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چكیده
در اين پژوهش، زيست چینه نگاری و تعیین عمق ديرينه سازند گورپی در برش جنوب غرب کوهدشت مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين مطالعه 50 گونه متعلق به 24 جنس از 
روزن بران شناور وکف زی تشخیص داده شد که بر اساس گسترش چینه شناسی اين روزن بران، 6 زون زيستی معرفی و سن سازند گورپی در اين برش کامپانین میانی تا ماستريشتین 
Depth = e (3.58718 + (0.03534 × %P*(( از فرمول  استفاده  با  بر اساس نسبت درصد روزن بران شناور/کف زی و در صد موفوتايپ 3 و  تا 600 متر،  تعیین شده است. عمق450   پسین 

پیشنهاد می شود.
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انواع  توزيع  اساس  بر  پژوهش  اين  در  گورپی  سازند  ديرينه  عمق  تعیین       
به  شناور  روزن بران  )نسبت  شناور  روزن بران  درصد  و  کف زی  و  شناور  روزن بران 
ايزوله  نمونه های  در  )هم  نمونه  هر  از  عمق  تعیین  برای  گرفت.  صورت  کف زی( 
ابتدا  در  شد.  انتخاب  تصادفی  به طور  فسیل  عدد   200 سخت(،  نمونه های  در  هم  و 
رابطه های از  استفاده  با  آنها  ديرينه  عمق  و  کف زی  به  شناور  روزن بران   نسبت 

شده  ارائه   Depth = e (3.58718 + (0.03534 × %P*(( و   l%P* = (P / P+B-Infaunal( ×100

عبارتند  پارامترها  اين  که  آمد  دست  به   Van der Zwaan et al. (1990( توسط 
 ،(%p( شناور  روزن بران  درصد   ،2/71 با  برابر   (e( نپر  عدد   ،(D( ديرينه  عمق  از: 
درصد  سپس  است.   (B( کف زی  روزن بران  تعداد  و   (p( شناور  روزن بران  تعداد 
رابطه از  استفاده  با   3 موفوتايپ  درصد  شد.  مشخص  مختلف   مورفوتايپ های 

M3 = (M3 / M1+M3( ×100l% به دست آمد که اين پارامترها عبارتند از: درصد 

به  مربوط  فرم های  يا  دار  کارن  شناور  روزن بران  تعداد   ،(1%M3(  3 مورفوتايپ 
به  مربوط  فرم های  يا  کارن دار  بدون  شناور  روزن بران  تعداد  و   (M3(  3 مورفوتايپ 
يا  به علت فراوانی و اهمیت روزن بران شناور  اين پژوهش  )M1). در  مورفوتايپ 1 
فرم های کارن دار، درصد مورفوتايپ 3 به عنوان شاخص عمق بیشتر در نظر گرفته 

شده است.

4- زمین شناسی منطقه
شامل  عمده  به طور  و  دارد  متر ضخامت   160 مطالعه  مورد  برش  در  سازند گورپی 
برش  اين  در  است.  مارنی  آبی، سنگ آهک و سنگ آهک  تا  مارن های خاکستری 
دو واحد آهکی مهم سیمره )لوفا( و امام حسن رخنمون دارند. واحد سیمره )لوفا( به 
سن کامپانین پسین فقط در حوضه لرستان گسترش دارد، جايی که سنگ آهک های 
Motiei, 2003;( شیلی با ماکروفسیل های فراوان در آب های کم عمق تشکیل شده اند 

James and Wynd, 1965). واحد امام حسن به سن ماستريشتین شامل سنگ آهک های 

شناور  روزن بران  دارای  سنگ آهک  و  خاکستری  مارن های  اليه،  متوسط  تا  نازک 
واحد  اين  است.  عمیق  محیطی  در  واحد  اين  تشکیل  نشان دهنده  که  بوده  فراوان 
Motiei 2003;( از حوضه خوزستان گسترش دارد  لرستان و بخش هايی   در حوضه 

James and Wynd 1965). زون زيستی Globotruncanita elevata در رأس سازند 

گورپی،  سازند  قاعده  در   Globotruncana ventrivosa زيستی  زون  سپس  و  ايالم 
هستند. شواهد رسوب  ناحیه  اين  در  سازند  دو  اين  بین  رسوبی  پیوستگی  از  حاکی 

زمستان 98، سال بيست و نهم، شماره 114، صفحه 129 تا 142

1- پیش نوشتار
برش الگوی سازند گورپی در تنگ پابده در شمال میدان نفتی اللی در شمال شرق 
مسجد سلیمان از 320 متر سنگ آهک رسی و شیل خاکستری متمايل به آبی تشکیل 
 ،)1388( درويش زاده  قبیل  از  متعددی  محققن  توسط  گورپی  سازند  است.   شده 
Vaziri Moghaddam (2002(, Darvishzade et a1. (2007(, 

Beiranvand and Ghasemi-Nejad (2013(,  Beiranvand et a1. (2014( 

و )Fereydoonpour et al. (2014 مطالعه شده است. با توجه به اينکه تاکنون اين سازند 

در برش جنوب غرب کوهدشت مورد مطالعه قرار نگرفته، يک برش چینه شناسی از 
سازند گورپی در جنوب غرب کوهدشت به منظور مطالعات دقیق زيست چینه نگاری 

و تعیین عمق ديرينه مطالعه شده است. 

