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چکیده
توالی های کربناتی سازند زیارت با معرفی برش های باغ دره و قینرجه در کوه های سلطانیه )جنوب زنجان( موقیعت های کمیابی در زون البرز باختری به شمار می روند که دربردارنده 
فراوانی باالیی از روزن بران کف زی بزرگ )Large benthic foraminifera( به ویژه گونه هایی از آلوئولینا هستند. در واقع، از این توالی ها تعدادی از گونه های آلوئولینا توصیف 
و یک توزیع چینه شناسی مقایسه ای با گونه هایی از آلوئولینا در حوضه تتیس انجام پذیرفت که نشان دهنده یک وابستگی نزدیک با مطالعات انجام شده در بخش های مختلف از 
 A. ellipsoidalis, A. laxa, A. tumida, A. cemali, A. aragonensis, این حوضه است. همچنین، این تطابق در ناحیه مطالعه شده بر اساس شناسایی گونه های آلوئولینا مانند 

A. pisiformis, A. rotundata, A. subpyrenaica, A. cf. canavari, A. canavarii, A. ex gr. cremae نشان دهنده اشکوب های ایلردین- کوئزین است.

کلیدواژه ها: آلوئولینا، ایلردین- کوئزین، زیست چینه نگاری، سازند زیارت، کوه های سلطانیه.
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 از کوه های سلطانیه )البرز باختری(
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1- پیش نوشتار
در  که  هستند   )LBF( بزرگ  کف زی  روزن بران  از  آلوئولینا  جنس های 
تتیس  حوضه  میانی  و  پیشین  ائوسن  پسین-  پالئوسن  کم ژرفای  کربناتی  پالتفرم 
Hottinger,1960; Sirel, 1976 a & b;( داشتند  گسترده ای  توزیع  )نئوتتیس( 
 Sirel & Gündüz, 1976; Drobne, 1977; Hottinger & Drobne, 1988; 

گونه های  مجموعه  کامل ترین  همچنین   .)Pignatii, 1998; Sirel & Acar, 2008

آلوئولینا از  بخش های مختلف ایران تنها توسط )Rahaghi, 1980 & 1978( شناسایی 
و به عنوان بخشی از گزارشات شرکت ملی نفت ایران به چاپ رسید. از این رو در 
در  زیارت  سازند  چینه ای  ردیف های  پایینی  بخش های  پیشین  ائوسن  زمانی  دوره  
محدوده کوه های سلطانیه )البرز باختری( که به طور عمده متشکل از توالی های آهک 
نازک تا ستبرالیه غنی از گونه های روزن بری پورسالنوز بزرگ آلوئولینا با فراوانی 
و تنوع باال مورد مطالعه قرار گرفتند. هدف اصلی این نوشتار توصیف اختصاصات 
گونه هایی از آلوئولینا در رسوبات آب های کم ژرفای زمان های ایلردین- کوئزین 
آلوئولینا  ویژه  شده  ارائه  زیست زون های  با  مقایسه  و  البرز  زون  در  زیارت   سازند 
توسط شده  انجام   )LBF( بزرگ  کف زی  روزن بران  و   Hottinger )1960( 

)Serra-Kiel et al. )1998 می باشد. 

2- زمین شناسی و مسیرهای ارتباطی برش های منطقه
برش های مطالعه شده از توالی های پالئوژن کوه های سلطانیه در محدوده جنوب زنجان 
با رسوبات کنگلومرا، ماسه سنگ سرخ سازند فجن به سن پالئوسن پیشین شروع و در 
ادامه به توالی هایی از آهک های غنی از روزن بران کف زی بزرگ )LBF( همراه با 
آهک های ریفی به سن ائوسن تبدیل می شوند. همچنین توالی های آتشفشانی پالئوژن 
به طور هم شیب و تدریجی بر روی توالی های آهکی کهن تر سازند  )سازند کرج( 
سازند  از  برش   2 شده  انجام  مطالعات  در  دارند.  گسترش  محدوده  این  در  زیارت 
زیارت در محدوده جنوب زنجان در کوه هاي سلطانیه انتخاب و پیمایش شدند. این 
برش ها عبارتند از برش های قینرجه: این برش در محدوده جنوب زنجان به مختصات 
روستای  شمال  در  و   29°  36′ شمالی  عرض  و   48°  29′ خاوری  طول  جغرافیایی 
 قینرجه واقع شده است؛ برش باغ دره: این برش با مختصات جغرافیایی طول خاوری

کیلومتری   1/5 حدود  و  ابهر  باختری  شمال  در   36°  13′ شمالی  عرض  و   48°  14′

جنوب روستای باغ دره قرار گرفته است )شکل 1(.  

