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شاهین زمان3، آقا حسام حائری4  مديريت اکتشاف شرکت ملی نفتبهاره ولی پوری گودرزی*، احمدرضا خزاعی1، غالمرضا میراب شبستری2  دانشگاه بیرجند 

س��ازند آهکی پروده نخس��تین واحد سنگی از دومین چرخه ی رسوبی نهشته های ژوراس��یک )گروه مگو( در بلوک طبس است که پس از 
یک توقف رس��وبی روی س��ازند هجدک نهشته شده است. مرز ناپیوسته این س��ازند با واحدهای زیرین نشانه ی عدم وابستگی سازند پروده از 
مجموع رس��وبات گروه شمشک بوده و رخساره ی دریایی آن نیز نشانگر ش��باهت بیشتر آن با نهشته های دریایی باالیی )سازند بغمشاه( است. 
س��ّن این س��ازند بر اس��اس آمونیت های آن باتونین میانی تا آغاز باتونین پسین تعیین شده اس��ت. برش الگوی آن واقع در شمال غربی طبس با 
ضخامت 46 متر به دو بخش کنگلومرای قاعده ای و آهک خاکس��تری تیره حاوی اندکی پیزویید تقسیم می شود. دو برش مزینو و کمرمهدی 
به منظور مطالعات تکمیلی در خصوص سازند پروده مطالعه شدند. برش مزینو به ضخامت 60 متر که به دو بخش آواری )ماسه سنگ همراه با 
س��یمان کربناته( و کربناته )آهک خاکستری رنگ و سخت( و برش کمرمهدی به ضخامت 111 متر، نیز به دو بخش آواری )شیل، سیلتستون 
و ماسه س��نگ( و کربناته )کلسی لوتایت، کلسی رودایت و کلکآرنایت( تقسیم می شود. دو بخش مذکور در هر دو برش بر اساس ویژگی های 
 Heliocoenia sp.، Stylina sp.، لیتولوژیکی، محتوای بیولوژیکی و آلوکم های آن به 13 واحد در برش مزینو )که ش��امل فس��یل های مرجان
 Montlivaltia sp.، اس��ت( و به 19 واحد در برش کمرمهدی )که ش��امل فس��یل های مرجان .Thecosmilia sp و .Epistreptophyllum sp
Chomatoseris iranensis، Thamnasteria sp. و Microsolena sp. اس��ت( تقس��یم می ش��وند. برخالف برش الگ��و، لیتولوژی در قاعده ی 
برش های مذکور با توالی ماسه س��نگی آغاز می شود. ضخامت واحد آهکی در این برش ها نسبت به برش الگو به طور قابل توجهی افزایش پیدا 

کرده که با افزایش تنوع و فراوانی آلوکم ها همراه است.

سازند پروده، ژوراسیک، باتونین، مزینو، کمرمهدی

مقدمه
بلوک طبس یکی از اجزای ساختاری خرد قاره ی ایران مرکزی و خاور 
ایران اس��ت که در فاصله ی تریاس پس��ین و ژوراس��یک در خاور ورقه ی 
ایران شکل گرفته و بر اثر نوسان های جهانی سطح آب دریا و جنبش های 
متعدد زمین س��اختی در مقیاس جهانی، منطقه ای و محلی به ویژه در زمان 
ژوراس��یک میانی و پسین، حوضه های رس��وب گذاری متعدد و متنوع با 
رخساره های سنگی متفاوت در آن شکل گرفته است ]3[. بخش بزرگی از 
بلوک طبس به خصوص طّی مزوزوییک تا کرتاسه نشست درخور توجهی 
داش��ته؛ به گونه ای که در این بلوک رسوبات مزوزوییک گاهی تا 10000 

متر ضخامت دارند ]2[.
در 1965 اش��توکلین و همکاران ضمن بررسی زمین شناسی کوه های 
شتری واقع در خاور شهرستان طبس در مجموعه ي رسوب های ژوراسیک 
ناحی��ه، به یک الیه ی س��نگ آهک با ضخامت حداکثر 50 متر دس��ت 
یافتند که از دیدگاه سنگ شناس��ی و شاخص بودن، یادآور سازند بادامو 

