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آگاهي رساني علوم زمين

به نام خداند جان وخرد

پیشینه کمیته ملی چینه شناسی ایران و گزارشی از وضعیت کنونی کمیته

*  این نوشتار برای آشنایی دوباره جامعه زمین شناسی کشور با یک نهاد دانشی زمین شناسی گرانسنگ تهیه شده است و فصلنامه علمی علوم زمین افتخار دارد 
آگاهی رسانی در این زمینه را در برخی از شماره های خود انجام دهد. برای گردآوری این نوشتار از فصلنامه شماره 1 کمیته چینه شناسی نوشته شده از سوی آقای 
مهندس محمدحسن نبوی، مقاله پیشین آقای دکتر محمود احمدزاده هروی در فصلنامه علوم زمین و اطالعات و یادداشت های آقای دکتر جلیل قلمقاش استفاده شده 

است که از هر سه این بزرگواران سپاسگزاری می شود.

برای هماهنگی و پیروی از روشی یکسان برای نامگذاری واحدهای گوناگون چینه شناسی، بسیاری از کشورها کمیته های ملی چینه شناسی خود را که در ارتباط 
با زیرکمیسیون بین المللی رده بندی چینه شناسی )International Subcommission on Stratigraphic Classification - ISSC( از کمیسیون بین المللی چینه شناسی 
 )International Union of Geological Sciences - IUGS( زمین شناسان  جهانی  اتحادیه  به  وابسته   )International Commission on Stratigraphy – ICS(

است، تشکیل داده اند. این فعالیت ها در ایران از سال 1341 با برگزاری اولین نشست کمیته نامگذاری چینه شناسی ایران در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور آغاز شد. در سال 1353 کمیته نامگذاری چینه شناسی به کمیته ملی چینه شناسی ایران تغییر نام یافت و فعالیت آن تا سال 1356 ادامه داشت. پس از نزدیک 
به چهارده سال توقف در فعالیت های این کمیته، بار دیگر بنا بر دعوت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در آذرماه 1370، کمیته ملی چینه شناسی 
 ایران با شرکت نمایندگان وزارت نفت، دانشگاه تهران، و سازمان زمین شناسی کشور آغاز به فعالیت کرد و تا پاییز سال 1371، شانزده جلسه تشکیل داده است
)احمدزاده هروی، 1371(. کمیته ملی چینه شناسی ایران تا کنون )تابستان 1401( پنج دوره فعالیت ناپیوسته داشته است که در ادامه به شرح آن ها پرداخته شده است.

دوره یکم )1344-1341(: در این دوره، که در آغاز با نام کمیته نامگذاری چینه شناسی ایران پایه گذاری شد، کمیته 83 نام از واحدهای چینه ای ایران را تصویب 
نمود که 37 نام آن مربوط به واحدهاي سنگي زاگرس بوده است. اعضای شرکت کننده در این دوره عبارت بودند از نمایندگان سازمان زمین شناسی کشور، شرکت 
ملی نفت ایران، دانشگاه میالن ایتالیا و شرکت نفت ایپاک. نخستین نشست این دوره در روز چهارشنبه 31 مرداد 1341 در سازمان زمین شناسی کشور برگزار شد. 
در فصلنامه شماره 1 کمیته ملی چینه شناسی )نبوی، 1355( آمده است دو نشست مهم کمیته به ترتیب در پنجشنبه 10 مرداد 1342 و دوشنبه 21 مرداد 1342 برگزار 
شد. در این دو نشست، آقایان حشمت اله بزرگ نیا و امان اله جعفري از شرکت ملي نفت ایران، آقایان اومالي، بکمن و زردشت از شرکت ایپاک، آقایان آندریوز، 
اشتوکلین و روتنر از سازمان زمین شناسي کشور و آقای آسرتو دانشجوي دانشگاه میالن )ایتالیا( شرکت داشتند و 11 واحد چینه شناسي جدید مورد تصویب قرار 
گرفت. این واحدهاي سنگ چینه شناسی )lithostratigraphy( عبارت بودند از سازندهاي سلطانیه )و بخش چپغلو(، بایندر، باروت، زاگون، اللون، میال، دورود، 

روته، مبارک و جیرود. گرانیت دوران نیز به عنوان یک واحد رسمي مورد تصویب قرار گرفت.

