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چکیده
سازندگورپي در برش بیشه     دراز با ضخامت ۲01 متر در جنوب ايالم متشکل از میان اليه های مارن آهکي و حاوي دوعضو آهکی لوفا و امام حسن است که به طور پیوسته و 
تدريجی بر روی مارن های سازند ايالم و در زير شیل های ارغوانی رنگ سازند پابده قرار می گیرد. مطالعـات انجـام شـده بـر روي فرامینیفر ها منجر به تفکیک 9 بايوزون شد 
 Globotruncanita stuartiformis  :؛ بـايوزون شـماره دوRadotruncana  calcarata Taxon-RangeZone  :که تمامی آنها گونه های جهانی بودند. بـايوزون شـماره يـک 
 Partial-Range Zone؛ بـايوزون شـماره سـه: Globotruncana aegyptiaca Interval Zone؛ بـايوزون شـماره چهـار: Gansserina gansseri Interval Zone؛ بـايوزون شـماره پـنج: 

 Praemurica uncinata:بـايوزون شـماره  هفـت Abathomphalus mayaroensis Interval Zone؛  بايوزون شـماره شـش:   Contusotruncana contusa Interval Zone؛ 

Interval Zone ؛ بايوزون شماره هشت:  Morozovella angulata Interval Zone ؛ بايوزون شـماره نـه: Globanomalina pseudomenardii Interval Zone. بر مبنـاي ايـن 

فرامینیف ر هـاي پالنکتونیک، سازند  گورپي در منطقه مورد مطالعه در محدوده زمانی کامپانین پسین تا پالئوسن )سالندين- تانتین؟( را در برميگیرد. همچنین مطالعات فسیل شناسي، 
رسوب شناسي و مشاهدات صحرايي مؤيد نبود در اثر فقر رسوب گذاري و فرسـايش متعاقب آن در مرز کرتاسه -  پالئوژن در برش مورد مطالعه است.

کلیدواژه ها: بايوستراتیگرافی، سازند گورپی، فرامینیفر های پالنکتون، زاگرس.
E-mail: ezarei@du.ac.ir                                                                                                                                                                                            نویسنده مسئول: الهه زارعی*

2- مشخصات سنگ شناسی و راه دسترسی به برش مورد مطالعه
میان اليه هاي  با  خاکستري  مارن هاي  متر   ۲01 شامل  برش  اين  در  سازند گورپي 
به  آهک  لیتولوژي  با  )لوفا(  سیمره  عضو  حاوي  و  روشن  خاکستري  مارن  آهکي 
به رنگ کرم است. مرز  لیتولوژي آهک رس دار  با  امام حسن  رنگ زرد و عضو 
تغییر  با  ولي  پیوسته  به صورت  و  ايالم  سازند  با  برش  اين  در  سازند گورپي  زيرين 
تا کرم رنگ سازند  مارن هاي آهکي سفید  در آن  است که  سنگ شناسي مشخص 
ايالم به مارن هاي خاکستري گورپي تبديل مي شوند. مرز بااليي سازند گورپي نیز 
با سازند پابده و به صورت تدريجي و پیوسته است که طي آن مارن هاي خاکستري 
تبديل  پابده  سازند  قاعده   رنگ  ارغواني   شیل هاي  به  گورپي  سازند  سبز  به  مايل 

مي شوند.
     برای دسترسی به برش بیشه دراز بايد 30 کیلو متر در مسیر جاده دهلران - مهران )بعد 
از پاسگاه قبل از امامزاده ابراهیم قتال( و سپس از طرف جاده فرعی امامزاده شهره میر 
۴0 کیلومتر به سمت روستای بیشه دراز حرکت کرد تا به محل برش مورد نظر رسید. 
برش مورد نظر در يال جنوبی تاقديس اناران قرار گرفته است. مختصات جغرافیايی 
  3۲°   ۴9´ طول جغرافیايی˝5۲   به  گورپی  سازند  مطالعه  مورد  چینه شناسی   برش 

و عرض جغرافیايی ˝01  ´59  °۴6 است )شکل 1(.