در ناحیه ی کرمان بود. از این رو ردیف های ش��اخص کوه های شتری نیز 
همچنان به نام سازند بادامو نامیده شد ]1[. در 1968 روتنر و همکاران در 
ناحیه ی شیرگشت )شمال باختری طبس( نیز واحد سنگ چینه ای جوان تر 
را سازند بادامو نامیدند. بررسی های زمین شناسی ناحیه ی کلمرد ]6[ نشان 
داد که در پهنه ی وس��یعی از باختر طبس تا  ناحی��ه ی نایبندان، ردیفي با 
ضخامت حدود 4000 متر از نهش��ته های ژوراس��یک وجود دارد که بر 
اساس مطالعه ی آمونیت ها ]3[ سّن آن باتونین میانی تا آغاز باتونین پسین 
است که این ردیف سازند پروده معرفی شد. برش الگوی این سازند در 
ش��مال غرب طبس به ضخامت 46 متر اندازه گیری شده که 7 متر زیرین 
آن کنگلومرایی و مابقی سنگ آهک خاکستری تیره، متراکم و به ندرت 
پیزوییدی است ]1[. این سازند آغازگر دومین چرخه ی رسوبی است که 
در مقایسه با اولین چرخه ی رسوبی )گروه شمشک( خصوصیات دریایی 
عمیق تري دارد و دگرشیبی قاعده ی آن به رویداد زمین ساختی مهمی در 
ژوراسیک ایران اشاره دارد ]1[. عبور از سازند قاره ای-دریایی هجدک 
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و رسیدن به آهک های دریایی سازند پروده نشانگر تغییر در شرایط آب 
و هوایی ناش��ی از فاز کیمرین میانی است؛ به نحوی که تغییر از رسوبات 
تیره رنگ س��ازند هجدک )مربوط به گروه شمش��ک( که در اکثر نقاط 
منطقه حاوی الیه های ذغال س��نگ می باش��د نش��انگر آب و هوایی سرد 
مربوط به محیط های مردابی-کوالبی اس��ت. در حالی که س��ازند پروده 
با لیتولوژی کربناته و ضخامت درخور توجه آن نش��انگر تغییر در شرایط 
محیطی و ثبات این ش��رایط )محی��ط دریایی کم عمق آب و هوای گرم( 

است ]4[.
مطالعات فسیل شناس��ي مح��دودي روي مرجان ه��اي ناحیه ی طبس و 
به خصوص سازند پروده انجام ش��ده است. از آن جمله مي توان به فلوگل 
)1966( اش��اره کرد که مرجان ها و اس��تراکدهاي کوه هاي شتري را مورد 
مطالعه و بررسي قرار داد. پاندي و فورسیچ )2003( با مطالعه ی مرجان هاي 
شرق ایران مرکزي )نواحي طبس و کرمان( 92 گونه ي متعلق به 50 جنس 

از مرجان هاي توآرسین تا کیمریجین را بررسي و معرفي کردند.
اخیراً مطالعات مختصری روی لیتواستراتیگرافی سازند پروده در برش های 
مزین��و و کمرمهدی و نی��ز مرجان های برش کمرمهدی توس��ط ولی پوری 
گودرزی و همکاران )1392 و 2014( انجام شده است. در این پژوهش سعی 
شده به معرفی، مطالعه و بررس��ی دقیق تر چینه نگاری و فسیل شناسی سازند 
پروده در دو برش مزینو و کمرمهدی در جنوب غرب طبس پرداخته شود و 

نتایج حاصل از آنها با برش مرجع مقایسه و تشریح گردد.

1- روش تحقیق
پس از گ��ردآوری منابع کتابخان��ه ای، مطالعات صحرایی ش��امل دو 
مرحل��ه ی مقدماتی جه��ت انتخاب برش مناس��ب و مرحل��ه ي تکمیلی 
به منظور اندازه گیری و نمونه برداری انجام ش��د. طی مطالعات صحرایی، 
بررس��ی دقیق لیتولوژی و تفکیک الیه ها بر اساس خصوصیات لیتولوژی 
و فسیل شناس��ی آنها جهت رسم ستون چینه شناسی و برداشت 200 نمونه 
از فس��یل های مرجان و کدگذاری آنها در محل به همراه ثبت شواهد در 
منطقه صورت گرفت و مرزهای زیرین و زبرین س��ازند مشخص گردید. 
نمونه های جمع آوری شده از برش های مورد مطالعه جهت مطالعات دقیق 
و آزمایش��گاهی مثل تهیه ي مقاطع نازک، آماده شده و مورد مطالعه قرار 

گرفت.