در سه نشستی که در 28 خرداد، 21 تیر و 18 مرداد 1343 برگزار شد، واحدهاي چینه شناسي مربوط به کوه هاي زاگرس مورد بررسي قرار گرفت. شرکت کنندگان 
در نشست هاي یادشده عبارت بودند از آقایان انصاري، حق شنو، هوبر، کواري، مشیري، مشتاقیان و صدیقي از شرکت ملي نفت ایران، آقایان وارمن، جیمز و وایند 
از کنسرسیوم، آقای مارتلي از سیریپ، آقایان اشتوکلین، روتنر، تراز و وینزنس از سازمان زمین شناسي کشور. افزون بر این، دو نفر فرانسوي به نام آقایان دوبرتره، 
ویراستار فرهنگ چینه شناسي آسیا و وارتان نیز به عنوان میهمان در نشست هاي یادشده شرکت داشتند. واحدهاي سنگ چینه شناسي تصویب شده برای زاگرس به 
ترتیب الفبا عبارت بودند از آسماري )داراي دو بخش اهواز و کلهر(، امیران، بختیاري، بنگستان )گروه واحدهاي ایالم، سورگاه، سروک و کژدمي(، پابده، تاربور، 
فهلیان و سرمه(، خانه کت، رازک ، ساچون، شهبازان، فارس )گروه واحدهاي آغاجاري داراي بخش  تل زنگ، جهرم، خامي )گروه واحدهاي داریان، گدون، 
لهبري( میشان )داراي بخش گوري( و گچساران )داراي بخش هاي چمپه، چل و مل(، کشکان، گرو، گورپي )داراي بخش امام حسن( و نیریز.  این واحدها در 
سال 1965 از سوی جیمز و وایند در بولتن AAPG منتشر شد. افزون بر نام هاي چینه شناسي مربوط به کوه هاي زاگرس، چند واحد رسمي دیگر نیز مورد تصویب 
قرار گرفت که عبارت بودند از سازندهاي ُکند، کرج )داراي بخش آسارا(، زیارت، فجن، تیزکوه، الر، دلیچاي، شمشک، الیکا، نسن، کهر، اسفندیار، قلعه دختر، 
بغمشاه، بادامو، شتري )داراي بخش اسپهک( سرخ شیل، جمال، گروه ازبک کوه )گروه واحدهاي سردر، شیشتو، بهرام و سیبزار(، گروه گوش کمر )گروه واحدهاي 
پادها و نیور( و گروه میال )گروه واحدهاي شیرگشت، درنجال و کلشانه(. بدین ترتیب پس از نشست های یادشده، بسیاري از نام هاي چینه شناسي کنوني کشور مورد 

تصویب قرار گرفت )نبوی، 1355(.

در حدود پنج سال پس از پایان فعالیت این دوره )سال 1350(، کتاب فرهنگ چینه شناسی ایران به کوشش یوآن اشتوکلین )Stocklin, 1971( انتشار یافت 
که به عنوان پایه ای ارزشمند و فراگیر برای بررسی های چینه شناختی در ایران همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. کتاب )گزارش( یادشده با ویرایش اشتوکلین و 

ستوده نیا، دو نوبت دیگر در سال های 1356 و 1370 از سوی سازمان زمین شناسی کشور به انتشار رسید.

دوره دوم )1356-1353(: فعالیت های این دوره بر پایه روش هاي مصوب زیرکمیسیون بین المللی رده بندی چینه شناسی )ISSC( بود و 16 نشست کاري برای آن 
برپا شد. عضوهای شرکت کننده در این دوره عبارت بودند از نمایندگان سازمان زمین شناسی کشور، شرکت ملی نفت ایران، دانشگاه تهران، شرکت نفت دمینکس 
ایران و شرکت نفت آسکو. نخستین نشست این دوره در روز چهارشنبه 9 بهمن 1353 در سازمان زمین شناسی کشور برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست 
عبارت بودند از آقایان فتح اله بزرگ نیا )شرکت دمینکس(، حشمت اله بزرگ نیا و صالح بنافتي )شرکت ملي نفت ایران(، عطااله ستوده نیا )شرکت آسکو(، کاظم 
سیدامامي و فریدون سرابي )دانشگاه تهران(، منصور علوي ناییني، محمدحسن نبوي و یوآن اشتوکلین )سازمان زمین شناسي کشور(. پس از تبادل نظرها و گفتگوهاي 
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زیاد،  تصمیم گرفته شد کمیته چینه شناسي ایران به طور مرتب جلسه ماهانه اي تشکیل دهد و به تصحیح و تکمیل نام هاي چینه شناسي ایران بپردازد. آقاي فتح اله 
بزرگ نیا به عنوان رییس کمیته و آقاي محمدحسن نبوي به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.