3- روش انجام کار
جهت انجام مطالعه  حاضر طي نمونه برداري صحرايي، 7۲ نمونه از سازند گورپي و 
قسمت بااليي سازند ايالم و قسمت پايیني سازند پابده برداشت شده است. به منظور 
مطالعه، فرامینیفرهای پالنکتونیک به روش لیرر )Lirer, 2000( آماده سازی و بر روی 
الک هاي با قطر منافذ ۲30، 1۲5 و 63 میکرون شستشو شدند. در نهايت مواد باقیمانده 
گرفت قرار  مطالعه  مورد  معتبر  منابع  از  استفاده  با  و  خشک  الک  سه  هر  روي   بر 
 Postuma, 1971; Robaszynski et al., 1984; Caron, 1985; Nederbragt, 1991;  (

 Loeblich and Tappan, 1987; Berggren and Norris, 1997; Olsson et al., 1999;

بهترين  با  گونه  هر  از  افرادي  مطالعه  طول  در   .)Premoli Silva and Verga, 2004

آنها عکس برداری  از  الکتروني  میکروسکوپ  توسط  و  انتخاب شدند  حفظ شدگي 
.)Plate 1( به عمل آمد

بهار 99، سال بيست و نهم، شماره 115، صفحه 17 تا 26

1- پیش نوشتار
پالئوژن  بر داشتن مرز کرتاسه-  به جهت در  ايران،  سازند گورپی در جنوب غرب 
است.  ويژه ای  اهمیت  دارای  پالنکتون  فرامینیفرهای  از  باالی  تنوع  و  فراوانی  و 
فرامینیفرهاي پالنکتونیک به علت دارا بودن تنوع زياد، قدرت تفکیک باال، گسترش 
جهاني و پوسته  آهکی در برابر عوامل مخرب محیطی، يکي از بهترين گروه ها براي 

انجام بايوستراتیگرافي به خصوص در انتهاي کرتاسه هستند.
     با توجه به فراواني، تنوع و حفظ شدگي خوب فرامینیفرهاي پالنکتونیک در اغلب 
قسمت هاي سازند گورپي، در اين مطالعه براي داشتن چارچوب زماني قابل اعتماد از 
آنها براي بايوزون بندي استفاده شده است. هر چند تاکنون مطالعات چندی بر روی 
نیز ضخامت و  به جهت گستردگی جغرافیايی و  سازند گورپی صورت گرفته ولی 
تنوع فسیلی و لیتولوژيکی بسیار زياد سازند گورپی، اين مطالعات هنوز ناکافی است. 
از میان مطالعات صورت گرفته و يا منتشر شده بر روی سازند گورپی برخی مطالعات، 
شامل گردآوری گزارشات داخلی شرکت نفت و سازمان زمین شناسی کشور عموماً 
به  می توان  آنها  مهم ترين  از  که  هستند  زاگرس  حوضه   گستره   در  کلی  مطالعاتی 
مطالعات صورت گرفته توسط )James and Wynd )1965 اشاره کرد که مطالعاتی در 
خصوص چینه شناسی کلیه سازندهای موجود در نواحی فارس خارجی، خوزستان، 
لرستان و سنگ شناسی آن مناطق انجام داده است. در چینه نگاری سازندهای حوضه 
 )1370( درويش زاده   ،)137۴( مطیعی  جمله  از  مختلفی  مؤلفین  توسط  که  زاگرس 
مطالعات  نیز  و  است  شده  نگاشته  ايران  زمین شناسی  کتب  از   )1383( آقانباتی  و 
سنگ چینه ای و رخساره های میکروسکوپی زاگرس )کالنتری، 1365 و 1371( در 
بخش هايی به سازند گورپی پرداخته شده است. در برخی پژوهش های ديگر که عمدتاً 
در قالب پايان نامه های کارشناسی ارشد و يا دکترا انجام شده در منطقه لرستان بر روی 
،Darvishzad et al. )2007( ، )1385( به مطالعاتی قورچايی  سازند گورپی می توان 

ايزدی  پالنکتونیک،  فرامینیفرهای  اساس  بر   )1389( مرادی  و   )1387( همتی نسب 
)1386( بر مبنای نانوفسیل های آهکی، ربانی )1387( بر اساس پالینولوژی و بیرانوند 
اين  نمود. در  اشاره  ها  پالینومرف  و  فرامینیفرها  مبنای  بر  )139۲( و زارعی )139۲( 
پژوهش براي رسیدن به تفکیک باالتر و داشتن اطمینان بیشتر از نتايج حاصله، عالوه 

بر مطالعه بر روي فرم هاي آزاد )ايزوله(، مطالعه مقاطع نازک نیز انجام شده است.
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4- بایوزوناسیون
شده  انجام  مختلفي  افراد  توسط  تتیس  حوضه   در  کرتاسه پسین  بايوستراتیگرافي 
Caron, 1985; Robaszynski and Caron, 1995; Hardenbol et al., 1998;( است 
Li and Keller, 1998a, b; Li et al., 1999; Premoli Sliva and Verga, 2004; 