2- راه های دسترسی به برش های مورد مطالعه
ب��رش مزین��و، در 42 کیلومتری جاده ی آس��فالته ی طبس ب��ه یزد و در 
مجاورت جاده ی اصلی واقع شده است. دسترسی به برش کمرمهدی نیز از 
طریق جاده ی آس��فالته طبس به یزد و سپس ادامه ي مسیر از طریق جاده ی 

خاکی معدن فلورین کمرمهدی امکان پذیر است )شکل-1(.

3- سازند پروده در برش مزينو
سازند پروده در برش مزینو واقع در جاده ی طبس-یزد، به ضخامت 60 
متر اندازه گیری شده و شامل دو بخش آواری )ماسه سنگ همراه با سیمان 
کربناته( و کربناته )آهک خاکس��تری رنگ و س��خت( است )شکل-2(. 
همچنین س��ازند پروده در برش مزینو بر اساس ویژگی های سنگ شناسی، 
محتوای بیولوژیکی بوده و آلوکم های آن به 13 واحد قابل تقس��یم اس��ت 
)شکل-4(. در برش مزینو، قاعده ی سازند پروده با یک واحد ماسه سنگی 
س��خت و قرمزرنگ مشخص می ش��ود و این واحد روی سازند هجدک 
به شکل ناپیوسته و هم شیب قرار می گیرد )شکل-a-6(. این واحد در ادامه 
به ماسه سنگ نازک الیه ي سبزرنگ تبدیل شده و به سمت باال سنگ شناسی 
س��ازند با سنگ آهک خاکستری و س��خت ادامه می یابد که حاوی مقدار 

1  نقشه ی زمین شناسی و نقشــه ی راه های دسترسی به برش های 
مزینو و كمرمهدی

٤ 
 

و  .Heliocoenia sp. ،Stylina sp. ،Epistreptophyllum spشامل ) 6ها هگزاكرالانواع ( 5اسكلركتيناهاي  مرجان
Thecosmilia sp. در ) 8تا  3-هايواحد(آهكي هاي  اليهدر  اكثراًها  مرجانذكر است كه  بهالزم . )9- شكل( است

 و 7ها اي دوكفههمچنين حاوي تعدادي از انواع  8تا  3-هايواحد). d-7- شكل(ند شو ميابتداي سازند ظاهر 
كاسته شده و در فسيلي هاي  نمونهاز فراواني و تنوع س سازند رأسمت  به). e-7-شكل( هستنيز  8پايان شكم
مرز فوقاني اين سازند در برش مزينو . شوند ميديده پايان  شكمتنها تعداد اندكي از ) 12-واحد(پاياني هاي  اليه

 ).b-6-شكل(شود  ميشيب پوشيده  همطور  بهسازند بغمشاه و هاي  مارنتوسط 

  

  
  مزينو و كمرمهديهاي  برشدسترسي به هاي  راهي  نقشهشناسي و  زميني  نقشه - 1شكل
 

2  نمایی از سازند پروده در برش مزینو )دید عکس به سمت شمال است(

٥ 
 

 
 )سمت شمال است بهديد عكس ( نمايي از سازند پروده در برش مزينو - 2شكل 

 

  كمرمهدي برش در پروده سازند -4
اين سازند شامل دو بخش . )3- شكل( ه استشدگيري  اندازهمتر  111سازند پروده در برش كمرمهدي ضخامت 

 برهمچنين . باشد مي) ، كلسيرودايت و كلكĤرنايتلوتايت كلسي(و كربناته ) سنگ ماسهو  ستونشيل، سيلت(آواري 
). 5- شكل( كردواحد تقسيم  19به را  آنتوان  ها مي آلوكمشناسي، محتواي بيولوژيكي و  سنگهاي  ويژگياساس 
كه (رنگ  اي قهوهي  هوازده آهكي و بدون آلوكم، با سطح- آواري هايمهدي با واحدسازند در برش كمري  قاعده

سمت باال،  به. )a-8-شكل(د شو ميآغاز  )گيرد ميقرار روي سازند هجدك شيب  و هم صورت ناپيوسته هب
رودايت و  كلسي، لوتايت كلسي(، واحدهاي كربناته سيلتي شيليشيل،  اً شاملسازند عمدت شناسيِ سنگ