در نشست هاي بعدی دوره دوم، پس از رای گیری، آقایان محمدحسن نبوی و کاظم سیدامامي به ترتیب به عنوان رییس و نایب رییس کمیته انتخاب گردیدند 
و تعداد عضوهاي کمیته به 15 نفر رسید که عبارت بودند از آقایان فتح اله بزرگ نیا، حشمت اله بزرگ نیا، صالح بنافتي و عطااله ستوده نیا از شرکت ملي نفت ایران و 
شرکت هاي وابسته؛ آقایان فریدون سرابي، کاظم سیدامامي و فرامرز پورمعتمد از دانشگاه تهران؛ آقایان فریبرز جهانبخش و یداله رضایي موید از شرکت ملي ذوب 
آهن ایران؛ آقایان جمشید افتخارنژاد، منصور علوي ناییني، منوچهر مهرنوش و محمدحسن نبوي از سازمان زمین شناسي کشور؛ آقاي علي اصغر آریایي از دانشگاه 
فردوسي؛ آقای ایرج خاضع از دانشگاه آذرآبادگان و آقای ریاض اله ایقانیان از وزارت نیرو )امور آب(. از سازمان انرژي اتمي ایران نیز درخواست شد تا نماینده اي 
به کمیته معرفي نماید. این دوره از فعالیت کمیته، تنها دوره ای بود که در طي آن، دو شماره فصلنامه کمیته ملی چینه شناسی ایران به کوشش آقای محمدحسن نبوی 
انتشار یافت. زیرکمیسیون های کمیته نیز در این دوره آغاز به شکل گیری کرد؛ برای نمونه می توان به زیرکمیسیون کواترنری کمیته اشاره کرد که آقای محمدحسن 

)میکی( قاجار و همسر ایشان از موسسه باستان شناسی در آن عضو بودند.

دوره سوم )1380-1370(: مصوبات این دوره از کمیته در فصلنامه علوم زمین به چاپ رسیده است )احمدزاده هروی، 1371(. در باره عضوهای این دوره 
اطالعات نوشتاری در دست نیست، اما به نظر می رسد رییس و دبیر کمیته در این دوره به ترتیب آقایان محمود احمدزاده هروی و علی آقانباتی بودند و عضوهای 
دیگر عبارتند بودند از آقایان محمدحسن نبوی، عبدالرحیم هوشمندزاده، منصور علوی نایینی، عبداله سعیدی، محمدرضا سهندی، کاظم سیدامامی، همایون مطیعی، 

فتح اله بزرگ نیا و محمد قویدل سیوکی.

دوره چهارم )1392-1388(: این دوره بر سه محور اصلی فعالیت داشت که عبارت بودند از آ( تدوین و بازنگری اساسنامه و آیین نامه کمیته، ب( تصمیم گیري 
در زمینه بازنگري و تدوین فرهنگ نوین چینه شناسي ایران و پ( استانداردسازي واژگان چینه شناسي.

ریاست و دبیری این دوره از کمیته را به ترتیب آقایان علی آقانباتی و جلیل قلقماش بر عهده داشتند و عضوهای کمیته عبارت بودند از آقایان علي آقانباتي، 
سیدامامي،  کاظم  مجیدي فرد،  محمودرضا  قاسمي،  محمدرضا  باغباني،  داریوش  مطیعي،  همایون  قویدل سیوکی،  محمد  علوي ناییني،  منصور  نبوي،  محمدحسن 
محمدرضا سهندي، مسیب سبزه اي، جعفر طاهري و جلیل قلمقاش. نخستین نشست این دوره در روز چهارشنبه 12 اسفند 1388 در سازمان زمین شناسی کشور برگزار 

شد و تا پایان دوره 26 نشست داشت.

نامگذاری  تا کنون دو محور اصلی داشته است که در چهارچوب واژگان چینه شناسی و کاربرگ  از فعالیت کمیته  این دوره  دوره پنجم )تاکنون-1399(: 
واحدهای چینه شناسی ایران شکل گرفته است.

ریاست و دبیری این دوره از کمیته را به ترتیب آقایان علیرضا شهیدی )رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدني کشور( و محمودرضا مجیدی فرد بر 
عهده دارند و اعضای کمیته عبارت هستند از آقایان علیرضا شهیدی، عبدالرحیم هوشمندزاده، محمدحسن نبوی، جعفر عمرانی، محمدرضا قاسمی، منصور قربانی، 
جهانبخش دانشیان، جعفر طاهری، واچیک هایراپطیان، عباس قادری، علیرضا طهماسبی، محمودرضا مجیدی فرد و خانم طیبه محتاط. نخستین نشست این دوره 

در روز یکشنبه 27 مهر 1399 در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار شد و تا تاریخ تهیه این نوشتار، این دوره از کمیته 9 نشست داشته است.