2- موقعیت جغرافیایی برش مورد مطالعه
 33°   32 ′   10″ و  شرقی  طول   47°   36 ′  20″ مختصات  با  مطالعه  مورد  برش 
در  و  کوهدشت  شهرستان  غرب  جنوب  کیلومتری   20 در  شمالی  عرض 
از  برش،  اين   .)1 )شکل  است  شده  واقع  گرماب  شهر  شمال  کیلومتري   5
محدود  ايالم  شهرستان  به  شرق  جنوب  و  کوهدشت  شهرستان  به  غرب  جنوب 

مي شود.

3- روش مطالعه
تا 1/5 متری و  اولیه، نمونه برداری به صورت منظم و در فواصل 1  از مطالعات  پس 
در محل تغییر رخساره ها و در نزديکی مرزها در فواصل نزديک تر صورت گرفت. 
برداشت  نرم سازند گورپی  و رسوبات  از سنگ های سخت  نمونه  در مجموع 120 
نرم هستند.  به واحده های  نمونه مربوط  از واحدهای سخت و 70  نمونه  شد که 50 
برای آماده سازی نمونه های روزن بران به منظور مطالعه به دو روش تهیه مقطع نازک 
از نمونه های سخت و نرم پس از مرحله شستشو، نمونه ها در حمام التراسونیک قرار 
از  استفاده  با  شناور  روزن بران  مرحله  اين  از  پس  شوند.  تمیز  کاماًل  تا  شدند  داده 
میکروسکوپ لوپ دوچشمی جدا و پس از شناسايی توسط میکروسکوپ الکترونی 
)SEM) عکس برداری شدند. شناسايی و نام گذاری جنس و گونه ها برپايه رده بندی 

Robaszynski et al. (1984(, Caron (1985(, مانند  منابع  از  برخی  نام گذاری   و 
و   Loeblich and Tappan (1988(, Premoli Silva and Verga (2004( 

)Boudagher-Fadel (2013 صورت گرفته است.
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شناسی از قبیل تبديل سنگ آهک های سازند ايالم به سنگ آهک های رسی سازند 
گورپی مربوط به بخش عمیق آب نشان دهنده پیوستگی رسوب گذاری در اين منطقه 
است. عدم وجود زون زيستی Abathomphalus mayaroensis در برش مورد مطالعه، 
حاکی از عدم رسوب گذاری افق های رأسی سازند گورپی در اين ناحیه است. شواهد 

رسوب شناسی از قبیل تغییر ناگهانی سنگ آهک های رسی سازند گورپی مربوط به 
بخش  به  مربوط  امیران  سازند  فسیل  فاقد  و  تخريبی  رسوبات  به  آب  عمیق  بخش 
منطقه  اين  نشان دهنده يک مرحله فرسايش و عدم رسوب گذاری در  کم عمق آب 

است )شکل 2(.

شکل 1- نقشه راه های دسترسی به برش مورد مطالعه.

.(James and Wynd, 1965 شکل 2- ستون گسترش چینه شناسی سازندهای ژوراسیک و کرتاسه )اقتباس از



قمرناز دارابی و همکاران

131

5- زیست چینه نگاری
با توجه به مطالعات انجام شده بر اساس روزن بران شناور، در برش ياد شده 6 زون 
زيستی بر اساس زون بندی زيستی )Premoli Silva and Verga (2004 معرفی شد که 
نشان دهنده محدوده زمانی کامپانین میانی- ماستريشتین پسین برای اين سازند است 

)پلیت های 1، 2 و 3 و شکل 3(. اين زون های زيستی از پايین به باال عبارتند از: 
- Globotruncana ventricosa-Radotruncana calcarata Interval Zone

Author: Dalbiez (1955(

اين زون زيستی در حد فاصل دو افق زيستی ظهور Globotruncana ventricosa در 
پايین و ظهور Radotruncana calcarata در باال تعريف شده و از کامپانین میانی تا 
کامپانین پسین توسط )Robaszynki and Caron (1995، از کامپانین میانی تا کامپانین 
پسین حوضه تتیس توسط )Caron (1985 و )Sliter (1989 و از ناحیه سروستان توسط 
)Vaziri- Moghaddam (2002 گزارش شده است. اين زون زيستی منطبق با زون زيستی 

 Globotruncana ventricosa Zone تحت عنوان Premoli Silva and Verga (2004( 

با سن کامپانین میانی تا پسین می باشد )جدول 1(؛ 20 متر از قاعده سازند گورپی را به 
خود اختصاص داده و جامعه فسیلی زير در اين زون شناسايی شده است:

Globotruncana ventricosa, Globotruncana lapparenti,Globotruncana hilli, 

Globotruncana arca, Contusotruncana fornicata, Globotruncana mariei, 

Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana orientalis.