ي  مجموعهاز نظر . استغالب  واحدها سايربر  واحدهاي كربناتهاما ميزان  باشد ميسنگ  ماسهو  )كلكĤرنايت
 Montlivaltiaو شامل منفرد است كه عمدتاً) هگزاكرال(ا اسكلركتينهاي  مرجاناين بخش بيشتر حاوي  ،فسيلي

sp. ،Chomatoseris iranensis Flügel (1966)، Thamnasteria sp.  وMicrosolena sp. شكل( باشند مي-
 و 10هابريوزوآ ،9ها اسفنج ،ها اي دوكفه مثل ديگر فسيلي هاي گروه همچنين). 14 و11 ،10 ،7-هايواحد( )10

سازند،  بااليي هاي اليه در). c-7- شكل) (18 تا 15-هايواحد( دارند وجود سازند اين در نيز 11خارداران
در انتها، سازند پروده در برش كمرمهدي با واحدي از ). 15-واحد(شود  ميديده ها  اي دوكفهاز هايي  فسيل
اين سازند با  باالييرز م. رسد ميپايان  بهفسيلي هاي  خردههمراه با ) 19-واحد(خاكستري روشن لوتايت  كلسي
 .)b-8- شكل( استو پيوسته شيب  همشكل   بهسازند بغمشاه هاي  مارن
 

3  نمایــی از ســازند پــروده در بــرش كمرمهدی )دید عکس به ســمت 
جنوب شرق است(

٦ 
 

 
  )شرق است جنوبسمت  بهديد عكس ( كمرمهدينمايي از سازند پروده در برش  - 3شكل 

  

 
 مزينو سازند پروده در برششناسي  چينهستون  - 4شكل 

 
غرب شهرستان طبس و در دو برش  جنوبواقع در  ي مورد مطالعهي  منطقهدر  ، با توجه به مطالب ذكر شده
ها و ها و پيزوييدچون آنكوييدهايي  آلوكماساس شواهدي از جمله فراواني  پروده بر مزينو و كمرمهدي، سازند
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زیادی آنکویید و پیزویید بوده و هرچه به سمت باالی سازند نزدیک شویم 
اندازه ی آنکوییدها بزرگ تر خواهد شد )شکل-a-7وb(. از نظر محتوای 
فسیلی، فسیل غالب سازند، مرجان های اسکلرکتینا5 )انواع هگزاکرال ها6( 
و   .Heliocoenia sp.، Stylina sp.، Epistreptophyllum sp ش��امل 
Thecosmilia sp. اس��ت )ش��کل-9(. الزم به ذکر اس��ت ک��ه مرجان ها 

اکث��راً در الیه های آهک��ی )واحدهای-3 ت��ا 8( در ابتدای س��ازند ظاهر 
می ش��وند )ش��کل-d-7(. واحدهای-3 تا 8 همچنین ح��اوی تعدادی از 

انواع دوکفه ای ها7 و ش��کم پایان8 نیز هست )ش��کل-e-7(. به سمت رأس 
 سازند از فراوانی و تنوع نمونه های فسیلی کاسته شده و در الیه های پایانی 
)واح��د-12( تنها تعداد اندکی از ش��کم پایان دیده می ش��وند. مرز فوقانی 
این سازند در برش مزینو توسط مارن های سازند بغمشاه و به طور هم شیب 

.)b-6-پوشیده می شود )شکل

4- سازند پروده در برش کمرمهدی
ضخامت س��ازند پ��روده در برش کمرمهدی 111 مت��ر اندازه گیری 
ش��ده اس��ت )ش��کل-3(. این س��ازند ش��امل دو بخش آواری )شیل، 
سیلتس��تون و ماسه س��نگ( و کربناته )کلس��ی لوتایت، کلسیرودایت و 
کلکآرنایت( می باش��د. همچنین بر اس��اس ویژگی های سنگ شناسی، 
محت��وای بیولوژیک��ی و آلوکم ها می ت��وان آن را به 19 واحد تقس��یم 
ک��رد )ش��کل-5(. قاعده ی س��ازند در برش کمرمهدی ب��ا واحدهای 
آواری-آهکی و بدون آلوکم، با س��طح ه��وازده ی قهوه ای رنگ )که 
به صورت ناپیوسته و هم شیب روی سازند هجدک قرار می گیرد( آغاز 
می شود )ش��کل-a-8(. به سمت باال، سنگ شناسِی سازند عمدتاً شامل 

