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محمدرضا آریانسب*، مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت  جهانبخش دانشیان، دانشگاه خوارزمی  آمالیا اسپینا، دانشگاه پروجای ایتالیا 

نتایج مطالعه رس��وبات کربونیفر در ایران مرکزي مي تواند، مبناي تحقیقات در حوضه هاي هیدروکربوري زاگرس و 
کپه داغ قرار گیرد. دلیل این امر وجود رخنمون هاي بي نظیر رس��وبات کربونیفر در ایران مرکزي و عدم بیرون زدگي 
آنها در س��ایر حوضه هاي نفتي ایران اس��ت. از آنجائي که این حوضه ها در زمان پالئوزوئیک در سکوي مشابهي قرار 
داشته اند؛ مي توانند شرایط یکساني را تجربه کرده باشند. دیرینه شناسي به عنوان اولین گام در شناسایي این رسوبات 
و محیط تش��کیل آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. بنابراین این نوشتار به بررسي این رسوبات در ایران مرکزي 
که شامل سازندهاي شیشتو )شیشتو-2( و سردر در جنوب شرق طبس رخنمون یافته اند پرداخته است. بر مبناي 
مطالعات دیرینه شناسي انجام شده بر روي رسوبات این دو واحد سنگي و ظهور و انقراض میکروفسیل هاي گیاهي و 
جانوري موجود در آنها، بیوزون هاي پالینولوژیکي و روزن بري مش��خص شد. نتایج به دست آمده از دو گروه فسیلي 

مورد اشاره به منظور کنترل صحت اطالعات با یکدیگر مقایسه شده است که نتایج در این مطالعه ارایه می شود.
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بیوزون بندي رسوبات كربونیفر براساس پالینومورف ها و روزن بران در برش 
حوض  دوراه واقع در جنوب شرق طبس

مقدمه
بررس��ي وضعی��ت حوضه ه��اي هیدروکربوري ای��ران در زم��ان کربونیفر 
منوط به مطالعه رس��وبات این زمان در سرتاس��ر ایران اس��ت و الزم اس��ت تا 
رخنمون هاي س��نگي و یا ستون هاي س��نگي حفاري شده در چاه ها در گستره 
ایران مطالعه ش��ود. متاس��فانه در حوضه هاي هیدروکربوري ایران که ش��امل 
زاگ��رس و کپه داغ اس��ت، رخنموني از رس��وبات کربونیفر دیده نمي ش��ود. 
اگ��ر بپذیریم، ایران در زم��ان کربونیفر جزئي از ابرقاره گندوانا بوده اس��ت، 
بنابراین مي توان انتظار داش��ت ک��ه حوضه هاي مختلف ای��ران در زمان فوق 
داراي ش��رایط محیطي و اکولوژي مش��ابهي ب��وده  و نتایج مطالعه رس��وبات 
رخنمون یافته کربونیفر در س��ایر نواح��ي ایران مانند البرز و ایران مرکزي، در 
حوضه هاي هیدروکربوري استفاده شود. در حوضه هاي البرز و ایران مرکزي، 
 ,Bozorgnia( مطالعات متعددي بر روي کربونیفر انجام ش��ده است )بزرگ نیا
 ,.Falahatgar et al( هم��کاران  و  فالحت گ��ر   ،)1379( مص��دق   ،)1973
 2015(، برن��کل و هم��کاران (Brenckle et al, 2009( و بهرامي و همکاران 
)Bahrami et al, 2011(، گرگی��ج )1381(، س��هرابي )1384( و س��لطاني 
)1391(. مطالع��ه همزمان پالینومورف ها و روزن ب��ران در ناحیه حوض دوراه، 
براي اولین بار انجام ش��ده اس��ت تا از نتایج این دو گروه فس��یلي براي کنترل 

یکدیگر استفاده شود. 

