین و ماستریشین پیشتینشانگر ماستر .

 ياهیـ توسـط ال  ،ین گسسـتگ یاست که اپسین ماستریشتین پسین  در زمان یرسوب یاز گسستگ ياجهینت Abathomphalus mayaroensis زونستیزنبود 

از  ،ستین ياچ نشانهیه يدر صحرا دارا ،ین گسستگیا. دهدیخود را نشان م نیز )سازند پابده يهان بخشیتر ییابتدا(زون  ستین زیآخر يبر رو دارتیگلوکون

  .است یگورپ شت سازندهنقبل از  یوستگیاز ناپ ياز نشانهیسروك ن سازند يرنگ انتها سرخ يهاو آهک سازند گورپی يت در ابتدایگلوکون یحضور کان یطرف

 یشـ یفرسا يوستهیناپ به صورت سروك ن آن با سازندیرزیکه مرز  دارد یو آهک مارن یآهک رس ،لیشضخامت شامل متر  6/287ن منطقه یدر ا گورپیسازند 

  .ردیگیمن را در برین پسیشتیانه ماسترین تا میشین پیاز سانتون یاست و سن يمواز يوستهیناپ) پابده(خود  رويو با سازند 

  

  .رانیا داران پالنکتون، زاگرس،روزنبیوزوناسیون، کرتاسه باالیی، : يي کلیدهاواژه
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Abstract
The study of planktonic Foraminifera of the Gurpi Formation in Mook area (South of Shiraz) confirmed the presence 

of standard biozones defined in Tethyan realm. Seven biozones were identified as follows: Biozones I (Dicarinella 
asymetrica) and II (Rosita fornicata) indicate an age of Early to Late Santonian. The presence of Biozones III 
(Globotruncanita elevata), IV (Globotruncana ventricosa) and V (Globotruncanita calcarata) represent the Early, 
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Middle and Late Campanian. Biozones VI (Globotruncana falsostuarti) and VII (Gansserina gansseri) suggest an age 
of Early and Middle to Middle Late Maastrichtian. The absence of Abathomphalus mayaroensis biozone is due to a 
sedimentary gap that occurred in the uppermost Maastrichtian. The gap can be identified by a glauconitic layer above
the last biozone. This paraconformity is not recognizable in the field. The presence of the layer that contains glauconite 
in the lower parts of the Gurpi Formation and the red limestones in the upper parts of the Sarvak Formation are the 
evidences of disconformity between the Gurpi and its underlying Sarvak Formation. The thickness of the Gurpi
Formation in Mook area is 287.6 m. The lithology of this sequence consists of shale, marly limestone and argillaceous 
limestone. Its contact with the underlying Sarvak Formation is disconformable while it is paraconformable with the
overlying Pabdeh Formation. In this section, the Gurpi Formation is of Early Santonian to Middle Late Maastrichtian
age.

Key words: biozonation, Upper Cretaceous, planktonic foraminifera, Zagros, Iran.

1 - مهمقد  

 ياز دوره یکه در بخش سازند گورپی یت زمانیبه موقع توجهبا 

زاگرس که    رشته کوه یت مکانین موقعیهمچن و شده هشتهنکرتاسه 

 اندل دادهیا را تشکیمالیه- آلپ يخورده نیاز کمربند چ یبخش

  .شودیند مشخص مزن سایت مطالعه ایاهم ،)1388زاده درویش(

 يهاع و رخنمونیدر منطقه زاگرس گسترش وس سازند گورپی

 واقع در(دار یس سفیمنطقه موك واقع در تاقد که دارد چشمگیري

 يهین برش در ناحیا. ستهاني این رخنمواز جمله) رازیجنوب ش

زاگرس به  ين خوردهیکمربند چ وقرار داشته و جز فارس داخلی

  .)1372مطیعی ( دیآیم شمار

) گروه بنگستان(سروك  یاز سازند آهک ییهان منطقه رخنمونیدر ا

  ).1373اسمعیل بیگ ( وجود دارد يتا ماسه سنگ آغاجار

از  یاکثراً غن ،در برش موك سازند گورپیشده  یبررس ينمونه ها

و آهک  یل، آهک رسیششامل ن است و عمدتاً داران پالنکتوروزن

  .هستند یمارن

  

  منطقه مورد مطالعه ییایت جغرافیموقع - 2

و طول  یشمال  8  29عرض  ییاین منطقه با مختصات جغرافیا

40 54 راز واقع است و از جاده یجنوب ش يلومتریک 57در  یشرق

).1 تصویر(باشد یم یروزآباد قابل دسترسیف - رازیش

  

  یابی به منطقهراه دست -1ویر تص

  برش مورد مطالعه ینه شناسیسنگ چ - 3

این برش در یال شمال شرقی کوه سفیدار واقع شده و در نقشه زمین 

 .گیردکوار، چاپ سازمان زمین شناسی قرار می 1:100000شناسی 

ه ها به سمت شمال یب الیجنوب شرق و ش- شمال غرب ،هاهیامتداد ال

شامل  سازند گورپی هاينهشته ،ینه شناسیبرش چن یدر ا. شرق است

ن یا زیرین يهاهیال .است یمقدار کمتر آهک مارنو به یل، آهک رسیش

 ايگونه، به )2 تصویر( سروك قرار دارد سازند يهاآهک يروسازند 

، یزان هوازدگیو تفاوت در م یشناسسنگ آشکارر ییتغ بر اساس که

. کردک یگر تفکیکدیاز  یخوبرا بهدر صحتوان میدو سازند را  نیا

اي از سنگ آهک سرخ رنگ داراي اکسید آهن با الیهن وجود یهمچن

که  سازند سروكهاي انتهایی در بخشمتر  4/0حدود  یضخامت

 آشکارر یی، تغیل شناسیرات فسییمشخص در صحرا است، تغ ییمایس

 يت در ابتدایگلوکون یو حضور کان) لیاز آهک به ش( یسنگ شناس

در مرز  یشیفرسا یوستگیک ناپیوجود  آشکار يهااز نشانه ،ن سازندیا

  .است یو گورپ سازند سروكدو 

ک ی، توسط ینه شناسین برش چیدر ا سازند گورپی ییخش باالب

شود که یم جداسازند پابده  یلیاز رسوبات ش ،يمواز یوستگیناپ

ت در بخش یگلوکون یو وجود کان یلیتوسط گسست در روند فس

در صحرا قابل  یوستگین ناپیا. شودیسازند پابده مشخص م ییبتداا

رنگ سازند  یامال ارغوانک يهالیشن مرز یباالتر از ا. ستیص نیتشخ

سازند ضخامت .آشکار استکامال  يدیه کلیک الیپابده به صورت 

ر یز يهابخش يدارا ومتر  6/287 یشناسنهین برش چیدر ا گورپی

  ):3 تصویر( است

  .فیره با تورق ضعیل تیمتر ش 3/14 - الف

 میانهل در یاز ش ییهاهیان الیبا م يخاکستر یمتر آهک رس 8/101 -ب

ن یو اواخر ا میانهروشن در  يخاکستر یه از آهک مارنیان الیو دو م

  .بخش

  .ف، متوسط و خوبیمتناوباً با تورق ضع يل خاکستریمتر ش 8/36 -ج

با تورق  يل خاکستریش و يخاکستر یتناوب آهک رسمتر  7/96 -د

.متر شیل خاکستري با تورق ضعیف 38 - ه .فیمتوسط و ضع