4  ستون چینه شناسی سازند پروده در برش مزینو

٦ 
 

 
  )شرق است جنوبسمت  بهديد عكس ( كمرمهدينمايي از سازند پروده در برش  - 3شكل 

  

 
 مزينو سازند پروده در برششناسي  چينهستون  - 4شكل 

 
غرب شهرستان طبس و در دو برش  جنوبواقع در  ي مورد مطالعهي  منطقهدر  ، با توجه به مطالب ذكر شده
ها و ها و پيزوييدچون آنكوييدهايي  آلوكماساس شواهدي از جمله فراواني  پروده بر مزينو و كمرمهدي، سازند

5  ستون چینه شناسی سازند پروده در برش كمرمهدی

٧ 
 

ها و ها، بريوزوآ اسفنج ،پايان شكم، ها  اي دوكفههگزاكرال، هاي  مرجان مثلحضور فوناي فسيلي دريايي بنتيك 
بودن  درياييبر ييدي أت باالهمچنين موارد . نهشته شده است انرژي زيادبا و عمق  كمخارداران، در محيطي 

  .هست نهشته شده در سازند پروده نيزهاي  آهك
  

 
  مهديكمر سازند پروده در برششناسي  چينهستون  - 5شكل 

6  جایگاه ســازند پروده و موقعیت آن بین دو ســازند هجدک و بغمشاه 
)برش مزینو(

a- مرز ناپیوسته و هم شیب بین سازند هجدک و سازند پروده
 b- مرز پیوسته و هم شیب بین سازند پروده و سازند بغمشاه

٨ 
 

  
مرز ناپيوسته و  -a )برش مزينو( جايگاه سازند پروده و موقعيت آن بين دو سازند هجدك و بغمشاه - 6شكل 

 سازند بغمشاهبين سازند پروده و شيب  هممرز پيوسته و  -b بين سازند هجدك و سازند پرودهشيب  هم

  

  

    
 - c، )برش مزينو( 11- دواحاي  دوكفهي  هستهآنكوييد با  -b، )برش مزينو( 10-هاي واحدپيزوييد -a -  7شكل 

برش (ي فسيلي  شدهو قطعات خرداي  دوكفهكوچك هاي  فسيلحاوي  8-واحدبخشي از قسمت آهكي 
برش ( 6-در واحد) اي دوكفه(فسيل پكتن  -e و )برش مزينو( 7- واحدكلني مرجان هگزاكرال  -d ،)كمرمهدي

  )مزينو
 

a  b  c

d  e

a  b

a  7- پیزوییدهای واحد-10 )برش مزینو(
 b- آنکویید با هسته ی دوكفه ای واحد-11 )برش مزینو(

 c- بخشی از قسمت آهکی واحد-8 حاوی فسیل های كوچک دوكفه ای 
و قطعات خردشده ی فسیلی )برش كمرمهدی(

 d- كلنی مرجان هگزاكرال واحد-7 )برش مزینو( و e- فسیل پکتن 
)دوكفه ای( در واحد-6 )برش مزینو(

٨ 
 

  
مرز ناپيوسته و  -a )برش مزينو( جايگاه سازند پروده و موقعيت آن بين دو سازند هجدك و بغمشاه - 6شكل 

 سازند بغمشاهبين سازند پروده و شيب  هممرز پيوسته و  -b بين سازند هجدك و سازند پرودهشيب  هم

  

  

    
 - c، )برش مزينو( 11- دواحاي  دوكفهي  هستهآنكوييد با  -b، )برش مزينو( 10-هاي واحدپيزوييد -a -  7شكل 

برش (ي فسيلي  شدهو قطعات خرداي  دوكفهكوچك هاي  فسيلحاوي  8-واحدبخشي از قسمت آهكي 
برش ( 6-در واحد) اي دوكفه(فسيل پكتن  -e و )برش مزينو( 7- واحدكلني مرجان هگزاكرال  -d ،)كمرمهدي

