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چکیده
سازند وژنان )ژلین پسین- آسلین( به  عنوان اولین سازند از توالی پرمین کمربند شهرضا- آباده از واحدهای سنگ چینه ای کنگلومرا، سنگ آهک، ماسه سنگ و شیل تشکیل شده 
است.  این سازند بر پایه جایگاه چینه نگاری معادل با گروه پیشرونده دورود در البرز و سازند زلدو در ایران  مرکزی است. به  منظور بررسی ویژگی های سنگ چینه ای و زیست چینه ای 
سازند وژنان دو برش سطحی در دره تنگ دارچاله )شمال خاور شهرضا( و یال خاوری کوه بناریزه )شمال آباده( انتخاب شد که به بازبینی سنگ چینه ای سازند وژنان در برش تنگ 
دارچاله، معرفی سازند وژنان در برش بناریزه و تطابق واحدهای سنگ چینه ای آن در دو برش اشاره شده انجامید. بر این اساس، مرز زیرین سازند وژنان در برش های مورد مطالعه با 
توالی کربنیفر پسین از نوع ناپیوستگی همشیب است. در برش تنگ دارچاله )برش الگو( مرز باالیی  این سازند با چینه های صخره ساز سازند سورمق از نوع گسلی است و در برش 

بناریزه )برش مرجع( این سازند با مرز همبری ناپیوسته از سازند سورمق مشخص می شود. 
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1- پیش نوشتار
کوچک  و  بزرگ  ساختمانی  بلوک  چند  به  پیچیده  زمین شناسی  ساختار  با  ایران 
تقسیم   )Torsvik & Cocks, 2004 & 2013( پالئوزوییک  اواخر  و  اواسط  در 
رخداد  گرفتن  آرام  با  پیشین  پرمین  پسین-  کربنیفر  زمان  در   .)1 )شکل  است  شده 
است  شده  فراهم  دریا  گسترده  پیشروی  برای  الزم  شرایط  هرسی نین،  زمین ساخت 
و  زاگرس،  ایران مرکزی  البرز،  آذربایجان،  در شمال  فرابوم های کهن  از  بسیاری   و 
سنندج- سیرجان با دریایی پیشرونده و کم ژرفا پوشیده می شوند )آقانباتی، 1383(. 
توالی کاملی از نهشته های کربنیفر- پرمین در  ایران  مرکزی از بلوک طبس در نواحی 
گزارش  انارک  ناحیه  از  یزد  بلوک  در  و  ازبک کوه  و  شیرگشت  شتری،  کوه های 
 Stocklin et al., 1965; Ruttner et al., 1968; Stepanov, 1971;( است   شده 
Sharkovski et al., 1984( که بر این اساس نهشته های یاد شده به سازندهای شیشتو، 

گذشته  سال های  در  شده  انجام  مطالعات  پایه  بر  می شوند.  تقسیم  جمال  و   سردر 
 Leven & Taheri, 2003; Leven & Vaziri, 2004; Leven & Gorgij, 2006 & 2011;( 
گروه   4 به  ایران  مرکزی  خاور  در  پرمین  کربنیفر-  توالی   )Leven et al., 2007

غیررسمی تقسیم شده است. در این تقسیم بندی گروه شیشتو از سازندهای شیشتو 1 
سازندهای  از  انارک  گروه  آبشنی،  و  قلعه  سازندهای  از  سردر  گروه   ،2 شیشتو  و 
باغ ونگ و جمال تشکیل شده است  از سازندهای  تیغ مدانو و گروه طبس   زلدو و 
)Leven & Gorgij,   2011(. هر چند مطالعات بسیاری روی رخنمون های کربنیفر- پرمین 

در خاور  ایران  مرکزی صورت گرفته است، بررسی های انجام شده روی نهشته های 
آباده(  شهرضا-  )کمربند  سیرجان  سنندج-  پهنه  خاوری  جنوب  بخش  در  هم سن 
 بیشتر جنبه زیست چینه نگاری داشته است )پرتوآذر، 1374؛ نورالدینی و همکاران، 1389؛