- Radotruncana calcarata Total RangeZone

Author: Postuma (1971(

اين زون زيستی بر اساس ظهور و انقراض Radotruncana calcarata تعريف شده 
پسین  کامپانین  از   ،Robaszynki and Caron (1995( توسط  پسین  کامپانین  از  و 
توسط  سروستان  ناحیه  از  و   Sliter (1989( و   Caron (1985( توسط  تتیس   حوضه 
)Vaziri– Moghaddam (2002 گزارش شده است. اين زون زيستی منطبق با زون زيستی 

 Radotruncana calcarata Zone تحت عنوان Premoli Silva and Verga (2004( 
از زون  بعد  را  از سازند گورپی  متر  1(؛ 20  می باشد )جدول  پسین  کامپانین  با سن 

زيستی 1 به خود اختصاص داده و جامعه فسیلی زير در آن شناسايی شده است:
Globotruncana ventricosa, Globotruncanitastuartiformis, Globotruncana 

falsostuarti,Gavelinella pertusa, Radotruncana calcarata, Radotruncana 

subspinosa

- Globotruncanella havanensis Partial Range Zone

Author: Caron (1978(

 Radotruncana calcarata انقراض  زيستی  افق  دو  فاصل  در حد  زيستی  زون  اين 
از کامپانین  و  تعريف شده  باال  در   Globotruncana aegyptiaca پايین و ظهور  در 
پسین توسط )Robaszynki and Caron (1995 و از ماستريشین پیشین حوضه تتیس 
گزارش شده است. اين زون زيستی منطبق   Sliter (1989( و Caron (1985( توسط
 Globotruncanellaتحت عنوان Premoli Silva and Verga (2004( با زون زيستی 
havanensis Zone با سن کامپانین پسین می باشد )جدول 1(. 30 متر از سازند گورپی 

را در برش مورد مطالعه بعد از زون زيستی Radotruncana calcarata( 4) به خود 
اختصاص داده و فسیل های زير در اين زون شناسايی شده است:

Globotruncana ventricosa, Contusotruncana fornicata, Globotruncana 

mariei, Globotruncanita stuartiformis,Globotruncanella havanensis.

- Globotruncana aegyptiaca- Gansserina gansseri Interval Zone

Author: Caron (1985(

اين زون زيستی در حد فاصل دو افق زيستی ظهور Globotruncana aegyptiaca در 
پايین و Gansserina gansseri درباال تعريف شده و اين زون زيستی از کامپانین پسین 
ماستريشین  واز   Robaszynki and Caron (1995( توسط  کامپانین  بااليی  بخش  تا 
پیشین حوضه تتیس توسط )Caron (1985 و )Sliter (1989 گزارش شده است. اين 
تحت عنوان   Premoli Silva and Verga (2004( با زون زيستی زون زيستی منطبق 

با سن کامپانین پسین می باشد )جدول 1(؛ 40   Globotruncana aegyptiaca Zone

متر از سازند گورپی را بعد از زون زيستی Globotruncanella havanensis( 3) به 
خود اختصاص داده و جامعه فسیلی زير در آن شناسايی شده است:

Globotruncanita conica, Globotruncana bulloides, Globotroncana 

aegyptiaca, Globotruncanella havanensis, Globotruncana lapparenti.

- Gansserina gansseri- Contusotruncana contusa Interval Zone

Author: Bronnimann and Stradner (1952(

ظهور زيستی  افق  دو  فاصل  حد  در  و  بوده  زون  اينتروال  نوع  از  زيستی  زون   اين 
باال  در   Contusotruncana contuse و  پايین  در   Gansserinagansseri

توسط ماستريشین  زيرين  بخش  تا  پسین  کامپانین  بااليی  بخش  و  شده   تعريف 
تا ماستريشین پسین حوضه  از ماستريشین پیشین   ،Robaszynki and Caron (1995(

Vaziri– Moghaddam (2002( و توسط Sliter (1989( و Caron (1985( تتیس توسط 
زيستی زون  با  منطبق  زيستی  زون  اين  است.  شده  گزارش  سروستان  ناحیه   از 

)Premoli Silva and Verga (2004 تحت عنوان Gansserina gansseri Zone با سن 
کامپانین پسین تا مايستريشین پیشین می باشد )جدول 1(؛ 28 متر از سازند گورپی را 
بعد از زون زيستی Globotruncana aegyptiaca( 4) به خود اختصاص داده  و جامعه 

فسیلی زير در آن شناسايی شده است:
Gansserina gansseri, Globotruncanita stuarti, Globotruncana 

arca,Globotrucanita angulata, Globotroncana aegyptiaca, Globotrun-

canella havanensis, Globotruncanita conica.

- Contusotruncana contusa Zone

Author:Premoli Silva and Bolli (1973(

و  میانی  ماستريشین   Robaszynki and Caron (1995( توسط  زيستی  زون  اين 
 Contusotruncana تحت عنوان Premoli Silva and Verga (2004( هچنین توسط 
contusa – Racemiguembelina fructicosa Zone درحد فاصل ظهور شاخص های 

مايستريشین  با سن  باال  در   Abathomphalus mayaroensis پايین و ظهور  زونی در 
 Contusotruncana contusa پیشین تا پسین تعريف شده اما در اينجا مرز زيرين با ظهور 
Abathomphalus mayaroensis تعیین شده و مرز بااليی آن با توجه به عدم رؤيت 

خود  به  را  گورپی  سازند  افق های  آخرين  که  زيستی  زون  اين  است.  نامشخص 
زير  فسیلی  جامعه  اساس  بر  آن  و سن  دارد  متر ضخامت   22 است،  داده  اختصاص 

مايستريشین میانی- پسین تعیین شده است:
Contusotruncana walfishensis, Gansserina gansseri,Globotruncanita stuarti, 

Globotruncana arca, Globotroncana aegyptiaca, Contusotruncana contusa.