مطالعات  نیز  تتیس  حوضه   در  پالئوسن  بايوستراتیگرافي  جهت   .)Petrizzo, 2003

 Bolli, 1957; Berggren, 1969; Martini, 1971;( است  گرفته  صورت  مختلفي 
Bukry, 1973 and 1975; Berggren and Miller, 1988 ; Berggren et al., 1995;1 

توسط  بايوزون ها  اين  نهايت  در  که   .)MacLeod and Keller, 1991 

)Berggren and Pearson )2005 بازنگري شد و به اين خاطر که توسط زير کمیته  

پالئوژن کیمته  بین المللی چینه شناسی تأيید شده، از اهمیت بااليی برخوردار است.
پیشنهاد  بايوزون هاي  از  کرتاسه   پسین  بايوزون بندي  جهت  حاضر  مطالعه  در       
شده توسط )Premoli Sliva and Verga )2004 استفاده شده، ضمن اينکه به منظور 
ادامه  آنها در  تقسیم شده است که شرح  بايوزون  به چهار  ماستريشتین  باالتر،  دقت 
بايوزون ها  نیز از آخرين  خواهد آمد. جهت مطالعه  پالئوسن در سازند مورد مطالعه 
و تغییرات اعمال شده توسط )Berggren and Pearson )2005 استفاده شد. همچنین 
مرز آشکوب ها و مرز کرتاسه- پالئوژن، بر اساس آخرين تغییرات کمیته  بین المللي 

چینه شناسي )Gradstein et al., 2004; Ogg et al., 2008( در نظر گرفته شده است.
     در اين پژوهش ۴8 گونه متعلق به ۲1 جنس از فرامینیفرهاي پالنکتونیک شناسايي 
شد. بر اين اساس سازند گورپي در برش مورد مطالعه به 9 بايوزون تقسیم گرديد که 
6 بايوزون مربوط به کرتاسه   پسین و 3 بايوزون مربوط به پالئوسن هستند که در ادامه 
 به شرح اين بايوزون ها پرداخت خواهد شد. جدول دقیق گسترش گونه ها در شکل ۲ 

آورده شده است.
 Radotruncana calcarata Taxon-Range Zone of بایوزون شماره  1:   .1  -4

Herm )1962(1

 .Radotruncana calcarata تعریف: محدوده حضور زيستي گونه -

قابل  منطقه  در  پوشش  به علت  بايوزون  اين  فوقانی  مرز  مطالعه  مورد  برش  در       
رؤيت نیست. بنابراين حضور آن در قسمت فوقانی سازند ايالم و قاعده  شروع سازند 

شکل 1- نقشه راه دسترسی به منطقه مورد مطالعه.

نشان دهنده سن ابتدای کامپانین پسین است. برخي فرامینیفرهاي پالنکتونیک مهم در 
اين بايوزون عبارتند از:

Archaeoglobigerina cretacea, Globotruncana linneiana, Globotruncana 

rosetta, Globigerinelloides alverzi, Globotruncana arca, Globotruncana 

bulloides, Globotruncana linneiana, Globotruncana ventricosa, 

Globotruncanita elevata, , Rugoglobigerina rugosa.

Globotruncanita stuartiformis Partial-Range Zone :2  4- 2. بایوزون شماره

- تعریف: محدوده اي از حضور )Globotruncanita stuartiformis )Dalbiez از انتهاي 

 .Globotruncana aegyptiaca اولین حضور  تا   Radotruncana calcarata  حضور 
 Globotruncanella بايوزون  هم ارز  بايوستراتیگرافی  لحاظ  به  بايوزون  اين        
مختلف  نقاط  از  که  است   havanensis Partial-Range zone of Caron )1978(
Caron, 1985; Premoli Silva and Sliter, 1995; Robaszynski and Caron, 1995;( 

  )Hardenbol et al., 1998; Petrizzo, 2003; Premoli Silva and Verga, 2004

تا  يعنی   7 شماره  نمونه  تا  بايوزون  اين  مطالعه   مورد  برش  در  است.  شده  گزارش 
متراژ ۴5 متري از قاعده سازند گسترش يافته و سن آن کامپانین پسین است. برخياز 

مهم ترين فرامینیفرهاي پالنکتونیک در اين بايوزون عبارتند از:
Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana fornicate, Globotruncana 

linneiana, Globotruncana rosetta, Globigerinelloides alverzi, 

Contusotruncana patelliformis, Globotruncana arca, Globotruncana 

bulloides, Globotruncana ventricosa, Globotruncanita stuarti, 

Rugoglobigerina rugose. 