این نوشتار در باره کمیته ملی چینه شناسی ایران، دو پیوست دارد که عبارتند از واژه گزینی برای استفاده در نوشتار های چینه شناختی )به کوشش محمدرضا 
قاسمی و محمدحسن نبوی( و کاربرگ نامگذاری واحدهای چینه شناسی ایران )به کوشش عباس قادری(. کاربرگ یادشده برای پیشنهاد هر گونه نوآوری و یا 

تغییر، معرفی، اصالح و نامگذاری واحدهای چینه شناسی ایران باید مورد استفاده قرار گیرد.

معرفی  و  دیدگاه  ارایه  با  تا  می دهد  فراخوان  ایران  چینه شناسی  دانش  پیشبرد  دوستدار  دانشجویان  و  پژوهشگران  استادان،  همه  به  ایران  چینه شناسی  کمیته 
دستاوردهای ارزشمند دانشی خود، درخت دانش زمین شناسی کشور را پربار نمایند.

کمیته ملی چینه شناسی ایران
یکم مهرماه 1401
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پیوست یکم: واژه گزینی برای استفاده در نوشتار های چینه شناختی
)به کوشش محمدرضا قاسمی و محمدحسن نبوی(

کارکرد درست کمیته ملی چینه شناسی ایران هنگام ارزیابی، تصویب و انتشار مستندها و مصوبه های کمیته نیازمند زبانی مشترک است که فرایندهای یادشده 
را آسان و شناخت پذیر نماید. از این رو، پس از پیشنهاد اولیه برابرنهاد فارسی برای 170 واژه پرکاربرد در دانش چینه شناسی از سوی آقایان محمدحسن نبوی و 
محمدرضا قاسمی و بحث ها و پیشنهادهای همکاران در این زمینه، جدول پیوست مورد تایید کمیته ملی چینه شناسی ایران قرار گرفت و توصیه می شود از این پس 
متن ها و نوشتارهای طرح شده با این چهارچوب واژگانی تهیه شود. در ادامه، توضیح های زیر برای شرح رویکرد و منطق مورد استفاده در گزینش برابرنهادها 

ضروری به نظر می رسد.

واژه های allostartigraphy و allostartigraphic unit بیشتر در آمریکای شمالی به کار رفته است و به معنی مطالعه واحدهای چینه شناختی است که بر پایه 
ناپیوستگی های محدود کننده خود تعریف می شوند. برخی این واژه را در برابر واژه sequence stratigraphy قرار می دهند. کاربرد این روش نامگذاری واحدهای 
کاربرد  در  و  راستا  همین  در  می شود.  دیده  یخچالی  رسوبات  و  رودخانه ای  پادگانه های  رسوبات  مانند  کواترنری  واحدهای  تفکیک  برای  بیشتر  چینه شناختی 
زمین ریخت  پایه  بر  ریخت چینه شناسی  واحدهای  می کند.  پیدا  اهمیت  نیز  )ریخت چینه شناسی(   morphostratigraphy واژه  کواترنری،  واحدهای  تفکیک  برای 

)landform( خود تعریف می شوند. برای نمونه می توان به رسوبات آبرفتی درون بادزنه های آبرفتی اشاره کرد.

برابرنهاد "بادزنه آبرفتی" از آن جهت برگزیده شده است که ریخت عمومی آن شبیه بادزن است و در زبان فارسی برای ساخت واژه های نو از ریشه های موجود 
)اسم و فعل(، افزودن پسوند "ه" کاربرد خوبی دارد. برای نمونه می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

چرخ و چرخه، دست و دسته، ریش و ریشه، گوش و گوشه، بست و بسته، چین )به معنی چیدن( و چینه، رخسار و رخساره، خمیر و خمیره، عدس و عدسه، 
دیرین و دیرینه، درز و درزه، گسل و گسله و زبان و زبانه.

واژه "مخروط افکنه"، که به نظر می رسد از واژه فرانسوی cône alluvial گرفته شده باشد، برابرنهاد خوبی به شمار نمی آید، زیرا اگرچه شکل بادزنه آبرفتی به 
مخروطی پخ همانند است، همانندی آن به بادزن بیشتر است و از سوی دیگر رسوبات آن افکنده نمی شوند!

"هموندگان" در برابر  در گزینش برابرنهادها به استفاده از واژه های فارسی در برابر واژه های تازی برتری داده شده است. برای نمونه می توان به استفاده از 
"تجمع" برای واژه assemblage اشاره کرد.

در واژه های یکپارچه به استفاده از نیم فاصله در نمونه های پیش رو توجه کنید: الیه ای، الیه بندی، زیست چینه شناسی

در برتری دادن "خرسنگ" )سنگ بسیار بزرگ( بر "تخته سنگ" به داشتن مفهوم شکل تخته ای در نام تخته سنگ )که همه جا دیده نمی شود( توجه شده است.