1- پیشینه مطالعات
رس��وبات کربونیفر برش حوض دوراه واقع در جنوب ش��رق طبس ش��امل 
رس��وبات کربناته و سیلیس��ي-آواري در برگیرنده بخش شیش��تو-2 و سازند 
سردر است. برش الگوي سازند شیشتو براي اولین بار توسط روتنر و همکاران 
]1[ و برش الگوي س��ازند س��ردر توسط گانسر ]2[ معرفي ش��د. به دلیل عدم 

دسترس��ي به اطالعات سنگي و زیستي، برش هاي مرجع آنها توسط اشتوکلین 
و هم��کاران ]3[ در ناحی��ه م��ورد مطالعه در ای��ن مقاله توصیف ش��دند ]4[. 
مطالعات متعدد فسیل شناس��ي از جمله مطالع��ه کنودونت ها ]5، 6، 7، 8 و 9[، 
پالینومورف ها ]10، 11و 12[، بریوزوآ ]13[ و غیره بر روي رس��وبات فوق 
انجام ش��ده اس��ت که خالي از اشکال نیس��تند. لون و همکاران ]14[ سازند 
سردر را به گروه ارتقاء داده و دو سازند قلعه )سردر-1( وآبشني )سردر-2( 

را با سن پنسیلوانین در نواحي ازبک کوه و انارک معرفي کردند ]1[.

2- موقعیت جغرافیایي و راه دسترسي
برش حوض دوراه با مختصات طول "55 '20 ° 33 شمالي و عرض "29.4 
'20 ° 57 ش��رقي، در 65 کیلومتري جنوب ش��رق طب��س و از طریق جاده 
آسفالته بیرجند، به طرف روستاي دیهوک قابل دسترسي است )شکل-1(. 

3- زمین شناسي عمومي منطقه
رس��وبات پرکامبری��ن تا عهد حاضر ب��ا ضخامت زی��اد در منطقه رخنمون 

اصالعات مقالهچکیده

 1    موقعیت جغرافیایي و راه هاي دسترسي به برش هاي مورد مطالعه
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دارد. به عنوان نمونه، رس��وبات پالئوزوئیک با ضخامت 2 تا 3 کیلومتر است. 
در حالیکه رس��وبات مزوزوئیک بیش از 10 کیلومتر س��تبرا دارد   ]4[. عالوه بر 
این رس��وبات، س��نگ هاي آتشفشاني به خصوص س��نگ هاي آذرین مربوط 
به دوران س��وم نیز در منطقه گس��ترش یافته اس��ت. همچنین اثرات تکتونیک 
به فراواني در ناحیه دیده مي ش��ود. بطوریکه گس��ل هاي کوچک و بزرگ به 
صورت گس��ل هاي ع��ادي و معکوس عمل کرده و باع��ث بلوک بندي ناحیه 
ش��ده اند. به عنوان نمونه بلوک طبس از شرق توسط گسل نایبندان و در غرب 
توسط گسل کوهبنان-کلمرد محدود شده است. رسوبات پالئوزئیک در برش 
حوض دوراه )ش��کل-2( شامل سازندهاي پادها، بهرام، سیبزار، شیشتو، سردر 
و جمال و رس��وبات مزوزوئیک شامل سازندهاي سرخ ش��یل، شتري، نایبند، 

شمشک، بادامو، بغمشاه، قلعه دختر، اسفندیار و رسوبات کرتاه است ]4[.

4- سنگ شناسي
رس��وبات مورد مطالعه شامل بخش شیشتو-2 از س��ازند شیشتو و سازند 
س��ردر است. بخش شیش��تو-2 به ضخامت 303 متر، با رسوبات شیلي سیاه 
رنگ معروف به ››افق ش��یلي موش‹‹ ش��روع مي ش��ود. در ادامه رس��وبات 
ش��یلي و س��نگ آهک به صورت متناوب نهش��ته ش��ده اند. در بخش هاي 
باالیي این س��ازند، الیه هاي چرت��ي به صورت بین الیه اي دیده مي ش��ود. 
ماکروفس��یل هایي مانن��د براکیوپود، کرینوئی��د، گاس��تروپود، دوکفه اي، 
مرجان، بریوزوآ، جلبک و اثرات فس��یلي مانند Zeophycus به فراواني در 

رسوبات سنگ آهک بخش شیشتو-2 وجود دارد.
سازند سردر داراي ضخامت 534 متر است. رسوبات این سازند با کنگلومرا 
ش��روع مي ش��ود. این کنگلومرا پلي میکتیک و حاوي قطع��ات متنوعي با 
اندازه هاي مختلف تا چند سانتیمتراس��ت. سپس رسوبات ماسه سنگي، شیلي 
و میان الیه هایي از س��نگ آهک با ضخامت هاي مختلف در بین آنها نهشته 
شده است. ساختارهایي مانند ریپل مارک و چینه بندي متقاطع در واحدهاي 
رس��وبي فوق دیده مي شود. بیشترین ضخامت رس��وبات سازنده این واحد 

سنگي از نوع سیلیسي-آواري است.