   Globotruncana aegyptiaca Interval Zone of   :3 شماره   بایوزون   .3  -4 

Caron (1985(

 .Gansserina  gansseri تعریف: فاصله  بین اولین حضور گونه  نام برده تا اولین حضور - 

   در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت ۴5 متر، در فاصله  80 متري تا 1۲5 متري 
از قاعده  سازند گسترش دارد. سن اين بايوزون کامپانین پسین تا انتهاي کامپانین است.
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شکل ۲- محدوده  گسترش فرامینیفرهاي پالنکتونیک شاخص سازند گورپي در برش بیشه دراز.

برخي فرامینیفر هاي پالنکتونیک همراه در اين بايوزون عبارتند از: 
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana 

fornicate, Contusotruncana patelliformis,  Gansserina wiedenmayeri, 

Globotruncana arca, Globotruncana bulloides, Globotruncana ventricosa, 

Globotruncanella havanensis, Globotruncanita stuarti, Globotruncanita 

stuartiformis, , Rugoglobigerina rugosa

 Gansserina gansseri Interval Zone of Premoli  :4 شماره   بایوزون   .4  -4

Silva and Bolli (1973(1

 Contusotruncana تعریف: فاصله بین اولین حضور گونه نام برده تا اولین حضور -

 .contusa

     در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت ۴1 متر، در فاصله  1۲5 متري تا 166 
متري از قاعده  سازند گسترش يافته و سن آن انتهاي کامپانین تا ماستريشتین پیشین 
است. اين بايوزون بخش رسمي امام حسن را در بر می گیرد . برخـي فرامینیفرهاي 

پالنکتونیک همراه مهم در اين بايوزون عبارتند از:
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana 

fornicate, Contusotruncana patelliformis, Gansserina wiedenmayeri, 

Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana arca, Globotruncana bulloides, 

Globotruncana linneiana, Globotruncana ventricosa, Globotruncanella 

havanensis, Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, 

Rugoglobigerina hexacamerata, Rugoglobigerina rugosa.                                                                                                                                 

 Contusotruncana contusa Interval Zone of Premoli :۵  4- ۵. بایوزون شماره

Silva and Bolli (1973(1

 Abathomphalus تعریف: فاصله  بین اولین حضور گونه نام برده شده تا اولین حضور -

 .mayaroensis

     در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت 18 متر، در فاصله  166متري تا 18۴ 
متري از قاعده  سازند گسترش يافته و سن آن ماستريشتین پیشین است. فرامینیفرهاي 

پالنکتونیـک همراه در اين بايوزون عبارتند از:
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana 

fornicate, Contusotruncana patelliformis, Contusotruncana plicata, 

Rosita citea, Gansserina gansseri, Gansserina wiedenmayeri, 

Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana arca, Globotruncana 

ventricosa, Globotruncanella havanensis, Globotruncanella petaloidea, 

Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, Rugoglobigerina 

hexacamerata,  Rugoglobigerina rugosa.
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Abathomphalus mayaroensis Interval Zone :۶  4- ۶. بایوزون شماره

اولین  تا  برده  نام  گونه   حضور  اولین  بین  بايوزون  اين  مطالعه  اين  در  تعریف:   -

انجــام  مطالعــات  برخــي  در  است.  شده  تعريف  پالئوسن  حضورنمونه های 
Caron, 1985; Premoli Silva and Sliter, 1995;( تتــیس  حوضـه  در   شــده 
 Robaszynski and Caron, 1995; Hardenbol et al., 1998; Petrizzo, 2003;

Premoli Silva and Verga, 2004( از ظهور گونه  A. mayaroensis  براي تعريف 

فرامینیفرهاي  در  عمـومي  انقـراض  را  آن  انتهـاي  کـه  است  شده  استفاده  بايوزوني 
مــرز  K/Pg جهاني  الگوي  برش  در  مطالعات   شان  در  مي دهد.  تشکیل   کرتاسه 

El-Kef در کشــور تونس به دلیــل عــدم حضــور A. mayaroensis  و به منظــور 

بــرش  در   اما  کرده اند.  تفکیک  بايوزون   8 به  را  ماستريختین  بیشـتر،  تفکیــک 
نمونه  تشــخیص  راحتــي  و  درشــت  انــدازه  فراوانی،  دلیل  به  مطالعــه  مــورد 
مانند  بايوزون  نازک  مقاطع  در  و  )ايزوله(  آزاد  نمونههاي  در    A. mayaroensis

بايوزون های استاندارد تتیس بــراي انجــام بايوزوناسیون استفاده شده است.
تا  متري  فاصله  18۴  در  متر،   7 به ضخامت  بايوزون  اين  مطالعه  مورد  برش  در       
برخي  پسین است.  ماستريشتین  يافته و سن آن  قاعده  سازند گسترش  از  متري   191

فرامینیفرهـاي پالنکتونیـک  مهـم همراه در اين بايوزون عبارتند از:    
Abathomphalus intermedius, Archaeoglobigerina cretacea, 

Contusotruncana contusa, Contusotruncana patelliformis, 

Contusotruncana plicata, Gansserina gansseri, Gansserina wiedenmayeri, 

Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana arca, Globotruncana 

ventricosa, Globotruncanella havanensis, Globotruncanella petaloidea, 

Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis,  Pseudotextularia 

elegans, Pseudotextularia intermedia, Pseudotextularia nuttalli, 

Rugoglobigerina hexacamerata, Rugoglobigerina rugosa, Trinitella Scotti.