از ترتیب یکسان نوع-سنگ استفاده شود: ماسه سنگ، جوش سنگ، فورش سنگ، رس سنگ، آهک سنگ و  انواع سنگ ها تالش شده است  نامگذاری  در 
ِگل سنگ. اگرچه کاربرد موردهای جاافتاده مانند سنگ آهک نیز مجاز است.

و  دیرینه شناسی  و زمین شناختی، چینه شناسی و چینه شناختی،  "صفت" آن دقت شود: زمین شناسی  و  "نام" دانش  مناسب در جایگاه  واژه های  از  استفاده  در 
دیرینه شناختی، سنگ شناسی و سنگ شناختی.

در زمینه برگردان فارسی stratigraphy برابرنهاد چینه شناسی توصیه شده است، زیرا چینه شناسی در گذر زمان از یک نوع روش و فناوری به یک دانش فرگشت 
یافته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود برابرنهاد چینه نگاری کنار گذاشته شود. این اتفاق در مورد سنگ نگاری )petrography( نیفتاده است و همچنان به عنوان یک 

روش در کنار دانش سنگ شناسی )petrology( مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از واژه ترشیری )Tertiary( در دانش چینه شناسی منسوخ شده است و باید در صورت نیاز از واژه سنوزوییک و یا پالیوژن و نیوژن، بسته به این که کدام 
بخش ترشیري مورد نظر بوده است، به جای آن استفاده کرد. با این وجود برابرنهاد مربوط به آن در واژگان آمده است.

واژه نشاْن سنگواره برای trace fossil از آن رو برگزیده شده است که فارسی تر است و هر گونه نشان از سنگواره ها را )چه رد پا، آثار تغذیه و مانند آن را در 
بر می گیرد(. ردواره نیز به خاطر هماهنگی با سنگواره برگردان خوبی برای این واژه است. 

در ادامه، جدول واژه های مصوب به همراه واژه های مجاز دیگر و برابرنهادهای نامناسب ارایه شده است.

در پایان از همکاری و هم اندیشی همکارانمان در کمیته ملی چینه شناسی ایران سپاسگزاری می کنیم: رییس کمیته و ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور، آقای دکتر شهیدی، که پشتیبان کمیته هستند، آقای دکتر عمرانی، معاونت زمین شناسی سازمان، استاد گرامی آقاي مهندس محمدحسن نبوی که 
پشتیبان و پایه گذار این واژه نامه بوده اند، استاد گرامی، جناب آقای دکتر هوشمندزاده، خانم دکتر محتاط و آقایان دکتر مجیدی فرد، دکتر دانشیان، دکتر قادری، 
دکتر هایراپطیان، دکتر طهماسبی، دکتر طاهری و دکتر قربانی که پیشنهادهای ایشان در گزینش واژه ها بسیار راهگشا بوده است. همچنین از خانم دکتر پری ناز 

رسولی که هماهنگی های الزم برای گردآوری نظرات همکاران را انجام دادند، سپاسگزاري مي شود.
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واژه انگلیسیر
برابرنهاد

 تصویب شده
برابرنهادهای مجاز دیگر

برابرنهادهای
 نامناسب

1Ageسنعصر
2allostartigraphyدگرچینه شناسی
3allostartigraphic unitواحد دگرچینه شناختی
4alluvial fanپنجه آبرفتیمخروط افکنهبادزنه آبرفتی
5alternationتناوب
6angular unconformityناپیوستگی زاویه دار، دگرشیبیناپیوستگی زاویه ای
7argillaceousرسیرس دار
8assemblageتجمعهموندگان
9basalقاعده ایپایه ای

10baseقاعدهپایه
11bedطبقهالیه
12beddingطبقه بندیالیه بندی
13biostratigraphyچینه نگاری زیستیزیست چینه شناسی
14biozoneپهنه زیستی، زون زیستیزیست پهنه
15bivalveدوکفه ای
16boulderتخته سنگ خرسنگ
17brachiopodبازوپا
18brachiopodaبازوپاتبارانبازوپایان
19cephalopodسرپاپابرسر
20cephalopodaسرپاویسانسرپایانپابرسران
21cementسیمانآژند
22Chronگاه، زمانگاهه
23chronostratigraphyزمان چینه شناسی، چینه شناسی زمانیگاه چینه شناسی
24chronozoneگاه زون، پهنه زمانیگاه پهنه
25clayرس
26claystoneسنگ رسرس سنگ
27coarse-grainedدانه درشتدرشت دانه
28cobbleقلوه سنگ
29codeدستور، قواعد، نظام نامهدستوره
30complexهمتافت
31conglomerateسنگ جوش، کنگلومراجوش سنگ
32contactسطح تماسهمبری
33correlationهم ارزی، تطابقهمبستگی
34cross beddingالیه بندی متقاطع، الیه بندی اریبالیه بندی چلیپایی