  )مزينو
 

a  b  c

d  e

a  b



51

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 116 / مهر ماه 1393

A-I   9: چند نمونه از مرجان های اســکلركتینای ســازند پروده در برش 
 A-C: Epistreptophyllum sp.،D-F:Stylina sp.، I-G:.مزینــو
Heliocoenia sp.  )مقیاس خط مشکی: یک سانتی متر، مقیاس خط زرد: 

2 میلی متر(

١٠ 
 

 بيشتر بسيار الگو برش در بخش همين ضخامت به نسبت مطالعه مورد هاي برش در كربناته بخش ضخامت 
  .است

  

  

A-N   10: تعدادی از مرجان های اســکلركتینای ســازند پروده در برش 
 A-C: Chomatoseris iranensis، D-G: Montlivaltia ،كمرمهــدی
sp.،H-K:Thamnasteria sp.، L-N: Microsolena sp. )مقیاس خط 

مشکی: یک سانتی متر، مقیاس خط زرد: 2 میلی متر(

١١ 
 

 A-C :Epistreptophyllum.كتيناي سازند پروده در برش مزينواسكلرهاي  مرجان از نمونهچند : A-I، 9شكل 

sp.،D-F:Stylina sp.، I-G: Heliocoenia sp.  )2: متر، مقياس خط زرد سانتي يك: مقياس خط مشكي 
  )متر ميلي

  

8  جایــگاه ســازند پــروده و موقعیت آن در زیر ســازند بغمشــاه )برش 
 -a :كمرمهدی( و آخرین واحدهای سازند هجدک در زیر سازند پروده

آخرین واحدهای آواری و ذغال دار سازند هجدک
b- مرز پیوسته و هم شیب بین سازند پروده و سازند بغمشاه

٩ 
 

  
و آخرين واحدهاي سازند  )برش كمرمهدي( سازند بغمشاه در زيرجايگاه سازند پروده و موقعيت آن  - 8شكل 

شيب  هممرز پيوسته و  -b  ،سازند هجدكدار  غالذآخرين واحدهاي آواري و  -a: هجدك در زير سازند پروده
 بين سازند پروده و سازند بغمشاه

 

 گيري نتيجه

و اي  قاعدهسنگ  ماسهبخش ( شناسي سنگمتر داراي دو بخش  60ضخامت  بهسازند پروده در برش مزينو  
واحد  13هاي آن به  آلوكم، محتواي بيولوژيكي و شناسي سنگهاي  ويژگياساس  بوده و بر) بخش آهكي

 .استتقسيم  قابل
 ،.Heliocoenia sp.، Stylina sp شامل) اسكلركتينا( مرجان هاي فسيل ،پروده سازند از مزينو برش در 

Epistreptophyllum sp. و Thecosmilia sp. است. 
 در آواريبخش ( شناسي سنگ بخش دو داراي متر 111 ضخامت به كمرمهدي برش در پروده سازند 

 اساس بر همچنين. است ))كلكĤرنايت و رودايت كلسي ،لوتايت كلسي( كربناته هاي بخش و ابتدايي واحدهاي
 .است تقسيم قابل واحد 19 به ها آلوكم و بيولوژيكي محتواي ،شناسي سنگ هاي ويژگي

 ،.Montlivaltia sp شامل) اسكلركتينا( مرجان هاي فسيل پروده سازند از كمرمهدي برش در 
Chomatoseris iranensis Flügel (1966)، Thamnasteria sp. و Microsolena sp. است. 

 شبيه به شناسي سنگ كلي وضعيت نظر از طبس بلوك غرب جنوب در واقع كمرمهدي، و مزينو برش دو 
 و شده آغاز آواري رسوبات از ضخامتي با كه طوري به هستند؛ طبس بلوك غرب شمال قسمت در الگو برش
 .يابند مي ادامه آهكي رسوبات با سپس

 در كه صورتي در است؛ كنگلومرايي نوع از آواري شناسي سنگ داراي قاعده در پروده سازند الگوي برش 
 سنگي ماسه نوع از آواري شناسي سنگ داراي سازند ي قاعده در ،ابتدايي واحدهاي ي مطالعه مورد هاي برش