; Baghbani, 1993؛      Iranian-Japanese Research Group, 1981 ;  Taraz, 1974

;Leven & Gorgij, 2008 ;  Boncheva et al., 2007;  Hairapetian et al., 2006 

پرمین  و  کربنیفر  سازندهای  معرفی  و  تعیین سن  Bahrami et al., 2014( که سبب 

یاد  سازندهای  معرفی   وجود  با  می رسد  به نظر  است.  شده  ساختاری  پهنه  این  در 
کربنیفر  توالی  سنگ چینه ای  تغییرات  روی  مستقل  و  جامع  مطالعات  تاکنون  شده، 

پسین- پرمین پیشین و تطابق واحدهای سنگ چینه ای همانند در برش های مختلف با 
هدف  ایجاد هماهنگی و درک صحیح از مرز کربنیفر پسین- پرمین پیشین و توالی 
شناسایی  مطالعه،  این  انجام   از  هدف  بنابراین  است.  نگرفته  صورت  پیشین  پرمین 
واحدهای سنگ چینه ای کربنیفر پسین- پرمین پیشین، برقراری تطابق میان واحدهای 
سنگ چینه ای یاد شده در برش های مختلف و تعیین حدود ناپیوستگی ها و نبودهای 

رسوب گذاری در رخنمون های محدود از کمربند شهرضا- آباده است.

2- موقعیت جغرافیایی برش های مورد مطالعه
با توجه به اهمیت باالی مطالعه نهشته های کربنیفر پسین- پرمین پیشین به دلیل رخنمون 
محدود در کمربند شهرضا- آباده، دو برش سطحی در جنوب اصفهان، حد فاصل 
قابل  شیراز  به  اصفهان  اتوبان  مسیر  از  که  شد  انتخاب  آباده  تا  شهرضا  شهرستان 
دسترسی است. برش تنگ دارچاله در 18 کیلومتری شمال خاوری شهرضا پس از 
N 32◦ 02'و E 52◦ 02عبور از روستای شاهزاده  علی اکبر به سوی خاور در موقعیت ׳ 

جای دارد و برش بناریزه در 45 کیلومتری شمال آباده جای گرفته است که پس از 
قابل   N  31◦ E و׳34   52◦ ׳22  معادن در موقعیت  راه جاده  از  ایزدخواست  از   عبور 

دسترسی است )شکل 2(.

3- روش مطالعه
برای دست یابی به اهداف مطالعه، 2 نیمرخ به نسبت کامل شامل برش های تنگ دارچاله 
با ستبرای 172/6 متر و بناریزه با ستبرای 136/9 متر انتخاب شد. برای توصیف صحرایی 
رخساره های سنگی از منابعی چون Tucker (2004) و Miall (1996) استفاده و برای 
نمونه های برداشت شده یک نام علمی بر پایه رده بندی Grabu (1913) انتخاب شد. 
افزون بر توصیف الیه ها، به ویژگی های ساختمان های رسوبی، شکل هندسی و گسترش 
جانبی طبقات نیز توجه شد. به  منظور مطالعه ریزسنگواره ها به ویژه روزن بران از چینه های 
آهکی تا آهکی- ماسه ای در محدوده احتمالی مرزها در مجموع 109 نمونه برداشت شد.
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4- چینه شناسی نواحی مورد مطالعه
4- 1. مطالعات پیشین

موقعیت زمین ساختی پهنه سنندج- سیرجان توسط پژوهشگران مختلف مطالعه شده 
 .)Alavi, 1994; Ghasemi & Talbot, 2005; Arfania & Shahriari, 2009( است 
بر پایه مطالعات انجام شده توسط Alavi (1994) پهنه سنندج- سیرجان به دو بخش 
دگرگونی و رسوبی قابل تقسیم است. برش های مورد مطالعه در جنوب خاوری پهنه 
خاوری  جنوب  بخش  همچنین  گرفته اند.  جای  رسوبی(  )بخش  سیرجان  سنندج- 
نواحی  شامل  جداگانه  ناحیه  دو  به  تفکیک  قابل   )1 )شکل  سیرجان  سنندج-  پهنه 
ده سرد(  باختر )سری شهرکرد–  و جنوب  اصفهان- سیرجان(  )بلوک  شمال خاور 
بلوک  در   .)Arfania & Shahriari, 2009( است  متفاوت  زمین ساختی  تاریخچه   با 
چینه های  قدیمی ترین  آباده(  تا  شهرضا  کمربند  )محدوده  سیرجان  اصفهان- 
است  کربناتی  تا  تخریبی  رسوبات  از  متشکل  پسین  دونین  سن  با  پالئوزوییک 
به صورت  و  متر  صد  چند  از  بیش  ستبرایی  با  پیشین  کربنیفر  آهک های  توسط  که 
رسوبات  کربنیفر  توالی  روی   .)1998 نظری،  و  )حمزه پور  می شوند  پوشیده  گسلی 
کربنات های  از  زیادی  ستبرای  ادامه  در  و  پیشین  پرمین  پیشرونده  تخریبی 
.)Taraz, 1974( می گیرند  قرار  صخره ساز  بلندی های  به صورت  پرمین   دریایی 