6- تغییرات عمق محیط رسوب گذاری سازند گورپی در برش مورد مطالعه
بررسی های انجام شده برروی روزن بران شناور نشان داد که هر يک از اين جانوران 
با اعماق به خصوصی از ستون آب سازگار هستند. اولین گروه روزن بران شناور در 
عمق  کم  و  گرم  آب های  در  و  بوده  ساده  اشکال  دارای  شده،  ظاهر  میانی  ترياس 
فرم های  اولین  تورونین  در   .(Berger and Diester Haass, 1988( زندگی کرده اند 
کارن دار ظاهر شدند که مربوط به آب های با عمق زياد هستند. بر اساس خصوصیات 
مورفولوژيکی، تاکسونومی و عمق سه گروه موفوتايپ از روزن بران شناور شناساسی 

است )Martinez, 1989; Abramovich et al., 2003) که عبارتند از: 
- مورفوتايپ 1 يا فرم های آب های کم عمق )0 تا 50 متر(: نمونه های مربوط به اين عمق 
دارای صدف مستقیم مثل .Heterohelix sp يا تروکواسپیرال با حجرات کروی، بدون 
Lenticulina sp. و فرم های بنیتک مثل Hedbergella sp. کارن با تزئینات کم، مثل 
Bandy and Arnal, 1960; Boersma and Primoli- Silva, 1983;(  هستند 

 .(Martinez, 1989; Abramovich et al., 2003; Gallalal and Zaghbib- Turki, 2010 

کاهش در عمق معموال″ با افزايش دما، شوری و اکسیژن همراه است.
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شکل 3- نمودار گسترش زمانی روزن بران شناور سازند گورپی در برش مورد مطالعه.
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جدول 1- تطابق زون های زيستی معرفی شده در برش مورد مطالعه با زون های زيستی استاندارد معرفی شده در ديگر نقاط جهان.

Stage

M.Y 

65

James & Wynd 
(1965)

Caron (1985) Sliter (1989)
Vaziri- Moghaddam 

(2002)
Robaszynki&Caron 

(1995)
Premoli Silva(2004) This study

Maastrichtian

713

Zagros Tethys Tethys Sarvestan  Area
Lurestan

Area

 Abathomphalus
mayaroensis Zone

 Abathomphalus
mayaroensis Zone

 Abathomphalus
mayaroensis Zone

 Abathomphalus
mayaroensis Zone

 Abathomphalus
mayaroensis Zone

Globotruncan 
stuarti

+

Pesudotextularia  
varians Zone

  Gansserina  gansseri
Zone

  Gansserina  gansseri
Zone   Gansserina

gansseri  Zone

Globotruncan 
stuarti Zone

  Contusotruncana
contusa

  Racemiguembelina-
fructicosa Zone

  Contusotruncana
contusa

 Racemiguembelina - 
fructicosa Zone

Contusotruncana  
contusa Zone

  Globotruna
aegyptiaca  Zone

  Globotruna
aegyptiaca  Zone

Globotruncanella  
havanensis  Zone

  Globotruncanella
havanensis  Zone   Gansserina  gansseri

Zone   Gansserina  gansseri
Zone

  Gansserina
gansseri  Zone

Campanian

835

  Globotruncanita
elevata  Zone

  Radotruncana
calcarata  Zone

  Radotruncana
calcarata  Zone

  Radotruncana
calcarata  Zone

  Globotruna
aegyptiaca  Zone   Globotruna

aegyptiaca  Zone
  Globotruna

aegyptiaca  Zone

  Globotruncanella
havanensis  Zone

  Globotruncanella
havanensis  Zone

  Globotruncanella
havanensis  Zone

  Radotruncana
calcarata  Zone

  Radotruncana
calcarata  Zone

  Radotruncana
calcarata  Zone

  Globotruncana
ventricosa  Zone

  Globotruncana
ventricosa  Zone

  Globotruncana
ventricosa  Zone

  Globotruncana
ventricosa  Zone

  Globotruncana
ventricosa  Zone

  Globotruncana
ventricosa  Zone

  Globotruncanita
elevata  Zone

  Globotruncanita
elevata  Zone

  Globotruncanita
elevata  Zone

  Globotruncanita
elevata  Zone

  Globotruncanita
elevata  Zone

 Dicarinella
     asymetrica Zone

 Dicarinella
     asymetrica Zone

Santonian

855

Globotruncana 
cocavata 

+

Carinata Zone

 Dicarinella
     asymetrica Zone

 Dicarinella
     asymetrica Zone

 Dicarinella
     asymetrica Zone

- مورفوتايپ 2 يا فرم های آب های با عمق متوسط )50 تا 100 متر(: نمونه های مربوط 
به اين عمق دارای صدف تروکواسپیرال با حجرات فشرده و کارن های ابتدای مانند 

