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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

Microbiostratigraphy of the Gurpi Formation in Mook Area 
(South of Shiraz)

M.R. Esmaeilbeig*, Kh. Khosrotehrani
Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Sciences & Research Branch,

Islamic Azad University, Tehran - Iran

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
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  سروك: Sv ،یگورپ: Guپابده، : Pd ،يآسمار: AS، )سمت شمال غربدید به(هاي انتهایی سازند سروك و ابتداي سازند گورپی بخش -2تصویر

  

  ینه شناسیست چیز - 4

منابع معتبر داخلی و  و با استفاده از ،نمونه 220حدود  یبا بررس

گلوبوترونکانیده از  يهاي خانوادهفسیلریزخارجی براي تشخیص 

 ، Postuma 1971،1372النتري ـک ،1387هرانی ـروتـخس: بیلـق

Caron 1985 ،Sliter 1989،Longoria 1991، Premolisilva 

1994، Vaziri-Mogaddam 2002، Sari & Ozar 2002 ، 

Machanic & Zabalowicz 2005 ، Wan 2005  ست زون یزهفت

ن یا. ک کردیتفک سازند گورپیدر  ینه شناسین برش چیدر اتوان میرا 

 تصویرها در لیفسریزهرکدام از  قائمها به همراه گسترش زون ستیز

  .ارائه شده است 3

  :عبارتند از ین واحد سنگیک شده در ایتفک يهاست زونیز

  

Dicarinella asymetrica -الف zone  

Dicarinella پیدایشاست و از  Interval zoneن زون از نوع یا

aystmetrica  پیدایشن ینخستتا Rosita fornicata  را در بر  

Dicarinella هايفسیل يرد و حاویگیم primitva ،Dicarinella

concavata ،Globotruncana lapparenti ،Globotruncana 

angusticarinata ،Globotruncana arca،Marginotruncana 

renzi و Marginotruncana coronata  زون در ستین زیا .است

 ين برایشین پیو سن سانتون شده مشاهده سازند گورپی ییبخش ابتدا

  .شودیآن در نظر گرفته م

Rosita fornicata -ب zone  

 Rosita پیدایشاست و از  Interval zoneست زون از نوع ین زیا

fornicata  پیدایشن ینخستتا Globotruncanita elevata  بر را در

، Globotruncana lapparenti هايفسیل يو حاو ردیگیم

Globotruncana angusticarinata،Globotruncana arca ،

Globotruncana bulloides ،Dicarinella concavata ،

Dicarinella asymetrica و Marginotruncana coronata است.   

قرار گرفته،  1 يست زون شمارهیز يزون که بر روستین زیا يبرا

  .شودین در نظر گرفته مین پسیسن سانتون

Globotruncanita elevata -ج zone  

 پیدایشاست و از  Interval zoneزون از نوع ستین زیا

Globotruncanita elevata پیدایشن یتا نخستGlobotruncana 

ventricosa هايفسیل يرد و حاویگیرا در بر م Globotruncana 

lapparenti،Globotruncana  angusticarinata، 

Globotruncana arca،Globotruncana bulloides،

Globotruncanita stuartiformis وRosita fornicata  است.   

قرار گرفته و سن  2 يزون شمارهستیز يزون بر روستین زیا

  .شودیر نظرگرفته مآن د ين برایشین پیکامپان

Globotruncana ventricosa -د zone  

 پیدایشاست و از  Interval zoneن زون از نوع یا

Globotruncana ventricosa  پیدایشتا Globotruncanita 

calcarata هايفسیل يرد و حاویگیرا در بر م Globotruncana 

lapparenti ،Globotruncana angusticarinata،

Globotruncana arca،Globotruncana bulloides ،Rosita 

fornicata ،Globotruncanita elevata و Globotruncanita 

stuartiformis است .  

قرار می گیرد و سن آن  3ي زون برروي زیست زون شمارهاین زیست



)جنوب شیراز(میکروبیوستراتیگرافی سازند گورپی در منطقه موك : تهرانیخسرو خسروو  بیگرضا اسمعیلمحمد 

   2شماره – 5سال - زمین شناسی کاربردي  ١٠۴

  
  

  سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند گورپی در برش چینه شناسی موك -3صویر ت
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  .هاي ارائه شده توسط تعدادي از پژوهشگرانزونشناسی موك با زیستهاي ارائه شده در برش چینهزونمقایسه بین زیست  -4تصویر

  

  .شودکامپانین میانی تا بخش پیشین کامپانین پسین در نظر گرفته می

  Globotruncanita calcarata zone -ه

ست یز گستره است و Total range zoneن زون از نوع یا

Globotruncanita calcarata هايفسیل يرد و حاویگیرا در بر م 

Globotruncana  lapparenti ،Globotruncana arca ،

Globotruncana bulloides ،Globotruncana ventricosa، 

Globotruncanita elevata ،Globotruncanita stuarti ،

Globotruncanita stuartiformis و Rosita fornicata است.   