Taraz (1974) اولین  بار سیستم پرمین منطقه را در قالب 7 واحد سنگ چینه ای متشکل 

پذیرش  با   Baghbani (1993) کرد.  معرفی  همبست  و  آباده  سورمق،  سازند  سه  از 
به  عنوان سازند وژنان  منطقه  را در  پرمین  قاعده  ماسه سنگ های  پیشین،  تقسیم بندی 
و  آباده  وژنان، سورمق،  سازند   4 بر  مشتمل  غیر رسمی شورجستان  و گروه  معرفی 
همبست را برای مجموع سازندهای پرمین کمربند شهرضا- آباده پیشنهاد کرد. این 
بدون  و  همشیب  به طور  و  کربنیفر  نهشته های  روی  فرسایشی  ناپیوستگی   با  چینه ها 
برش  در  وژنان  سازند  می گیرند.  جای  پیشین  تریاس  رسوبات  زیر  در  چینه ای  نبود 
الگو )دره تنگ دارچاله( به 7 واحد سنگ چینه ای تقسیم شده است. در برش الگو، 
کنگلومرا و التریت های سرخ رنگ قاعده سازند وژنان به طور همشیب، روی سطوح 
فرسایش یافته  سنگ های کربنیفر پسین )رسوبات مسکووین( جای گرفته است و حد 
باالیی آن با سنگ های آهکی و صخره ساز سازند سورمق نیز از نوع ناپیوسته است 
)Baghbani, 1993(. وی بر پایه تعداد کمی از فوزولین های یافت شده، سن این سازند 

را به اشکوب های آسلین- ساکمارین نسبت داده است. بازنگری تقسیم بندی سیستم 
ناحیه آباده توسط پرتوآذر )1374( سبب معرفی سازند بسم )آسلین( در  پرمین در 
با ستبرای 108 متر شده است که واحدهای سنگ چینه ای آن  قاعده سازند سورمق 
از سنگ آهک  تناوبی  و  ارغوانی  ماسه سنگ، شیل های  میکروکنگلومرا،  از  متشکل 
ماسه ای- آهک  نخودی رنگ است و با ناپیوستگی همشیب روی ماسه سنگ سرخ تا 

سنگ آهک ماسه ای مسکووین قرار می گیرد.
4- 2. سازند وژنان در برش تنگ دارچاله )برش الگو(

متر   172/6 وژنان  سازند  ستبرای  دارچاله،  تنگ  برش  در  شده  انجام  بازبینی  در 
شامل  آواری  سیلیسی  و  کربناتی  نهشته های  از  بیشتر  سازند  این  شد.  اندازه گیری 
سنگ آهک، دولومیت، کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل و سنگ های آتشفشانی تشکیل 
بازوپایان،  الله وشان،  ساقه  شامل  چینه ها  زیستی  این  محتوای   .)3 )شکل  است  شده 
انواع ساخت های رسوبی همزمان  سرپایان، شکم پایان )بلروفون( و خزه وشان است. 
تدریجی(،  دانه بندی  چلیپایی،  چینه بندی  نازک،  )الیه بندی  رسوب گذاری  با 
ساختمان های رسوبی پس از رسوب گذاری )ساخت های فروریخته در مقیاس بزرگ 
بر  دیده می شود.  این چینه ها  در  زیستی  و ساختمان های رسوبی  قالب های وزنی(  و 
کربنیفر  نهشته های  با  وژنان  سازند  زیرین  مرز  الگو،  برش  در  شواهد صحرایی  پایه 
است  گسلی  نوع  از  سورمق  سازند  صخره ساز  واحد  با  آن  باالیی  مرز  و   ناپیوسته 
را  الگو  برش  در  وژنان  سازند  سنگ چینه ای،  ویژگی های  پایه  بر  الف(.   -5 )شکل 