5- مطالعات دیرینه شناسي
به منظ��ور تعیی��ن بیوزون هاي موجود، نمونه هاي ش��یل در آزمایش��گاه 
دیرینه شناس��ي  آزمایش��گاه  در  س��نگ آهکي  نمونه ه��اي  و  پالینول��وژي 
آماده سازي شدند. پس از مطالعات دیرینه شناسي بر روي اسالیدها و مقاطع 
نازک تهیه ش��ده، گونه هاي پالینومورف و روزن بران شناس��ایي و براساس 
آنها، نمودار انتش��ار فس��یلي مشخص ش��د. بیوزون هاي معرفي شده در زیر 
مورد بحث و مقایس��ه قرار گرفتند. در این بح��ث تنها به تعداد معدودي از 

گونه هاي شاخص و مهم اشاره مي شود.
 Spelaeotriletes pretiosus،Spelaeotriletes پالینومورف��ي  گونه ه��اي   -1
 balteatus ،Spinozonotriletes uncatus ، Aratrisporites saharaensis، Raistrickia

clavata، Radiizonates arcuatus مش��خص کننده س��ن تورنزین میاني در توالي 

 دیده ش��ده از بخش شیش��تو-2 اس��ت. این گونه معرف اولی��ن پالینوزون
بی��وزون 80  ای��ن  اس��ت.   Spelaeotriletes pretiosus – Raistrickia clavata PC

مت��ر از قاع��ده بخش شیش��تو-2 را در بر مي گی��رد. در بخ��ش باالیي این 
 Archaesphaera magna ، Diplosphaerinaمانن��د روزن بران��ي  پالین��وزون، 
inaequalis،Parathurammina sp.، Eotuberitina retlingeri ب��ه هم��راه گونه ه��اي 

Earlandia moderata، Earlandia elegans و Earlandia clavatula حض��ور دارن��د 

که تا پالینوزون بعدي ادامه دارن��د. این محدوده روزن بري تحت مجموعه 
بيوزونيEarlandia moderata  نامیده شد.

 Schopfites claviger، Aurorasporaگونه ه��اي بع��دي  پالین��وزون  در   -2
 macra،Spelaeotriletes pretiosus، Raistrickia clavata،Auroraspora solisortus

 ،Diatomozonotriletes rarus ، Indotriradites dolianitii، Knoxisporites literatus

و بس��یاري از گونه ه��اي دیگر یافت مي ش��ود که س��ن تورنزین پس��ین را 
 Schopfites claviger – مشخص مي کند. این پالینوزون با ضخامت 33 متر با نام
Auroraspora macra (CM) اس��ت. این بخ��ش از توالي معادل با بخش باالیي 
بیوزون Earlandia moderata  و بخش زیرین Earlandia vulgaris اس��ت. شروع 

بیوزون روزن بري اخیر با ظهور گونه Earlandia vulgaris مشخص مي شود. 
رس��وبات س��نگ آهک موجود در بین پالینوزون فوق و پالینوزون بعدي 
به دلیل ماهیت رس��وبي فاقد پالینومورف است و به همین دلیل این محدوده 
بر مبناي روزن بران بیوزون بندي ش��ده اس��ت. وج��ود گونه هاي روزن بري 
مشخص مانند Darjella monilis و انواع گونه هاي Tetrataxis در این محدوده، 
عام��ل مهمي در تعیی��ن بیوزون هاي این بخش اس��ت. Earlandia clavatula با 
شکل خاص خود موجب تعریف بیوزون با نام این گونه شد؛ اما ظهور گونه 
بسیار ش��اخص Darjella monilis با گسترش جغرافیایي وسیع و زمان حضور 
 Darjella به دوزیرزون Earlandia clavatula بسیار کوتاه عامل تقس��یم بیوزون

monilis و Tetrataxis conica در بازه مورد مطالعه ش��ده اس��ت.