رد و سن آن یگیقرار م 4 يزون شمارهستیز ين زون بر رویا

  .شودبرآورد مین ین پسیکامپان

Globotruncana falsostuarti -و zone  

 پیدایشاست و از  Interval zoneست زون از نوع ین زیا

Globotruncana falsostuarti پیدایشن یتا اول Gansserina

gansseri  هايفسیل يرد و حاویگیبر مرا در Globotruncana 

lapparenti ،Globotruncana arca ،Globotruncana 

bulloides ،Globotruncanita stuartiformis ،Globotruncana 

ventricosa ،Globotruncanita stuarti و Rosita fornicata 

   .است

و سن رد یگیقرار م 5 يست زون شمارهیز يست زون بر روین زیا

  .شودیآن در نظر گرفته م ين برایشین پیشتیماستر

  zone Gansserina gansseri -ز

و  پیدایشبوده و محدوده  Total range zoneن زون از نوع یا

 يرد و حاویگیرا در بر م Gansserina gansseriد شدن یناپد

، Globotruncana lapparenti ،Globotruncana arca هايفسیل

Globotruncana bulloides ،Globotruncana ventricosa ،

Globotruncanita stuarti،Globotruncanita stuartiformis ،

Globotruncanita concia و Globotruncanella citae در  .است

د یده ناپدیخانواده گلوبوترونکان هايفسیلریزه یکل ،ن زونیان همیپا

  .شوندیم

قرار گرفته و سن  6 يمارهزون ش ستیز يبر رو زون ستین زیا

  .شودبرآورد می یانین مین پسیشتیتا ماستر یانین میشتیآن ماستر

  

  موك ینه شناسیدر برش چ سازند گورپیسن  - 5

 متعلّقداران پالنکتون روزن يهاها و گونهبه شناخت جنس توجهبا 

ن یشده و همچن یبررس ينمونه 220ده در یبه خانواده گلوبوترونکان

سازند ، سن یزمان ين محدودهیا یجهان يهازونستیز يسهیمقا

 یانین تا بخش میشین پیاز سانتون ،ینه شناسین برش چیدر ا گورپی

Early)نین پسیشتیماستر Santonian-Middle Late

Masstrichtian) شودین مییتع.  

  

 يهازونستیارائه شده با ز يهازونستین زیسه بیمقا - 6

  یجهان

ک کرتاسه در مناطق گوناگون یرسوبات پالژ اسیشنچینهست یز

توان به یآنها م معتبرترینانجام شده که از  چندین پژوهشگرتوسط 

Wynd (1965) ،Bolli (1966) ،Pessagno (1967) ،Postuma 
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(1971) ،Sigal (1977)،Caron (1985) وSliter (1989)  اشاره

  .کرد

شناسی موك برش چینههاي زونهایی بین زیستمقایسه 4 تصویردر 

 .نشان داده شده است پژوهشگرانبا موارد ارائه شده توسط تعدادي از 

هاي زونبه تصویـر یاد شـده، همخوانی زیادي بیـن زیست توجهبا 

  .شوداین پژوهش با موارد جهانی مشاهده می

  

  نتیجه گیري - 7

ي زمـــانی نهشـــت ســـازند گـــورپی، پـــس از یـــک دوره -الـــف

ي و خـروج از آب آغـاز شـد کـه باعـث گردیـد       گسست رسـوبگذار 

ــته      ــوع ناپیوس ــروك از ن ــازند س ــا س ــازند ب ــن س ــرین ای ــرز زی ي م