می توان به 4 واحد سنگ چینه ای غیر رسمی )شکل 5- ب( تقسیم کرد.  این واحدها 
از پایین به باال عبارتند از:

با  به شکل عدسی  و  )5- پ و ت(  است  قاعده  این واحد کنگلومرایی   :1 - واحد 

تناوب  به  رأس  سوی  به  که  می شود  دیده  متر   2/6 کمینه  و   4/8 بیشینه  ستبرای 
تا  متوسط  کلسی لوتایت  تا  کلسی رودایت  آهک  و  ریزدانه  تا  متوسط  ماسه سنگ 
زیستی  این  محتوای  می شود.  تبدیل  متر   22/8 ستبرای  با  رنگ  نخودی  نازک الیه 
واحد شامل ساقه الله وشان، بازوپایان و روزن بران است. ساخت های رسوبی فراوان 
ساخت  و  وزنی  قالب  ج(،   -5 )شکل  چلیپایی  چینه بندی  نازک،  الیه بندی  مانند 
فروریخته بزرگ مقیاس در  این واحد دیده می شود که به سوی رأس واحد از فراوانی 

ساختمان های رسوبی کاسته می شود.
تا  کالک آرنایت  آهک  از  متشکل  متر   46/4 ستبرای  با  واحد  این   :2 واحد   -

کلسی رودایت متوسط تا بسیار ستبرالیه به  فرم سخت فرسا و به  رنگ هوازده خاکستری 
و نخودی بوده است به سوی رأس به آهک کلسی لوتایت متوسط تا نازک الیه همراه 
با افق آذرین با ستبرای 1/3 متر )شکل 5- چ( تبدیل می شود. محتوای سنگواره ای 
 این واحد شامل روزن بران و شکم پایان )بلروفون( است. حضور ساخت های رسوبی 
مانند الیه بندی نازک، چینه بندی چلیپایی در چرخه های به سوی باال نازک شونده و 
ستبرشونده، ساخت های فروریخته بزرگ مقیاس )شکل 5- ث( و قالب وزنی از دیگر 

ویژگی های  این واحد به  شمار می آید. 
- واحد 3: این واحد با ستبرای 46/4 متر از تناوب ماسه سنگ متوسط تا ریزدانه و 

سیلتستون با الیه بندی نازک تا متوسط به  رنگ هوازده ارغوانی همراه با میان الیه های 
شیل تشکیل شده است. ساخت های رسوبی مانند الیه بندی نازک، چینه بندی چلیپایی 
با زاویه کم و ساخت وزنی در سیکل های به سوی باال ریزشونده- نازک شونده در 

این واحد دیده می شود.
- واحد 4: این واحد در بر گیرنده تناوب آهک مارنی متوسط تا نازک الیه به  فرم 

نرم فرسا و به  رنگ هوازده خاکستری تیره و شیل سیاه دارای مواد آلی است. ستبرای 
 این واحد 52/2 متر است که به عنوان آخرین واحد سنگ چینه ای سازند وژنان در نظر 
گرفته می شود. محتوای سنگواره ای این واحد شامل روزن بران، سرپایان و خزه وشان 
میزان  از  افزایش می یابد و  به سوی رأس واحد، حجم شیل  است. گفتنی است که 

آهک ورقه ای کاسته می شود. 
     بر پایه مطالعات انجام شده در برش تنگ دارچاله، روزن بران گوناگونی گونه ای و 
فراوانی کمی دارند که مجموعه  سنگواره ای زیر محدوده زمانی آسلین را برای سازند 

وژنان در برش الگو پیشنهاد می کند:
Praepseudofusulina sp., Grovesella sp., G. tabasensis and Schubertella sp.