پیوست یکم: واژه گزینی برای استفاده در نوشتار های چینه شناختی )170 واژه(
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واژه انگلیسیر
برابرنهاد

تصویب شده
برابرنهادهای مجاز دیگر

برابرنهادهای 
نامناسب

35deepعمیقژرف
36depositنهشته
37depthعمقژرفا
38detritalتخریبیآواری
39detriticآوارینه، تخریبیآواری
40diagenesisترازایش، سنگ شدگی، دگرزاییسنگ زایش
41diagramنمودار
42disconformityناپیوستگی هم شیب، ناهمسازی موازیناپیوستگی فرسایشي
43Earlyپیشین
44Eonاَبَردوران
45Eonothemاَبَردوران سنگ
46Epochدور
47equivalentمعادلهم ارز
48Eraدوران
49Erathemدوران سنگ
50fabricبافتاربافت
51faciesفاسیسرخساره
52fanglomerateسخت آبرفت، کنگلومرای آبرفتیجوش سنگ بادزنه
53faunaزیا، زیستار، مجموعه جانوریزیاگان
54fine-grainedدانه ریزریزدانه
55floraگیا، ُرستار، مجموعه گیاهیگیاگان
56Formationتشکیالتسازند
57fossilفسیلسنگواره
58gapنبودکاف
59gastropodشکم پا
60gastropodaشکم پاویسانشکم پایان
61grabenفروزمینفروبوم
62graded beddingآراسته الیهالیه بندی تدریجی
63garnuleشن ریزریگ
64gravelگراولشن درشت
65Groupگروه
66gypsiferousژیپس دارگچ دار
67gypsumژیپس، سنگ گچ، گچ سنگگچ
68hiatus)نبود رسوبی، وقفه رسوبیگسست )رسوبی

ادامه پیوست یکم
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واژه انگلیسیر
برابرنهاد

تصویب شده
برابرنهادهای مجاز دیگر

برابرنهادهای 
نامناسب

69horstفرازمینفرابوم
70hydrocarbonهیدروکربورهیدروکربن
71immatureنابالغنارس
72interbeddedبین الیه ایمیان الیه ای
73interfingerبین انگشتیمیان انگشتی
74intervalحدفاصلبازه
75isochronousهمزمانههمگاه
76laminationتیغه بندی، الیه بندی ورقه ایبرگ الیگی
77Lateپسین
78layerالیه
79layeringالیه بندی
80lensعدسی، عدسوارهعدسه
81limestoneسنگ آهکآهک سنگ
82lithodemeسنگ تودهسنگ تود
83lithologicسنگ شناختی
84lithologyسنگ شناسی
85lithostratigraphyسنگ چینه نگاری، سنگ چینه ای، چینه شناسی سنگیسنگ چینه شناسی
86Lowerتحتانیزیرین
87macrofossilکالن فسیل، ماکروفسیلدرشت سنگواره
88marker bedنشان الیه، الیه نشانهالیه نشانگر
89marlمارلمارن
90matrixزمینهخمیره
91matureبالغرسیده
92maturityبلوغ، رسیدگیَرسش
93medium-beddedمتوسط الیهمیانه الیه
94medium-grainedمتوسط دانهمیانه دانه
95Memberعضوپاره سازند
96microconglomerateخردسنگ جوش، ریزکنگلومراریزجوش سنگ
97microfaciesمیکروفاسیسریزرخساره
98microfossilریزفسیل، سنگواره ذره بینیریزسنگواره
99Middleمیانی

100morphostratigraphyریخت چینه شناسی

101mountain rangeسلسله جبالرشته کوه

102mudstoneِگل سنگ

ادامه پیوست یکم
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ادامه پیوست یکم

واژه انگلیسیر
برابرنهاد

تصویب شده
برابرنهادهای مجاز دیگر

برابرنهادهای 
نامناسب

103nomenclatureنامگذارینامگان
104nonconformityناپیوستگی آذرین پیناپیوستگی بلورین پی
105offlapانباشته های چینه ای پسرونده شیب دارپس نشسته
106oldقدیمیکهن
107onlapانباشته های چینه ای پیشرونده انتهاییپیش نشسته
108outcropبرونزدرخنمون
109paleogeographyپارینه جغرافیا، پارینه جغرافیجغرافیای دیرینه
110paleontologyفسیل شناسی، پارینه جانورشناسیدیرینه شناسی
111paleosolدیرینه خاک، پارینه خاک، خاک دیرینهدیرین خاک
112palynologyگرده شناسی
113paraconformityناپیوستگی همساز، ناپیوستگی موازيناپیوستگی پیوسته نما
114pebbleشن
115Periodدوره
116permeabilityنفوذپذیری، تراوش پذیریتراوایی