 Cordylosporites 3- سومین پالینوزون معرفي شده با ضخامت 203 متر به نام
 Lycospora pusilla،  Indotriradites daemonii، Indotriraditesحاوي magnidictyus

 dolianitii، Knoxisporites stephanophorus، Perotrilites tessellatus، Schulzospora

 campyloptera،Raistrickia nigra،  Apiculiretusispora multiseta،Densosporites

 2   زمین شناسي عمومي و محل برش حوض دوراه در جنوب شرق طبس
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annulatus  و پالینومورف هاي دیگري اس��ت که نش��انگر ویزین پسین براي 

ای��ن بیوزون اس��ت. در بخ��ش زیرین ای��ن پالینوزون، بی��وزون روزن بري
 Archaediscus (Permodiscus) rotundus - Archaediscus (Planoarchaediscus)

eospirillinoides وج��ود دارد ک��ه در آن اولی��ن ظهور گونه ه��اي بدوي از 

آرکئدیس��یدها دیده مي ش��ود. س��ایر گونه هاي روزن بر در ای��ن محدوده 
 Brunsia spirillinoides. Pseudoammodiscus priscus, Pseudoammodiscusش��امل
 sp., Viseidiscus monstratus, Ammarchaediscus sp., Tetrataxis sp., Tournayella

moelleri, Archaediscus (Permodiscus) rotundus, Archaediscus اس��ت. بیوزون 

Cordylosporites magnidictyus قس��مت باالي س��ازند شیش��تو و بخش زیرین 

سازند سردر را شامل مي شود.
 Archaediscus (Rugosoarchaediscus) demaneti - روزن ب��ري  بی��وزون 
Archaediscus (Archaediscus) stilus ب��ا س��ن س��رپوخوین، مابین چهارمین و 

پنجمین پالینوزون قرار دارد. این وضعیت به دلیل ماهیت سنگ شناس��ي این 
محدوده است که از نوع سنگ آهک بوده و فاقد پالینومورف است.

4- پالین��وزون Monosaccate Pollens با ضخامت 75 مت��ر، چهارمین بیوزون 
پالینولوژیکي اس��ت که با اولین ظهور پولن هاي تک باله مش��خص مي ش��ود. 
این گونه ها در بس��یاري از نقاط دنیا مشخصه ش��روع سرپوخوین هستند. بنابر 
ظهور پولن ه��اي تک باله و ان��واع دو باله در بیوزون بعدي، س��ن این بیوزون 
سرپوخوین-باش��کرین در نظر گرفته مي شود. در این بازه گونه هاي پولن هاي 
Potonieisporites،Plicatipollenites  و Florinites دیده می ش��ود. عالوه بر گونه هاي 

فوق، اسپورهاي Punctatisporites spp. و Leiotriletes spp. نیز دیده مي شوند. 
5- آخری��ن پالین��وزون مش��خص ش��ده در رس��وبات کربونیفر برش 
ح��وض دوراه با نام Bisaccate Pollens، داراي ضخامت 290 متر اس��ت. در 

این پالینوزون انواع دو باله پولن ها ظاهر مي ش��وند و براس��اس این واقعیت 
س��ن اي پالینوزون باشکرین-مسکووین اس��ت. در این بیوزون گونه هاي 
 Caheniasaccites densus، Florinites junior، Potonieisporites spp.، پول��ن 
 Potonieisporites densus، Potonieisporites jayantiensis، Potonieisporites

 novicus، Cannanoropollis janakii، Plicatipollenites gondwanensis،

 Plicatipollenites malabarensis، Crustaesporites sp.، Jugasporites sp.،

 Corisaccites و Lueckisporites sp.، Cycadopites sp.، Protohaploxypinus amplus

sp. وجود دارد.

نتیجه گیري
بیوزون بندي رس��وبات کربونیفر در برش  حوض دوراه براس��اس ظهور و 
انقراض گونه هاي پالینومورف و روزن بران صورت گرفته اس��ت. بر مبناي 
این مطالعات، 5 پالینوزون و 5 بیوزون روزن بر )با دو زیرزون( مشخص شد. 
بیوزون هاي معرفي ش��ده اگرچه مربوط به دو گروه متفاوت فسیلي هستند، 
ولي از نظر س��ني به خوب��ي یکدیگ��ر را تایید مي کنند و رس��وبات توالي 
مورد مطالعه را پوش��ش مي دهند. س��ن این توالي براساس پالینومورف ها و 
روزن بران، تورنزین میاني تا مس��کووین است. بر مبناي این گونه ها دو نبود 
چینه اي در درون این توالي دیده مي شود. اولین نبود بین بیوزون روزن بري 
 Archaediscus (Permodiscus) rotundus - بی��وزون  و   Earlandia clavatula

Archaediscus (Planoarchaediscus) eospirillinoides و پالینوزون معادل آن یعني  

Cordylosporites magnidictyusاس��ت که موید نبود رس��وبات ویزین زیرین تا 

میاني است. نبود دوم در محل مرز دو سازند شیشتو و سردر است که اواخر 
ویزین باالیي و اوایل سرپوخوین را شامل می شود.
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