  .فرسایشی باشد

ي آغــاز نهشــت شناســی ســازند گــورپی، نشــانه بررســی فســیل -ب

ــا ماستریشــتین پســین    ــه ت ایــن ســازند از ســانتونین پیشــین اســت ک

  .یابدمیانی ادامه می

ــورپی در   -ج ــازند گ ــی س ــنگ شناس ــی    س ــه شناس ــرش چین ــن ب ای

  .شامل شیل، آهک رسی و آهک مارنی است

ــت زیســت -د ــه شــده نشــانگر ســن هف ــانتونین پیشــین،  زون ارائ س

سانتونین پسـین، کامپـانین پیشـین، کامپـانین میـانی، کامپـانین پسـین،        

ــه  ــا میان ــانی ت ي ماستریشــتین ماستریشــتین پیشــین و ماستریشــتین می

  .پسین هستند

 Rositaزون ام شـده منجـر بـه معرفـی زیسـت     هـاي انجـ  بررسـی  -ه

fornicata  ي مــورد مطالعــه بــه ســن ســانتونین پســین بــراي منطقــه

  .شودمی

هــاي ارائــه شــده بــا زوني بــین زیســتهمخـوانی قابــل مالحظــه  -و

ــراي  زونزیســت هــاي اســتانداردي کــه توســط دیگــر پژوهشــگران ب

  .ردارائه شده است، وجود دا) در این محدوده زمانی(تتیس 

شناســی، ســازند گــورپی بــا یــک ناپیوســتگی در ایــن بــرش چینــه -ز

ــوازي  ــاپیوســته(م ــن   ) نم ــا ای ــه ام ــرار گرفت ــده ق ــر ســازند پاب در زی

  .ناپیوستگی در صحرا مشخص نیست

  

  ر و قدردانیتشکّ

ي پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی شــیراز کــه بدینوســیله از حــوزه

   212/84متقبـــل پرداخـــت بودجـــه طـــرح پژوهشـــی شـــماره      

ــتخراج شــده    بــوده و  14/2/84ط پ مــورخ  ایــن مقالــه از آن اس

 يهــايله از همکــارینوســین بدیهمچنــ .شــودمــیسپاســگزاري اسـت  

و مهنـدس   یمانه مهندس منصـور سـالک، مهنـدس رضـا صـادق     یصم

  .شودیابراز م یت تشکر و قدردانیمطلق نها یچجمال صانع
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Fig.1: Dicarinella primitiva Dalbiez, 1955, 100
Fig.2: Dicarinella asymetrica Sigal, 1952, 100
Fig.3: Marginotruncana coronata Bolli, 1945, 100
Fig.4: Dicarinella concavata Brotzen, 1934, 100
Fig.5: Globotruncana angusticarinata Gandolfi, 1942, 
100
Fig.6: Marginotruncana renzi Gandolfi, 1942, 100
Fig.7: Rosita fornicata Plummer, 1931, 100
Fig.8: Globotruncana arca Cushman, 1926, 100
Fig.9: Globotruncana bulloides Vogler, 1941, 100
Fig.10: Globotruncanita stuartiformis Dalbiez, 1955, 
100
Fig.11: Globotruncana ventricosa White, 1928, 100
Fig.12: Globotruncana lapparenti Brotzen, 1936, 100
Fig.13: Rugoglobigerina rugosa Plummer, 1926, 100
Fig.14: Globigerinelloides sp. Cushman & Tendam, 

1948, 100
Fig.15: Heterohelix sp. Ehrenberg, 1843, 100
Fig.16: Globotruncanita calcarata Cushman, 1927, 100
Fig.17: Globotruncanita elevata Brotzen, 1934, 100
Fig.18: Globotruncana falsostuarti Sigal, 1952, 100
Fig.19: Globotruncanita stuarti De'lapparent, 1918, 

100
Fig.20: Globotruncanita conica White, 1928, 100
Fig.21: Globotruncana gagnebini Tilev, 1951, 100
Fig.22: Gansserina gansseri Bolli, 1951, 100
Fig.23: Globotruncanella citae Bolli, 1951, 100

1a. Spiral side, 1b. Lateral side, 1c. Umbilical side 540
2- Globotruncana falsostuarti Sigal, 1952.
2a. Spiral side, 2b. Lateral side, 2c. Umbilical side 
500
3- Globotruncanita conica White, 1928.
3a. Spiral side, 3b. Lateral side, 3c. Umbilical side 
700

PLate 2
1- Globotruncana lapparenti Brotzen, 1936.
1a. Spiral side, 1b. Lateral side, 1c. Umbilical side 
500
2- Rugoglobigerina sp. Bronniman, 1952.
2a. Spiral side, 2b. Lateral side, 2c. Umbilical side 
700
3- Globotruncana sp. Cushman, 1927.
3a. Spiral side, 3b. Lateral side, 3c. Umbilical side 
500

PLate 3
1- Gavelinella sp.
1a. Spiral side, 1b. Lateral side, 1c. Umbilical side 
400
2- Globotruncanita stuarti De'lapparent, 1918.
2a. Spiral side, 2b. Lateral side, 2c. Umbilical side 
500
3- Globotruncanita cf. stuartiformis Dalbiez, 1955.
3a. Spiral side, 3b. Lateral side, 3c. Umbilical side 
400
4- Heterohelix globulosa Ehrenberg, 1841, 100
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