4- 3. سازند وژنان در برش بناریزه )برش مرجع(
در برش بناریزه سازند وژنان به ستبرای 136/9 متر دربرگیرنده واحدهای سنگ چینه ای 
است  آذرین  افق های  و  مارنی  آهک  سنگ آهک،  شیل،  ماسه سنگ،  کنگلومرا، 
)شکل 3(. واحدهای یاد شده دارای ساقه الله وشان، بازوپایان، روزن بران، شکم پایان 
و خزه وشان هستند. در  این منطقه سازند وژنان با ماسه سنگ های بنفش رنگ کربنیفر 
سازند  باالیی  مرز  در  دیگری  ناپیوستگی  می کند.  ناپیوسته  ایجاد  همبری  مرز  پسین 
وژنان با کنگلومرای قاعده  سازند سورمق نیز وجود دارد )شکل 6- ب(. گفتنی است 
قطعات  از  متشکل  متر   2 به ستبرای  قاعده سازند سورمق  کنگلومرای عدسی شکل 
و  الله وشان  ساقه  شامل  آن  سنگواره ای  محتوای  و  گراول   و  پبل  اندازه  در  آهکی 
روزن بران فراوان در زمینه ای از سیمان آهکی در توالی به سوی باال ریزشونده است 
که در ادامه به آهک های ستبر الیه خاکستری رنگ سازند سورمق تبدیل می شود. 
سورمق  سازند  قاعده  جدید  واحد  به عنوان  بار  اولین   برای  کنگلومرایی  واحد  این 
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شناسایی و معرفی شده است )شکل 6- ب(. بر پایه تغییرات سنگ چینه ای و با توجه 
به حضور الیه های مشترک میان برش بناریزه با دیگر برش مورد مطالعه، سازند وژنان 
در این ناحیه به 4 واحد سنگ چینه ای غیررسمی تقسیم شده است )شکل 6- الف(. 

این واحدها از قاعده به سوی رأس عبارتند از:
ستبرای  به  ماسه سنگ آهکی  تا  ماسه ای  از عدسی های  واحد  قاعده  این   :1 - واحد 

تا  کالک آرنایت  سنگ آهک  به  رأس  سوی  به  که  است  شده  تشکیل  متر   4/2
روزن بران  و  بازوپایان  دارای  و  نخودی  هوازده  رنگ  به   متوسط الیه  کلسی رودایت 
با ستبرای 6/1 متر تبدیل می شود. وجود ساختمان های رسوبی مانند الیه بندی موازی 
و غیر موازی، ساخت موجی، چینه بندی چلیپایی و دانه بندی تدریجی عادی از دیگر 
ویژگی های صحرایی این واحد است. در انتهای واحد، تناوب ماسه سنگ ریزدانه و 
سیلتستون، نازک تا متوسط الیه به  فرم نرم فرسا تا سخت فرسا با رنگ هوازده سفید به 
ستبرای 4 متر دیده می شود که با ناپیوستگی فرسایشی مشخص به واحد کنگلومرای 

قاعده ای و ماسه سنگ پبل دار واحد 3 تبدیل می شود )شکل 6- ت(.
- واحد 2: این واحد در قاعده از کنگلومرای عدسی شکل به ستبرای 0/5 متر دارای 

قطعات تخریبی- کربناتی و شکل های سالم و خرد شده سنگواره هایی چون بازوپایان، 
ساقه الله وشان و شکم پایان تشکیل شده است که به طور جانبی به ماسه سنگ پبل دار 
تغییر رخساره می دهند )شکل 6- ت(. قطعات سازنده  این کنگلومرا در اندازه گراول و 
پبل و ساخت رسوبی دیده شده در آن دانه بندی تدریجی است. در ادامه واحد، تناوب 
سنگ آهک کالک آرنایتی- آهک مارنی با میان الیه های آهک ماسه ای، ماسه سنگ، 
شیل و مارن با الیه بندی نازک تا متوسط به رنگ هوازده نخودی دیده می شود که در 
انتها به سنگ آهک کالک آرنایت تا کلسی رودایت ستبرالیه با میان الیه های دولومیت 
تبدیل  بازیک  با ترکیب  به  همراه دایک و سیل آذرین  نخودی و خاکستری رنگ 
شکم پایان  الله وشان،  ساقه  بازوپایان،  دارای  متر   69 ستبرای  با  واحد  این  می شود. 
رسوبی  ساخت های  حضور  چ(.  و  ج   -6 )شکل های  است  روزن بران  و  )بلروفون( 
مانند الیه بندی، چینه بندی چلیپایی، دانه بندی تدریجی، آثار زیستی افقی، عمودی و 
مورب )شکل 6- ث(، ساخت های فروریخته، اشکال لنزی و نواری چرت ثانویه و 