Praemurica uncinata Interval Zone of Bolli (1957( :۷  4- ۷. بایوزون شماره

حضور اولین  و   Praemurica uncinata حضور  اولین  بین  محدوده   تعریف:   - 

.Morozovella angulata

پالنکتونیک فرامینیفرهاي   P2 جهاني  استاندارد  بايوزون  معادل  بايوزون  اين        
 ;Berggren and Miller, 1988; Berggren et al., 1995; Olsson et al., 1999( 

Berggren and Norris, 1997; Berggren and Pearson, 2005( است. الزم به ذکر 

است که با توجه به احتمال وجود چرخش مجدد رسوبات قديمي در حوضه و حمل 
مجدد رسوبات و میکروفسیل ها در زمان پالئوسن )نمونه هاي ريز کرتاسه به صورت 
نا برجا در رسوبات پالئوسن مشاهده شد( بايوزون هاي پالئوسن در اين مطالعه فقط بر 
مبناي ظهور تاکسا در نظر گرفته شده اند. برخي از فرامینیفرهاي پال نکتونیک همراه 

در اين بايوزون عبارتند: 
Chiloguembelina midwayensis, Chiloguembelina subtriangularis, 

Globanomalina eherenbergi,  Praemurica inconstans, Subbotina 

triangularis, Subbotina triloculinoides. 
تا  بايوزون به ضخامت سه متر، در فاصله 191 متري       در برش مورد مطالعه اين 
پیشین )دانین  پالئوسن  انتهاي  يافته و سن آن  از قاعده ي سازند گسترش  19۴ متري 

پسین( است.
Morozovella angulata Interval Zone of Blow (1979( :۸  4- ۸. بایوزون شماره

حضور  اولین  تا   Morozovella angulata حضور  اولین  بین  محدوده ي  تعریف:   -

.Globanomalina pseudomenardii

     اين بايوزون معادل بايوزون استاندارد جهاني P3 فرامینیفرهاي پالنکتونیک است. 
در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت ۲ متر، در فاصله  19۴ تا 196 متري از 
قاعده  سازند گسترش يافته و سن آن ابتداي پالئوسن پسین )ابتداي سالندين تا اواسط 
سالندين( است. برخي از فرامینیفرهاي پال نکتونیک همراه در اين بايوزون عبارتند از: 
Chiloguembelina midwayensis, Chiloguembelina subtriangularis, 

Globanomalina eherenbergi, Parasubbotina variant, Praemurica 

inconstans, Praemurica uncinata, Subbotina triangularis, Subbotina 

triloculinoides. 

Globanomalina pseudomenardii Interval Zone :۹  4- ۹. بایوزون شماره

تا اولین   Globanomalina pseudomenardiiتعریف: محدوده ي بین اولین حضور -

.Morozovella subbotinae حضور
 Globanomalina pseudomenardii Total Range بايوزون  بايوزون معادل       اين 
استاندارد  بايوزون هاي  در  و  شده  تعريف   Bolli )1957( توسط  که  است   zone

فرامینیفرهاي پالنکتونیک، P4 نامیده مي شود. به دلیل احتمال تأثیر چرخش و حمل 
در  گونه ها  حضور  آخرين  بودن  واقعي  غیر  و  حوضه  در  قديمي  رسوبات  مجدد 
اولین حضور  از   G. pseudomenardii به جاي آخرين حضور  ها،  بايوزون  تعريف 
به ضخامت  بايوزون  اين  M. subbotinae استفاده شده است. در برش مورد مطالعه 

يافته و سن آن  قاعده  سازند گسترش  از  متري  تا ۲01  متري  فاصله  196  متر، در   5
تانتین است. برخـي فرامینیفرهـاي پالنکتونیک همراه در  تا اواسط  اواسط سالندين 

اين بايوزون عبارتند از:
Morozovella acuta, Morozovella angulata, Morozovella apanthesma, 

Morozovella conicotruncana, Praemurica inconstans, Subbotina 

triangularis, Subbotina triloculinoides, Subbotina velascoensis. 