117phaseفاز، مرحلهگامه
118plateورقه، ورقصفحه
119platformسکو
120pelecypodتبرپا
121pelecypodaتبرپایان
122porosityتخلخلروزنگی
123profileنیمرخ
124Quaternaryکواترنرکواترنری
125reference sectionبرش مرجعبرش راهنما
126ripple markموج نقش، اثر موجیموج نشان
127sandماسه
128sandstoneسنگ ماسهماسه سنگ
129seaبحردریا
130sedimentته نشسترسوب
131sedimentaryرسوبی
132sedimentologyرسوب شناسی
133sequenceتوالیردیف
134sequence stratigraphyچینه شناسی توالی ها، چینه شناسی ردیف هاچینه شناسی سکانسی
135Seriesسریدورسنگ
136siltالیفورش
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واژه انگلیسیر
برابرنهاد

تصویب شده
برابرنهادهای مجاز دیگر

برابرنهادهای 
نامناسب

137siltstoneفورش سنگ، الی سنگسنگ فورش
138sole markکف نشان، نشان کف الیهبستر نشان
139Stageآشکوباشکوب
140strataچینه ها
141stratigrapherچینه نگارچینه شناس
142stratigraphicچینه نگاشتیچینه شناختی
143stratigraphyچینه نگاریچینه شناسی
144stratotypeبرش الگو
145stratumچینه
146strikeامتدادراستا
147subsurfaceزیرزمینی، تحت االرضیزیرسطحی
148suiteگروه سنگگروه تودسنگ
149Supergroupاَبَرگروه
150Systemسیستمدوره سنگ
151terraceپادگانه
152Tertiaryترشیر، ترسیاری، ترسیرترشیری
153textureبافت، بافتارتافت
154thickضخیمستبر
155thicknessضخامتستبرا
156thick-beddedضخیم الیهستبرالیه
157thin-beddedنازک الیه
158tongueزبانه
159topراسسر
160toplapسرنشسته
161trace fossilردواره، نشانه های فسیل، اثر فسیلنشان سنگواره
162turbiditeآشفت نهشت
163turbidityآشفت نهشتی
164type localityموقعیت برش الگوجایگاه الگو
165type sectionبُرش الگو
166unconformityدگرشیبیناهمسازیناپیوستگی
167Upperفوقانیباالیی
168volcanicولکانیکآتشفشانی
169volcanismولکانیسم)فرایند( آتشفشانی
170zoneمنطقه، زونپهنه

ادامه پیوست یکم
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نمونه بخش بندی مقیاس زمان زمین شناسی

برابرنهاد فارسیواژه انگلیسی
Eonاَبَردوران
Eraدوران

Periodدوره
Epochدور

Ageعصر

ادامه پیوست یکم
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پیوست دوم: کاربرگ نامگذاری واحدهای چینه شناسی ایران
)به کوشش عباس قادری(

پیش نوشتار

این کاربرگ برای نامگذاری و پیشنهاد سازند به عنوان مهم ترین و پرکاربردترین واحد چینه شناسی تهیه شده است. با کمی تغییر می توان از این کاربرگ برای 
نامگذاری و پیشنهاد واحدهای رده باالتر یا پایین تر استفاده کرد.

برای این که یک توالی چینه ای به عنوان "سازند" معرفی شود، به طور معمول باید دربردارنده هفت ویژگی تعریف شده باشد و توالی هایی که هر یک از این 
هفت شرط را نداشته باشند، "سازند" به شمار نمی آیند. این هفت ویژگی به طور خالصه عبارتند از:

1- مرز زیرین توالی به خوبی در منطقه دیده شود و گسله نباشد. وجود ناپیوستگی در مرز زیرین بدون اشکال است.

2- مرز باالیی توالی به خوبی در منطقه دیده شود و گسله نباشد. وجود ناپیوستگی در مرز باالیی بدون اشکال است.

3- ستبرای حقیقی توالی باید مشخص شده باشد.

4- ترکیب سنگ شناسی سازند باید به طور کامل معرفی شود. 

5- ویژگی های عمـومی دیـرینه شناختی توالی، شـامل ماکـروفسیل ها و میـکروفسیل ها، بـدون ورود به جـزییات، معـرفی شوند.