.Praeglobotruncana sp هستند. 
نمونه های  متر(:   100 از  تر  )پايین  عمیق  آب های  فرمهای  يا   3 مورفوتايپ   -
مانند   و کارن  فشرده  با حجره های  تروکواسپیرال  دارای صدف  اين عمق  به  مربوط 
آب  عمیق  محیط  نشان دهنده  فرم ها  اين  فراوانی  هستند.   Globotruncana sp.
Bandy, 1953; Bandy and Arnal, 1960; Abramovich et al., 2003;(  است 

.(Gallalal and Zaghbib- Turki, 2010; Filkorn and Scott, 2011

     افزايش عمق آب با کاهش شوری، دما و اکسیژن همراه است. در برش مورد مطالعه 
تغییرات  تعیین  برای  از عوامل مؤثر  به مجموعه فسیلی شناسايی شده، يکی  با توجه 
عمق آب، مطالعه انواع مورفوتايپ های روزن بران شناور است. از نمايندگان مربوط 
به مورفوتايپ يک )M1) در برش می توان به گونه هايی از جنس های Heterohelix و 
Macroglobigerinelloides اشاره کرد. فراوان ترين نماينده مشاهده شده از اين گروه 

جنس Heterohelix است.

     گونه های مربوط به مورفوتايپ 2 مثل Praeglobotruncana ، Whiteinella  دارای 
 (Premoli Silva and Verga, 2004( گستره زمانی بین آلبین پسین- تورونین هستند
که در محدوده زمانی برش های مورد مطالعه )کامپانین پیشین تا ماستريشتین پسین( 
قرار نمی گیرند. در مورد گونه Archaeoglobigerina نیز چون تعداد اين جنس در 
عمق  تغییرات  بر  آن  تأثیرات  از  می توان  است،  ناچیز  بسیار  مطالعه  مورد  برش های 

ديرينه چشم پوشی کرد. 
به  قاعده مقطع  از  و  بیشتری دارد  تنوع   (M3( به مورفوتايپ سه  اشکال مربوط       
 Globotruncanita, Gansserina, ترتیب جنس هايی همچون  به  طرف رأس سازند 
شناسايی  و  مشاهده   Radotruncana, Contusotruncana, Globotruncana

جنس های   به  مربوط  مورفوتايپ  اين  به  مربوط  گونه های  بیشترين  است.  شده 
Globotruncana و Globotruncanita هستند. همان طور که در باال اشاره شد در اين 

پژوهش از مورفوتايپ 3 برای تعیین تغییرات عمق آب استفاده شده است.
پیشین  کامپانین  در  گورپی  سازند  قاعده ای  بخش  در  مطالعه،  مورد  برش  در       
مورفوتايپ های آب های عمیق و نسبت روزن بران شناور به کف زی )P/B) افزايش 
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پیدا می کند که نشانگر عمق زياد حوضه است )شکل 4(. وجود گلوکونیت همراه 
زياد  اعماق  در  رسوب گذاری  پايین  سرعت  نشانگر  وکستون  تا  پکستون  بافت  با 
به   Globotruncanita elevata زيستی  زون  تبديل  مرز  در  است.  زمان  اين  در  آب 
آب،  عمق  کاهش  و  دريا  آب  سطح  آمدن  پايین  با   Globotruncana ventricosa

افزايش   Heterohelix و   Hedbergella مانند  کم عمق  جانوران  مورفوتايپ های 
و  عمیق  آب های  فرم های   ،2 زيستی  زون  قاعده  در  می يابد.  کاهش   P/B نسبت  و 
نسبت P/B افزايش پیدا می کند که نشان دهنده افزايش عمق آب است. در رأس زون 
زيستی Radotruncana calcarata عمق آب کاهش می يابد. به نحوی که در زون 
زيستی Globotruncanella havanensis بیشترين کاهش عمق آب مشاهده می شود. 
مجدد  پیشروی  با   ،  Globotruncanella havanensisزيستی زون  بااليی  بخش  در 
آب به تدريج مورفوتايپ های انواع 2 و 3 و نسبت P/B افزايش می يابند. اين گونه 

نوسانات عمق در زون های زيستی ديگر هم وجود دارد. به گونه ای که در بخش های 
 ،Gansserina gansseri و   Globotruncana aegyptiaca زيستی  زون های  میانی 
حضور روزن برانی مانند Hedbergella و Heterohelix و کاهش نسبت P/B نشانگر 
 Globotruncana aegyptiaca پسروی آب دريا و در بخش های انتهای زون زيستی
افزايش روزن بران با شکل های تروکواسپیرال و حجرات   Gansserina gansseriو
فشرده نشان دهنده پیشروی آب درياست. در نهايت در مرز سازند گورپی به امیران، 
کاهش عمق سبب رسوب گذاری سازند امیران با ناپیوستگی بر روی سازند گورپی 
قرار می گیرد. درصد مورفوتايپ 3 و درصد کل روزن بران شناور سازند گورپی 
در برش مورد مطالعه در جدول 2 نشان داده شده است که بیشتر بخش های سازند 
میانی  تا  بااليی  باتیال  به محیط  مربوط  و  متر   650 تا   450 بین  دارای عمق  گورپی 

هستند.

شکل 4- منحنی تغییرات درصدمورفوتايپ3 روزن بران شناور )P/B) و عمق ديرينه سازندگورپی در برش مورد مطالعه .
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جدول 2- تغییرات عمق ديرينه سازند گورپی براساس تغییرات در فراوانی روزن بران شناور.