دایک های ماسه ای ساخت های رسوبی دیده شده در این واحد است. 
- واحد 3: این واحد از تناوب ماسه سنگ ریزدانه و سیلتستون با الیه بندی نازک تا 

متوسط به  رنگ هوازده ارغوانی و سبز با ستبرای 34/8 متر تشکیل شده است.
و  کالک آرنایت  تا  کلسی لوتایت  آهک  تناوب  دربرگیرنده  واحد  این   :4 واحد   -

آهک مارنی با میان الیه های شیل و مارن به  همراه واحد آذرین سیل با ترکیب بازیک 
است.  این واحد با الیه بندی متوسط تا نازک به رنگ هوازده خاکستری تیره به ستبرای 
و  خزه وشان  شامل  واحد  سنگواره ای  این  محتوای  پ(.   -6 )شکل  است  متر   18/3

بازوپایان در شکل های سالم و خرد شده است.
     با توجه به جنس ها و گونه های شناسایی شده روزن بران )شکل 4(، محدوده زمانی 

ژلین پسین- آسلین برای سازند وژنان در برش بناریزه در نظر گرفته می شود:
Nonpseudofusulina? sp., Praepseudofusulina sp., Praepseudofususlina 

kljasmica, Praepseudofusulina? sp., Pseudoschwagerina? sp., 

Eoschubertella lata, Grovesella tabasensis, Grovesella sp., and 

Eoschubertella? sp.

5- بحث
با توجه به بررسی های انجام شده در برش های مورد مطالعه، به نظر می رسد واحدبندی 
سنگ چینه ای سازند وژنان در برش الگو به طور دقیق انجام نشده و نیاز به بازنگری دارد، 
آن چنان که تناوب آهک ورقه ای و شیل )واحد 4( به  عنوان آخرین واحد سازنده، در 
تقسیم بندی سنگ چینه ای سازند توسط Baghbani (1993) در نظر گرفته نشده است که 
 این موضوع سبب کمتر برآورد شدن ستبرای واقعی سازند )142 متر( شده است. از سوی 

دیگر در مطالعات پیشین روی نهشته های کربنیفر- پرمین در برش بناریزه )نورالدینی 
و  سنگ چینه ای  موقعیت  به  نسبت  مناسب  شناخت  و  دیدگاه   ،)1389 همکاران،  و 
زیست چینه ای سازند وژنان وجود نداشته است. با واحدبندی سنگ چینه ای جدید سازند 
وژنان در برش الگو و معرفی و واحدبندی سازند وژنان در برش مرجع و بررسی تغییرات 
جانبی سنگ رخساره ای در دو برش، امکان برقراری تطابق میان بخش های این سازند 
در مناطق مورد مطالعه فراهم شد )شکل 3(، آن چنان که کنگلومرای قاعده ای سازند 
وژنان در برش الگو به ماسه سنگ تا ماسه سنگ آهکی در برش بناریزه تغییر رخساره 
می دهد. در ادامه، حضور چینه های آهکی )واحد 1 و 2(، تناوب ماسه سنگ و سیلتستون 
با  برش  دو  هر  )واحد 4( در  و شیل  تناوب آهک  انتها  در  و  )واحد 3(  بنفش رنگ 
یکدیگر قابل تطابق است. مطالعات سنگ چینه نگاری نشان دهنده وجود مرز فرسایشی 
در  سردر(  گروه  )معادل  پسین  کربنیفر  رنگ  بنفش  نهشته های  و  وژنان  سازند  میان 
برش های مورد مطالعه است. مطالعات زیست چینه نگاری نیز وجود ناپیوستگی را در این 
مرز تأیید می کند. در مطالعات انجام شده توسط Baghbani (1993) مرز باالیی سازند 
ناپیوسته گزارش شده است  الگو  با چینه های ستیغ  ساز سازند سورمق در برش  وژنان 
که بر پایه شواهد صحرایی و زمین ساختی به دست آمده در این مطالعه )مانند تفاوت 
شیب و امتداد الیه های سازند سورمق در باالی خط گسل با شیب و امتداد الیه های 
سازند وژنان در زیر خط گسل و وجود شکستگی های قائم ناشی از حرکات امتداد لغز 
گسل ها که در سازند سورمق دیده می شود؛ شکل های 5- الف و ب( این مرز در برش 
الگو گسلی و در برش مرجع از نوع ناپیوستگی فرسایشی است. بر پایه تعیین سن انجام 
ساکمارین  آسلین-  زمانی  محدوده  الگو،  برش  در   Baghbani (1993) توسط  شده 
توسط شده  انجام  اخیر  مطالعات  با  که  است  شده  گرفته  نظر  در  وژنان  سازند   برای 