     با توجه به اينکه مرز بااليي سازند گورپي با سازند پابده در اين برش به صورت 
تدريجي بوده و در اين مطالعه در فاصله  ۲01 متري از قاعده ي سازند گورپي در نظر 
گرفته شده است، گسترش اين بايوزون در محدوده  قسمت بااليي سازند گورپي تا 
قسمت پايیني سازند پابده است. همچنین مرز اشکوب هاي سالندين- تانتین در نیمه  
بوده؛ ولي حادثه    )G. pseudomenardii انقراض  تا  P4 )محدوده  ظهور  پايیني زون 
نشده  گزارش  مرز  اين  با  مصادف  پالنکتونیک  فرامینیفرهاي  در  مشخصي  زيستي 
است. بنابراين تعیین اينکه مرز سالندين- تانتین در رسوبات انتهايي سازند گورپي يا 
رسوبات ابتدايي سازند پابده است، به وسیله ي فرامینیفرهاي پالنکتونیک امکان پذير 
تانتین؟ ذکر  بااليي سن سازند گورپي سالندين -  بر همین اساس محدوده   نبوده و 
بايوزون هاي  ديگر  با  مطالعه  اين  در  شده  تعیین  بايوزون هاي  مقايسه  است.  شده 
جهاني در شکل 3 آورده شده است. مقايسه بايوزون هاي تعیین شده در اين مطالعه 
با بايوزون هاي مطالعه شده در نقاط نزديک به برش مورد مطالعه در شکل 3 آورده 

شده است. 

۵- مرز کامپانین- ماستریشتین
تطابق بايوزون ها و حوادث زيستی حوضه تتیس )Hardenbol et al., 1998( با آخرين 
 )Gradstein et al., 2004; Ogg et al., 2008( انتشارات کمیته  بین المللی چینه شناسی
 70/6  ±  ./6 سن  به  را  مرز  اين  می شود،  انجام   TSCretor 3.7 نرم افزار  توسط  که 
میلیون سال قبل در میان زونG.gansseri  قرار می دهند. مطالعات مختلف صورت 
قرار  بايوزون  و  سن  همین  در  را  مرز  اين  پالنکتون،  فرامینیفرهای  روی  بر  گرفته 
Premoli Silva and Sliter, 1995, Petrizzo, 2003; Chacon et al., 2004;( داده اند 
Premoli Silva and Verga, 2004; Robaszynski and Caron, 1995; 

Chungkham and Jafar, 1998; Nishi et al., 2003(. مطالعات اخیر نیز موقعیت اين 

.)Georgescu and Huber, 2007; Al-Mutwali et al., 2008( مرز را تأيید می کنند

(K/Pg( ۶- مرز کرتاسه- پالئوژن
آخرين  در  که  داد  نشان  پژوهش  اين  در  پالنکتونیک  فرامینیفرهاي  مطالعات 
ماستريشتین  انتهاي  پالنکتونیک  فرامینیفرهاي  مخلوط شدگي  ماستريشتین،  نمونه  
اين  مهم ترين  از  که  دارد  وجود  پالئوسن   p3 و   P2 زون هاي  به  مربوط  انواع  با 
 G. gansseri, A. mayaroensis شاخص  گونه هاي  به  مي توان  کرتاسه   فسیل هاي 
مطالعات  طبق  بر  که  است  حالي  در  اين  کرد.  اشاره   Globotruncanita stuarti و 
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صورت گرفته در ديگر نقاط دنیا، يکی از دو گونه مذکور و يا هر دوي آنها در حدود 
Robaszynski et al., 1984;( مي شوند  منقرض   K/Pg مرز  از  قبل  سال  هزار   300 
 Caron, 1985; Robaszynski and Caron, 1995; Li and Keller 1998a and

وجود  اين  با   .)1386 همکاران،  و  قاسمی نژاد   ;b; Darvishzad et al., 2007

 Plummerita گونه   ظهور  و   )CF2 )قاعده    G. gansseri شاخص  گونه   انقراض 
hantkeninoides )قاعده  Cf1( که از مهم  ترين حوادث زيستي قبل از مرز هستند، در 

برش مورد مطالعه ديده نشد. نکته  قابل توجه در نمونه برداري مرز کرتاسه- پالئوسن 
در اين برش اين است که رسوبات مربوط به پالئوسن به صورت مارن هاي خاکستري 