Palaeodepth
 Precentage of Planktonic

Foraminifera

 Number of Benthic

Foraminifera

 Number of Planktonic

Foraminifera

 Precentage of

Morphtype 3

 Number of

Foraminifera
Sample no.

5447746154712001

5447746154752003

5667844155722005

55577.545155722007

5447746156712009

55577.5451557220011

56678441567220013

55577.5451577220015

56678441577320017

57878.5431587320019

57878.5431587720021

58479421597520023

58479421597420025

59579.5411457720027

59579.5411457720029

45055551536520031

45055551426520033

44376.5471427320035

42158581426220037

42158581426220039

42158581426220041

42158581406220043

42158581406220045

40360601406420047

40360601406420049

40360601406420051

40360601406420053

40360601406420055

40360601406420057

40360601406420059

40360601406420061

40360601426420063

40360601426420065

42158581476220067

42158581546220069

48273.5531556720071

54477461557120073

55577.5451567420075

55577.5451577520077

56678441567320079

57878.5431577520081

57878.5431577220083

58479421587620085

58479421587620087

53976.5471537020089

54477461547120091

55577.5451557320093

53976.5471537520095

54477461547420097
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Palaeodepth
 Precentage of Planktonic

Foraminifera

 Number of Benthic

Foraminifera

 Number of Planktonic

Foraminifera

 Precentage of

Morphtype 3

 Number of

Foraminifera
Sample no.

53976.5471537420099

53976.54715374200101

566784415672200103

57878.54315776200105

48273.55314776200107

607804016075200109

566784415672200111

544774615474200113

55577.54515571200115

544774615472200117

53976.54715371200119

51875.54915170200121

507755015068200123

507755015068200125

544774615472200127

53976.54715370200129

544774615474200131

566784415672200133

57878.54315776200135

55577.54515571200137

528764815270200139

53976.54715371200141

544774615672200143

507755015068200145

51875.54915170200147

528764815270200149

507755015068200151

50274.55114968200153

48273.55314769200155

48273.55314768200157

421715814266200159

421715814265200160

403706014064200161

ادامه جدول 2

7- بحث
در اين مقاله 13 برش از سازند گورپی از جنوب شرق به سمت شمال غرب حوضه 
زاگرس به منظور  مطالعه زيست چینه نگاری با هم مقايسه شده اند. ضخامت زون های 
مختلف  گونه های  حضور  اساس  بر  است.  شده  داده  نشان   3 جدول  در  زيستی 
نشان   5 در شکل  همان طور که  مذکور،  زيستی  زون های  تعیین  و  شناور  روزن بران 
به سمت شمال غرب حوضه زاگرس  از جنوب شرق  داده شده سن سازند گورپی 
برش  در  میانی  ماستريشتین  تا  پسین  سانتونین  شامل  ترتیپ  به  مذکور  برش  های  در 
فیروزآباد )ابراری و همکاران، 1389(، سانتونین پیشین تا ماستريشتین پیشین در برش 
کوه سیاه در چاه هايی اکتشافی شماره 123 و شماره 21 سانتونین پسین تا ماستريشتین 
ماستريشتین  تا  پیشین  کامپانین  سلطان  تاقديس  برش  در   ،)1389 )دارابی،  پسین 
 پسین )دارابی، 1396(، در برش تاقديس چناره کامپانین پیشین تا ماستريشتین پسین 

پسین ماستريشتین  تا  پیشین  کامپانین  امیران  تاقديس  در   ،)1394  )افروزه، 
پسین ماستريشتین  تا  پسین  سانتونین  زنگول  تاقديس  برش  در   ،)1396  )دارابی 

ماستريشتین  تا  میانی  کامپانین  کوهدست  غرب  جنوب  برش  در   ،)1394 )سولگی، 
پیشین  پالئوسن  تا  میانی  کامپانین  کاور  برش  در  مطالعه(،  مورد  )برش   پسین 
پسین  ماستريشتین  تا  میانی  کامپانین  فرهادآباد  برش  در  و   )1387 )همتی نسب، 
سن   Dicarinella asymetrica زيستی  زون  توجه حضور  با  است.   )1389 )مرادی، 
قاعده سازند گورپی در برش های فیروزآباد، کوه سفید، چاه های شماره 123 و 21 
و تاقديس زنگول سانتونین پسین است )شکل 5(. بر اين اساس رسوب گذاری اين 
البته حضور زون زيستی  از سانتونین شروع شده است.   سازند در برش های مذکور 
کوه  تاقديس  برش  قاعده  در  سانتونین  اوايل  سن  به   Dicarinella concavata
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حوضه  نقاط  ديگر  در  شده  معرفی  برش های  در  زيستی  زون  اين  نبود  و  سیاه 
ديگر  از  زودتر  برش  اين  در  گورپی  سازند  که  بوده  اين  بیانگر  زاگرس 
زيستی زون  حضور  است.  کرده  شدن  نهشته  به  شروع  زاگرس  حوضه   برش های 

 Globotruncanita elevate به سن کامپانین پیشین در قاعده سازند گورپی در برش های 

تیپ، تاقديس چناره، تاقديس سلطان و تاقديس امیران بیانگر شروع رسوب گذاری 
زيستی  است. حضور زون  کامپانین آغازی  در  مذکور  برش های  در   سازند گورپی 
و  کاور  برش  برش های جنوب غرب کوهدشت،  در   Globotruncana ventricosa

برش فرهادآباد بیانگر شروع رسوب گذاری در کامپانین میانی است.