Leven & Gorgij (2011) در برش اسدآباد و با توجه به فوزولینیدهای یافت شده در 

قاعده سازند وژنان )شامل Ruzhenzevites-Rauserites Assemblage( سن این سازند 
بازنگری شده و به اشکوب های ژلین پسین- آسلین تغییر یافته است. همچنین بر پایه 
با برش  بناریزه و تطابق زمانی آن  انجام شده در برش های تنگ دارچاله و  مطالعات 
اسدآباد، محدوده سنی ژلین پسین- آسلین برای  سازند وژنان پیشنهاد می شود. گفتنی 
است که از دیدگاه چینه شناسی، سازند بسم با سازند وژنان معادل بوده و با توجه به 
تقدم معرفی سازند وژنان توسط Baghbani (1993) نسبت به  معرفی سازند بسم توسط 
بنابراین استفاده از نام  پرتوآذر )1374(، لزوم معرفی سازند بسم از میان رفته است و 
پایه جایگاه  بر  این سازند  نیست.  پیشین )آسلین( صحیح  پرمین  نهشته های  برای   بسم 
چینه نگاری معادل با گروه پیشرونده دورود در البرز و قاعده پیشرونده سازند زلدو در 
.)Gaetani et al., 2009; Leven & Gorgij, 2011( ایران  مرکزی در نظر گرفته می شود

6- نتیجه گیری
کمربند  در  پیشین  پرمین  پسین-  کربنیفر  محدود  رخنمون های  چینه شناسی  بررسی 
شهرضا- آباده معرف سازند وژنان است. این سازند در بر گیرنده نهشته های سیلیسی- 
آواری و کربناته و محتوای سنگواره ای آن بیانگر محدوده سنی ژلین پسین- آسلین 
با  سنگی  چینه های  رخساره ای  تغییرات  میان  ارتباط  ایجاد  با  مطالعه،  این  در  است. 
داده های  پایه  بر  سنی  تطابق  برقراری  و  سنگ چینه ای  ویژگی های  بر  ویژه  نگرشی 
پیشین  پرمین  پسین-  کربنیفر  رسوبات  سنگ چینه ای  واحد های  زیست چینه ای، 
بازنگری سنگ چینه ای  به  که  شد  شناسایی  مطالعه  مورد  برش های  در  آن  و حدود 
سازند وژنان در برش الگو، معرفی  سازند وژنان در برش مرجع و برقراری ارتباط میان 

واحدهای سنگ چینه ای مشابه در 2 برش انجامید.

 سپاسگزاری
اکبری  امیر  آقایان  و   UM دانشگاه  از  فصیحی  شیرین  خانم  صمیمانه  همکاری  از 
محمدی و مرداویج صدری از دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان( سپاسگزاری می شود.
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شکل 1- نقشه زمین ساخت ایران و جنوب خاوری پهنه سنندج- سیرجان )بر گرفته از Arfania & Shahriari (2009) با کمی تغییرات(.
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شکل 2- موقعیت زمین شناسی برش های تنگ دارچاله و بناریزه در تصویر ماهواره ای.