6- سن توالی بر پایه یکی از روش های تعیین سن نسبی و یا مطلق معتبر تعیین شود.

7- واحد پیشنهاد شـده به عنوان سازند، قابلیت به نقشه در آمدن و نمایش در نقشـه های زمـین شناسی با مقیاس 1:50.000 گستره را داشته باشد و پراکندگی 
جغرافیایی آن، ضمن محدود نشدن به تنها یک ورقه زمین شناسی، به طور دقیق مشخص باشد.

با بررسی دقیق سوابق مطالعاتی واحد چینه شناختی پیشنهادی و ارزیابی تک تک موارد فوق، با تصویب کمیته ملی چینه شناسی ایران می توان واحد سنگ چینه ای 
پیشنهادی را از پیشنهاد دهنده)گان( به عنوان یک سازند رسمی پذیرفت.

بر این پایه، در طراحی کاربرگ پیشنهادی نامگذاری واحدهای چینه شناسی ایران باید این ویژگی ها در نظر گرفته شوند. 

الزم به ذکر است در مواردی که پیشنهاد سازند جدید بر پایه مطالعه برشهای زیرسطحی است، ضروری است موقعیت دقیق چاه های حفاری شده و ستون 
چینه نگاری سازند چاه الگو ارائه شود و نیز نمونه های مغزه، خرده های حفاری و یا الگ های الکتریکی موجود باشند.

با این توضیح، کاربرگ به شرح زیر ارایه می شود:
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شماره کاربرگ:
زیرکمیته تخصصی:

به نام خدا

کاربرگ نامگذاری واحدهای چینه شناسی ایران
تاریخ:

آ( نوع و نام واحد

:)type and rank( 1ـ نوع و مرتبه واحد

:)proposed name( 2ـ نام پیشنهادی

:)etymology( 3ـ ریشه نامگذاری

:)type locality( 4ـ محل الگو

:)geographical coordinates of the base and top( 5ـ مختصات جغرافیایی پایه و سر برش الگو

 access routes and location of the type section on the satellite( ماهواره ای گستره  بر روی تصویر  برش  موقعیت  و  راه های دسترسی  6ـ 
:)photomap

:)probable reference section( 7ـ برش مرجع احتمالی

 geographical distribution and relevant geological maps in(  1:50000 مقیاس  در  مرتبط  شناسی  زمین  نقشه های  و  جغرافیایی  گستره  8ـ 
 :)1:50000 scale

ب( پیشینه مطالعاتی

1ـ معرفی پیشینه مطالعاتی واحد پیشنهادی با یادآوری منابع )شامل پیشینه تعریف اولیه غیررسمی(:

2ـ دالیل معرفی واحد:

3ـ زمین شناس معرف واحد:

پ( ویژگی های زمین شناختی

1ـ نام پهنه ساختاری ـ رسوبی )با ذکر منبع و الگوی تقسیم بندی استفاده شده(:

2ـ توصیف دقیق مرز زیرین:

3ـ توصیف دقیق مرز باالیی:

4ـ ستبرای حقیقی برش الگو:

5ـ ستبرای حقیقی برش مرجع احتمالی:

6ـ توصیف ستون چینه نگاری و ردیف های سنگی سازنده برش الگو: 
)*در توصیف واحدهای سنگی به ستبرای هر واحد، سیمای عمومی، رنگ عمومی، ساختمان های رسوبی و ماکروفسیل های مهم موجود در آن اشاره شود(:
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7ـ ترسیم ستون چینه نگاری برش الگو، بسته به ستبرا و شرایط سازند، در یکی از مقیاس های 1:500، 1:1000 و یا 1:10000:

8ـ ویژگی های دیرینه شناختی )معرفی میکروفسیل ها و ماکروفسیل ها با جزییات کافی و معرفی مرجع تخصصی تعیین کننده*(:
)مرجع تخصصی تعیین کننده می تواند یک مقاله معتبر منتشر شده بر روی توالی پیشنهادی و یا تأیید محتوای فسیلی توسط دیرینه شناسان مورد وثوق کمیته باشد(

9ـ سن دقیق )نسبی یا مطلق(:

10ـ تطابق چینه شناسی در پهنه ساختاری ـ رسوبی با ارایه ستون های چینه شناسی تهیه شده از کل پهنه:

نظر تخصصی زیرکمیته تخصصی بررسی کننده:

نظر نهایی کمیته ملی چینه شناسی ایران:

نام و امضای
پیشنهاد دهنده

نام و امضای
رییس زیرکمیته تخصصی

نام و امضای
رئیس کمیته ملی چینه شناسی ایران