شکل 5- مقايسه زيست چینه نگاری سازند گورپی در برش مورد مطالعه با ساير نقاط حوضه زاگرس .
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زون های زیستیضخامت زون های زیستی در برش های مورد مطالعه بر حسب متر
MLKjIHGFEDCBA

101513.Globanomalina psedomenardii

12612. Morozovella angulata 

8411. Praemourica unicinata

2310. Praemourica hariaensia

1059. Abathomphalus mayaroensis

108.5407440164045228158. Contusotruncana contusa

37.54616100133655660302845257. Gansserina gansseri  

506. Globotuncanita stuart

47.516304070830154061406b. Globotruncana aegyptica  

12.510187251245243045206a. Globotuncanella havanensis

612222046206540212037135. Radotruncana calcarata  

16.5142880676834213515201204. Globotruncana ventricosa

8.51622.5303534261225203. Globotruncanita elevata

84462.5235832. Dicarinella asymetrica   

41. Dicarinella cocavata

جدول 3- مقايسه ضخامت زون های زيستی برش مورد مطالعه با ساير برش های منطقه زاگرس. 

     همان طور که در شکل 5 مشاهده می شود شروع رسوب گذاری سازند گورپی در 
حوضه فارس و حوضه خوزستان در سانتونین بوده در حالی که شروع رسوب گذاری 
باال آمدن سطح آب و  با  است. همزمان  لرستان کامپانین  سازند گورپی در حوضه 
شروع رسوب گذاری سازند گورپی در حوضه فارس و حوضه خوزستان در سانتونین، 
در  گورپی  سازند  رسوب گذاری  است.  شده  نهشته  لرستان  حوضه  در  ايالم  سازند 
اکثر برش های مذکور تا ماستريشتین ادامه پیدا می کند. فقط در برش های تاقديس 
پاسان، کاور و فرهادآباد در حوضه لرستان رسوب گذاری اين سازند تا پالئوسن ادامه 
برش های  در  پالژيک  با رخساره  پابده  سازند  پسین  ماستريشتین  انتهای  در  می يابد. 
به  تاقديس کوه سیاه، سفیدکوه، چاه های 123 و 21، کاور و فرهادآباد  فیروزآباد، 
واسطه يک ناپیوستگی فرسايشی بر روی سازند گورپی قرار می گیرد. در برش های 
غرب  جنوب  و  زنگول  تاقديس  امیران،  تاقديس  سلطان،  تاقديس  چناره،  تاقديس 
کوهدشت در انتهای ماستريشتین پسین بر روی سازند گورپی سازند امیران به صورت 
 5 شکل  در  که  همان طور   .)1393 همکاران،  و  )فريدون پور  می گیرد  قرار  ناپیوسته 
افزايش سطح آب دريا در سانتونین پسین در  با شروع پیشروی و  مشاهده می شود، 
بخش های مرکزی حوضه زاگرس )فارس، خوزستان و شرق لرستان(، رسوب گذاری 
سازند گورپی در يک محیط دريای باز شروع شده در حالی که حاشیه حوضه در 
رسوب گذاری  است.  بوده   Paleohigh يک  به صورت  لرستان  غرب  و  مرکز  بخش 
آهکی  )بخش  آب  کم عمق  مناطق  رسوبات  با  اليه  بین  به صورت  گورپی  سازند 
انتهای  در  است.  شده  شروع  میانی  کامپانین  از  حوضه  از  بخش  اين  در  سیمره( 
ماستريشتین، مرز K/Pg در برش های مربوط به مناطق عمیق تر دريا )فارس و خوزستان 
و شرق لرستان( به صورت ناپیوسته همراه با يک نبود چینه ای و در برش های مربوط به 
K/Pg مناطق کم عمق تر )حوضه لرستان( به صورت پیوسته است. ناپیوسته بودن مرز 

به علت  است  لرستان(، ممکن  )فارس، خوزستان و شرق  در بخش مرکزی حوضه 
افزايش جهانی سطح آب در اين زمان و فقر رسوبی متعاقب آن باشد. در حالی که در 
مناطق کم عمق تر )بخش حاشیه حوضه غرب لرستان( که به محیط نريتیک خارجی 
پیوسته است  به صورت  مرز  اين  ادامه رسوب گذاری،  به علت  اند،  داده شده   نسبت 

MacLeod and Keller, 1991; Brinkhuis and Zachariasse, 1988; Keller, 1988;( 

در   Abathomphalus mayaroensis زيستی  زون  همچنین   .(Adatte et al., 2002

بخش مرکزی حوضه )فارس، خوزستان و شرق لرستان( در برش های مقايسه شده 
مشاهده نشده است. اين زون زيستی در برش های حاشیه حوضه )غرب لرستان( ممکن 

است حاکی از پیوسته بودن مرز K/Pg در اين بخش از حوضه باشد. 