به  مربوط  رسوبات  که  حالي   در  باشند؛  می  گلوکونیت  و  فسفات  دانه هاي  حاوي 
آنها  هوازده   غیر  نمونه هاي  که  هستند  آهک هايي  به صورت  ماستريشتین  انتهاي 
سختي قابل توجهی دارند و اثرفسیل ها در آنها به خوبي قابل رؤيت هستند. زمینه ای 
سخت )Firmground( تشکیل شده در انتهای ماستريشتین بر اثر اين وقفه  رسوبی به 
فراوانی حاوی اثر فسیل ها و آثار آشفتگی زيستی است. اين اثرفسیل ها به طور عمده 
ايکنوجنس  همچنین  هستند.   )Thalassinoides( تاالسینوئیدس  ايکنوجنس  به  متعلق 
که  بوده  مشاهده  قابل  زمینه  اين  در  کمتر  میزان  به  نیز   )Zoophycos( زئوفیکوس 
است.  )Glossifungites( گلوسیفونجیتس  رخساره ای  اثر  به  متعلق  ايکنوجنس   اين 

شکل 3- مقايسه   بايوزون هاي فرامینیفرهاي پالنکتونیک در برش بیشه دراز با بايوزون هاي استاندارد جهاني و بايوزون هاي مهم حوضه  تتیس در زمان کرتاسه  پسین و پالئوسن.
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اکثراً   )soft gound( نرم  بسترهای  که  می کنند  ذکر   Taylor et al. )2003(      
بسترهای سخت  و   )Maximum flooding surface( بیشینه غرقابی  نشانگر سطح 
ايکنوفاسیس  معموالً  که  هستند  رسوب گذاری  نبود  نشانگر   )firmground(

نمونه های  از  نازک  مقاطع  تهیه  دارند.  گلوسیفونجیتس  بستر  به  وابسته 
اين  پرشدگی  سپس  و  جانداران   حفاری  آثار  نشان دهنده  ماستريشتین  انتهای 

نمونه های  زياد  آمیختگی  بنابراين  است.  پالئوسن  رسوبات  توسط  حفرات 
حضور  و  ها  اثرفسیل  وجود  همچنین  و  پالئوسن  نمونه های  با  ماستريشتین 
که  دارد  رسوبی  وقفه  يا  هیاتوس  يک  از  نشان  گلوکونیت  و  فسفات  های   دانه 
)2013( Zarei and Ghasemi-Nejad آن را به عنوان مرز سکانسی )SB( در نظر 

.)B A و   -۴ گرفته اند )شکل های 

A B

مرز  موقعیت   )A ماستريشتین،  انتهاي   )Firmground( سخت  نیمه  زمینه ي  از  شده  تهیه  نازک  مقاطع   -۴  شکل 
کرتاسه - ترشیری در شیل های سیاه رنگ قسمت فوقانی سازند گورپی در برش چینه شناسی بیشه دراز؛ B( مقطع طولي از 
پرشدگي ايکنوجنس Thalassinoides در زمینه نیمه سخت، زمینه  تیره رنگ در شکل B متعلق به کرتاسه )K( توسط پوسته  

فرامینیفرهاي پالئوسن پسین )Pg(( پر شده است. بزرگنمايي تصوير B 80  برابر است.

۷- نتیجه گیری
سازند گورپي در برش بیشه     دراز به ضخامت ۲01 متر  با میان اليه های مارن آهکي و 
حاوي دوعضو آهکی لوفا و امام حسن در جنوب استان ايالم مورد مطالعه قرار گرفت. 
بر اساس مطالعه فرامینیفرها حد زيرين اين سازند با زون Radotruncana  calcarata به 
سن کامپانین فوقاني و حد فوقاني آن با زون Globanomalina pseudomenardii به 
سن پالئوسن فوقاني )سالندين- تانتین؟( مشخص می شود که به صورت تدريجي و 
بدون ناپیوستگي به شیل هاي ارغواني سازند پابده تبديل مي شود. مرزکرتاسه- ترشیر 
پابده واقع است.  با سازند  )K/T( تقريباً در 11 متری مرز تفکیک کننده اين سازند 

وقفه  يا  هیاتوس  مؤيد  صحرايي  مشاهدات  و  رسوب شناسي  فسیل شناسي،  مطالعات 
رسوبی در مرز کرتاسه- پالئوژن در برش مورد مطالعه است. 

سپاسگزاری
نويسندگان بر خود الزم می دانند از جناب آقای دکتر قاسمی نژاد استاد و عضو هیئت 
نمونه  برداشت  و  صحرايی  عملیات  در  کمک هايشان  برای  تهران  دانشگاه  علمی 

صمیمانه تشکر نمايند.
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PLATE 1
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Plate1
All scale bars represent 100 μm.