 .هستند

a  b

شیل، شیلی س��یلتی، واحدهای کربناته )کلسی لوتایت، کلسی رودایت 
و کلکآرنایت( و ماسه س��نگ مي باش��د اما میزان واحدهای کربناته بر 
س��ایر واحدها غالب اس��ت. از نظر مجموعه ی فسیلی، این بخش بیشتر 
حاوی مرجان های اس��کلرکتینا )هگزاکرال( اس��ت ک��ه عمدتاً منفرد 

 Montlivaltia sp.، Chomatoseris iranensis Flügel ش��امل  و 
)1966(، Thamnasteria sp. و Microsolena sp. می باش��ند )شکل-

10( )واحدهای-7، 10، 11و 14(. همچنین گروه های فسیلی دیگر مثل 
دوکفه ای ها، اس��فنج ها9، بریوزوآها10 و خارداران11 نیز در این س��ازند 
وجود دارند )واحدهای-15 تا 18( )ش��کل-c-7(. در الیه های باالیي 
سازند، فس��یل هایی از دوکفه ای ها دیده می شود )واحد-15(. در انتها، 
سازند پروده در برش کمرمهدی با واحدی از کلسی لوتایت خاکستری 
روش��ن )واحد-19( همراه با خرده های فس��یلی به پایان می رس��د. مرز 
باالیي این س��ازند با مارن های سازند بغمشاه به  شکل هم شیب و پیوسته 

.)b-8-است )شکل
 ب��ا توجه به مطال��ب ذکر ش��ده ، در منطقه ی مورد مطالع��ه ي واقع در 
جنوب غرب شهرس��تان طب��س و در دو برش مزینو و کمرمهدی، س��ازند 
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پروده بر اس��اس شواهدی از جمله فراوانی آلوکم هایی چون آنکوییدها و 
پیزوییدها و حضور فونای فسیلی دریایی بنتیک مثل مرجان های هگزاکرال، 
دوکفه ای  ها، ش��کم پایان، اس��فنج ها، بریوزوآها و خ��ارداران، در محیطی 
کم عمق و با انرژی زیاد نهش��ته شده اس��ت. همچنین موارد باال تأییدی بر 

دریایی بودن آهک های نهشته شده در سازند پروده نیز هست.

نتیجه گیری
 س��ازند پروده در ب��رش مزینو به ضخام��ت 60 مت��ر دارای دو بخش 
سنگ شناسی )بخش ماسه سنگ قاعده ای و بخش آهکی( بوده و بر اساس 
ویژگی های سنگ شناس��ی، محتوای بیولوژیک��ی و آلوکم های آن به 13 

واحد قابل تقسیم است.
 در ب��رش مزینو از س��ازند پروده، فس��یل های مرجان )اس��کلرکتینا( 
و   .Heliocoenia sp.، Stylina sp.، Epistreptophyllum sp ش��امل 

Thecosmilia sp. است.

 سازند پروده در برش کمرمهدی به ضخامت 111 متر دارای دو بخش 
سنگ شناس��ی )بخش آواری در واحدهای ابتدای��ی و بخش های کربناته 

)کلسی لوتایت، کلس��ی رودایت و کلکآرنایت(( است. همچنین بر اساس 
ویژگی های سنگ شناس��ی، محتوای بیولوژیک��ی و آلوکم ها به 19 واحد 

قابل تقسیم است.
 در برش کمرمهدی از س��ازند پروده فس��یل های مرجان )اسکلرکتینا( 
 ،)1966( Montlivaltia sp.، Chomatoseris iranensis Flügel ش��امل

Thamnasteria sp. و Microsolena sp. است.

 دو برش مزینو و کمرمهدی، واقع در جنوب غرب بلوک طبس از نظر 
وضعیت کلی سنگ شناسی شبیه به برش الگو در قسمت شمال غرب بلوک 
طبس هستند؛ به طوری که با ضخامتی از رسوبات آواری آغاز شده و سپس 

با رسوبات آهکی ادامه می یابند.
 برش الگوی سازند پروده در قاعده دارای سنگ شناسی آواری از نوع 
کنگلومرایی است؛ در صورتی که در برش های مورد مطالعه ي واحدهای 
ابتدایی، در قاعده ی س��ازند دارای سنگ شناسی آواری از نوع ماسه سنگی 

هستند.
 ضخامت بخش کربناته در برش های مورد مطالعه نس��بت به ضخامت 

همین بخش در برش الگو بسیار بیشتر است.
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