8- نتیجه گیری
- در مطالعات زيست چینه ای سازند گورپی در برش مورد مطالعه، ضمن شناسايی 50 
جنس متعلق به 24 گونه از روزن بران شناور و کف زی، 6 زون زيستی معرفی شده 
است. سن سازند گورپی براساس اين زون های زيستی کامپانین میانی تا ماستريشتین 

پسین تعیین شده است.
 -در منطقه مورد مطالعه به دلیل کاهش عمق آب و عدم رسوب گذاری و يا فرسايش 
بخش های بااليی سازند گورپی زون زيستی Abathomphalus mayaroensis وجود 

ندارد.
- سازند گورپی در منطقه مورد مطالعه دارای دو واحد آهکی سیمره و امام حسن 
است. واحد سیمره )لوفا( به سن کامپانین پسین فقط در حوضه لرستان گسترش دارد. 
کم عمق  آب های  در  فراوان  ماکروفسیل های  با  شیلی  سنگ  آهک های  که  جايی 
تشکیل شده اند. واحد امام حسن به سن ماستريشتین شامل سنگ آهک های نازک تا 
متوسط اليه، مارن های خاکستری و سنگ آهک دارای روزن بران شناور فراوان است 
که نشان از تشکیل اين واحد در محیطی عمیق و افزايش عمق آب در طی تشکیل اين 
واحد دارد. اين واحد در حوضه لرستان و بخش های از حوضه خوزستان گسترش 
دارد. مرز زيرين سازند گورپی با سازند ايالم پیوسته و مرز بااليی آن با سازند امیران 

با ناپیوستگی فرسايشی است.
نسبت روزن بران شناور  انوع مورفوتايپ های روزن بران شناور و  مطالعه  اساس  بر   -
و  میانی  پیشین،  کامپانین  در  حوضه  که  گرفت  نتیجه  می توان   (P/B( کف زی  به 

ماستريشتین پسین بیشترين عمق و در کامپانین پسین کمترين عمق را داشته است.
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PLATE 1

All scale bars 100 µm

Fig. 1a-1c: Gansserina gansseri (Bolli, 

1951(, sample no. 128. Age: Early 

Maastrichtian; Fig. 2 a-2c: Contusotruncana  

patelliformis (Gandolfi, 1955(, sample 

no. 148. Age: Late Maastrichtian;  

Fig.3a-3c: Globotruncana aegyptiaca 

(Nakkady, 1950(, sample no. 132. Age: Early 

Maastrichtian; Fig.4a-4c: Globotruncanella 

havanensis  (Voorwijk, 1937(. sample 

no. 98. Age: Early Maastrichtian;  

Fig.5a-5c: Globotruncana bulloides (Vogler, 

1941(, sample no. 9. Age: Middle Campanian;  

Fig.6a-6c: Globotruncanita  conica (white, 

1927(, sample no. 155. Age: Late Maastrichtian;  

Fig.7a-7c: Contusotruncana contusa 

(Cushman, 1927(, sample no. 153. Age: Late 

Maastrichtian; Fig.8a-8c: Globotruncana  

mareie (Banner and Blow, 1960(, sample no. 

108. Age: Early Maastrichtian.

PLATE 2
All scale bars 100 µm

Fig. 1a-1c: Radotruncana calcarata (Cushman, 

1927(, sample no. 40. Age: Late Campanian; 

Fig. 2 a-2c: Globotruncanita stuartiformis 

(Dalbiez, 1955(, sample no. 33. Age: Late 

Campanian; Fig. 3a-3c: Globotruncanita 

pettersi (Gandolfi, 1955(, sample no. 145. Age: 

Late Maastrichtian; Fig. 4a-4c: Cotusotruncana  

fornicata (Plummer, 1931(, sample no. 110. 

Age: Late Campanian; Fig. 5: Heterohelix 

reussi (Cushman, 1938(, sample no. 4 . Age: 

Middle Campanian; Fig. 6: Heterohelix striata 

(Ehrenberg, 1840(, sample no. 117. Age: Late 

Campanian; Fig. 7: Heterohelix globulosa 

(Ehrenberg, 1840(, sample no. 19. Age: Middle 

Campanian; Fig. 8a-8b: Pseudotextularia 

elegans (Rzehak 1891(, sample no. 126. 

Age: Early Maastrichtian; Fig. 9a-9b: 

Racemiguembelina powelli (Smith and Pessagno 

1973(, sample no. 153 .Age: Late Maastrichtian; 

Fig. 10: Ventilabrella sp; Axial Section, sample 

no. 28. Age: Middle Campanian; Fig. 11a-11b: 

Ventilabrella eggeri (Cushman and Jarvis, 

1928(, sample no. 51. Age: Middle Campanian; 

Fig. 12: Lagena hispida (Reuss, 1858(, sample 

no. 131 .Age: Early Maastrictian.
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Abstract

In this study, biostratigraphy and paleobathymetry of the Gurpi Formation in southwest of Kuhdasht were studied. Overall, 50 species from 24 

planktonic foraminifera genera were recognized in this study. From a biochronostratigraphic point of view, 6 biozones were identified. Also, the 

age of Gurpi Formation in this section was determined based on the identified biozones of Middle Campanian to Late Maastrichtian. A depth 

of over 450 - 600 m has been designated of the formation based on percentage of planktonic/ benthic foraminifera in the total foraminiferal 

association (%P*) and the regression equation Depth = e (3.58718 + (0.03534 × %P*)).
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