1. Rugoglobigerina rugosa  Plummer 1926; sample no. 21; 1a: umbilical view. 1b: spiral view. 1c: peripheral view. 2. Abathomphalus 

mayaroensis )Bolli( 1951; sample no. 51; 2a: umbilical view 2b: spiral view. 2c: peripheral view. 3. Globotruncana ventricosa White 1928; 

sample no. 34; 3a: spiral view. 3b: peripheral view. 4. Contusotruncana patelliformis (Gandolfi) 1955; sample no. 36; 4a: spiral view.  

4b: umbilical view. 4c: peripheral view. 5. Contusotruncana  fornicate  )Plummer( 1931; sample no. 21;  5a: spiral view. 5b: umbilical view. 

5c: peripheral view. 6. Globotruncana aegyptiaca Nakkady 1950; sample no. 12; 6a: spiral view. 6b: umbilical view. 6c: peripheral view. 

7.  Gansserina gansseri )Bolli( 1951; sample no. 28; 7a: spiral view. 7b: umbilical view. 7c: peripheral view. 8. Gansserina weidenmayeri 

(Gandolfi) 1955; sample no. 21; 8a: spiral view. 8b: umbilical view. 8c: peripheral view. 9.  Heterohelix globulosa )Ehrenberg( 1840; sample 

no. 45; side view. 10.  Globigerinelloides alvarezi )Eternod olvera( 1959; 10a: spiral view. 10b: umbilical view. 10c: peripheral view.  

11. Globotruncana ventricosa White 1928; sample no. 21; 11a: spiral view. 11b: umbilical view. 11c: peripheral view. 12. Contusotruncana 

contusa )Cushman( 1926; sample no 44; 12a: spiral view. 12b: peripheral view. 13. Globotruncanella havanensis )Voorwijk( 1937; sample 

no. 33; 13a: spiral view. 13b: umbilical view. 13c: peripheral view. 14. Globotruncanita elevata )Brotzen( 1934; sample no. 1; 14a: 

spiral view. 14b: umbilical view. 14c: peripheral view; 15. Globotruncana insignis Gandolfi 1955; sample no. 21; 15a: spiral view. 15b: 

peripheral view. 16. Globotruncanita conica )White( 1928; sample no. 30; 16a: spiral view. 16b: umbilical view. 16c: peripheral view.  17. 

Globotruncanita stuarti )de lapparent( 1918; sample no. 16; 17a: spiral view. 17b: umbilical view. 17c: peripheral view; 18. Heterohelix 

carinata )Cushman( 1938; sample no. 34; side view; 19. Heterohelix planate )Cushman( 1938; sample no. 21; side view; 20. Subbotina 

triangularis )White( 1928; sample no. 56; 20a: spiral view. 20b: umbilical view. 20c: peripheral view; 21. Acarinina sp.; sample no. 56; 

21a: spiral view. 21b: umbilical view. 21c: peripheral view; 22. Pseudoguembelina costulata )Cushman( 1938; sample no. 21; side view. 

23. Gublerina cuvilliri Kikoine 1948; sample no 20; side view. 24. Subbotina trilocoulinoides )Plummer( 1926; sample no. 56; 24a: spiral 

view. 24b: umbilical view. 24c: peripheral view; 25. Globanomalina sp; sample no. 20; 25a: umbilical view. 25b: spiral view. 25c: peripheral 

view. 26. Pseudotextularia nuttalli )Voorwijk( 1937; sample no. 34; side view; 27. Pseudoguemblina excolata )Cushman( 1926; sample no. 

20;  side view.
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Abstract

The Gurpi formation in Bishe-deraz Section, south of Ilam, consists of 201m marl with intercalations of limy marl with two formal members 

of Seymareh (Lopha) and Emam-Hasan. The formation overlies the Ilam Formation and is gradationally overlain by the purple shales of the 

basal part of the Pabdeh Formation. The Gurpi Formation was divided to 9 biozone on the basis of planktonic foraminifera which almost 

are cosmopolitan and consist of: 1- Radotruncana calcarata Taxon-Range Zone. 2- Globotruncanita stuartiformis Partial-Range Zone.  

3- Globotruncana aegyptiaca Interval Zone.  4-Gansserina gansseri Interval Zone. 5- Contusotruncana contusa Interval Zone. 6- Abathomphalus 

mayaroensis Interval Zone. 7- Praemurica uncinata Interval Zone. 8- Morozovella angulata Interval Zone.  9- Globanomalina pseudomenardii 

Interval Zone. The formation was deposited from upper Campanian through late Paleocene (Selandian-Thanetian?) according to the planktonic 

foraminifera recorded. A distinct hiatus was confirmed at the Cretaceous-Paleogene boundary according to microbiostratigraphic and 

sedimentologic studies and also field work observation.

Keywords: Biostratigraphy, Gurpi Formation, Planktonic foraminiferal, Zagros.
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