شکل 3- تطابق سنگ چینه ای سازند وژنان در برش های سطحی تنگ دارچاله و بناریزه.
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1. Nonpseudofusulina ? sp.;  2-5. Praepseudofusulina sp.; 6. Praepseudofusulina  kljasmica. -4 شکل

رخنمون های  از  کلی  نمای  الف(   -5 شکل 
وژنان  سازندهای  و  سردر(  گروه  )معادل  کربنیفر 
 و سورمق، برش تنگ دارچاله، دید به  سوی باختر؛

سازند  سنگ چینه ای  رسمی  غیر  واحدهای  ب( 
باختر؛  سوی  به   دید  دارچاله،  تنگ  برش  وژنان، 
سازند  قاعده   منشأیی  چند  کنگلومرای  ت(  و  پ 
در  کربناتی  و  تخریبی  دانه  های  از  متشکل  وژنان 
اندازه پبل و بولدر، واحد 1، برش تنگ دارچاله؛ 
مقیاس  بزرگ  فروریخته  ساخت های  حضور  ث( 
دارچاله؛ تنگ  برش   ،1 واحد  وژنان،  سازند   در 

سنگ آهک  در  چلیپایی  چینه بندی  ساخت  ج( 
ماسه ای سازند وژنان، واحد 1، برش تنگ دارچاله؛ 
گرفته  بر  در  بازیک(  ترکیب  )با  آذرین  افق  چ( 
وژنان،  سازند  در  آهکی  الیه های  توسط  شده 

واحد2، برش تنگ دارچاله.
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شکل 6- الف( نمای کلی از رخنمون های کربنیفر، سازندهای وژنان و سورمق همراه با واحدبندی غیر رسمی سازند وژنان، برش بناریزه، دید به  سوی 
شمال- شمال باختر؛ ب( کنگلومرای قاعده ای سازند سورمق، برش بناریزه؛ پ( نمای نزدیک از تناوب آهک متورق و مارن، واحد 4، برش بناریزه؛ 
ت( حضور ناپیوستگی فرسایشی مشخص میان ماسه سنگ واحد 1 و ماسه سنگ پبل دار قاعده واحد 2 سازند وژنان، برش بناریزه؛ ث( آثار حفاری 
موجودات در سازند وژنان، واحد 2، برش بناریزه؛ ج( سنگ آهک دارای سنگواره شکم پایان، واحد 2، برش بناریزه؛ چ( نمایی از سطح زیرین الیه 

غنی از روزن بران در سازند وژنان که تنها آثار قالب خارجی سنگواره ها دیده می شود، واحد 2، برش بناریزه.
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Abstract

The Vazhnan Formation in the Shahreza-Abadeh belt, apparently extending from latest Carboniferous to Asselian, consists of conglomerate, 

limestone, sandstone and shale, which is correlative to the Dorud Formation of the Alborz Mountains and the Zaladou Formation of Central 

Iran. This work is presenting some results on revision of the lithostratigraphy of the Vazhnan Formation in the Tang-e-Darchaleh section 

(northeast of the Shahreza town). Introduction of this interval in the Banarizeh section (north of the Abadeh town) and correlation of the 

Vazhnan Formation in the sections understudied are other purposes. Based on the results of this study, Vazhnan Formation in the Tang-e-

Darchaleh (as the type section) and Banarizeh (as the reference section) section is distinguished with the distinct eroded surface at the base 

and rests disconformably on the sandstones of Late Carboniferous, corresponding to the Sardar Formation. The upper part of this interval is 

disconformably overlain by the Surmaq Formation (late Early–Middle Permian) in the Banarizeh section. Field investigations revealed that 

the contact between the Vazhnan and Surmaq Formations in the Tang-e-Darchaleh section is faulted. The vertical and lateral changes of the 

lithofacies in the Vazhnan Formation indicate the depositional system which is evolved from a distal into a homoclinal ramp setting.

Keywords: Lithostratigraphic subdivision, Lithofacies, Latest Carboniferous, Early Permian, Vazhnan Formation, Shahreza-Abadeh belt.
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