3- روش مطالعه
برش   2 از  نازک  مقطع   50 حدود  مطالعات  این  انجام  در  آلوئولینا  شناسایی  برای 
در   )LBF( بزرگ  کف زی  روزن بران  مطالعات  شد.  آماده سازی  مطالعه  مورد 
اساس  که  آنجایی  از  است.  مختلفی  روش های  نیازمند  نرم  و  سخت  سنگ های 
شناسایی روزن بران کف زی بزرگ )LBF( مستلزم مطالعه پارامترهای آلومتریک و 
بایومتریک هستند، از این رو در این مطالعات برش های مختلفی از نمونه های سنگی 
گونه های   معرفی  برای  مناسب  طولی  برش های  تهیه  منظور  به  مختلف  جهات  در 
از  شد  آن  بر  سعی  آلوئولین  گونه های  شناسایی  در  همچنین  شد.  فراهم  آلوئولینا 
Acar )1995( و   Drobne )1977(  ;Hottinger )1960( مانند  مختلفی  معتبر  منابع 

استفاده شد.

)Description( 4- توصیف
Order Foraminiferida  Eichwald,1830

Suborder Miliolina Delage & Hérouard, 1896

Superfamily Alveolinaceae Ehrenberg, 1839

Family Alveolinidae Ehrenberg, 1839

Genus Alveolina D’Orbigny, 1826

Alveolina ellipsoidalis Schwager, 1883

)a1تابلو(
Alveolina ellipsoidalis Schwager, 1883 p. 96, pl. 25, Figs. 1-2.

Hottinger, 1960, p. 64, pl.2, Figs. 1-8, text-figs. 20c, 33a,b.

Sirel, 1976b, p. 92, pl.2, Figs. 5,6, 8-11; pl.6, Fig.6.

Drobne, 1977, p.16, pl. 1, Figs.1-3.

قطر  با  شکل،  تخم مرغی  کوچک،  اندازه  دارای  مگالوسفریک  پوسته  توصیف:   -
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است.   1/5 اندیس کشیدگی   با  میلی متر   2/1 استوایی  قطر  و  میلی متر   3/2 محوری 
اتاقک های  دارای  و  میکرون   280 حدود  در  قطری  با  کروی  تقریباً  جنینی  حجره 
فشرده با فرم کروی تا تخم مرغی شکل هستند. پیچش ها مراحل پیشین فشرده تر  با 
ساختار الیه قاعده ای )layer basal( نازک تر که به طور کلی این ساختار در تمامی 

مراحل پیچش ها دارای ستبرای کمی است. 
- تفسیر: A. ellipsoidalis بر اساس شکل پوسته و پیچش های فشرده تر از گونه های           

A. tumida و A. cremae با دارا بودن حجره جنینی کوچک تر، اتاقک ها و تعداد دور 

پیچش های بیشتر در برش قینرجه 1 تفکیک شد.
است  پیشین  ایلردین  سن  معرف  قینرجه  برش  در   A. ellipsoidalis گستره:   - 

پیشین-  ایلردین  سطوح  برای  را  گونه   این  سن   Acar )1995(  .)2 )شکل 
حالی که  در  گرفت،  نظر  در  ترکیه(  مرکزی  )بخش   Polatli ناحیه  در   پسین 
به  و  پیشین  ایلردین  از  پسین  بخش های  برای  را  گونه  این  سن   Hottinger )1960(
عنوان زون A. ellipsoidalis معرفی کرد. اگرچه )Serra-kiel et al. )1998 این زون 
گونه ای را مانند )1960( Hottinger نشان دادند. )Özgen et al. )2007 در مطالعات 
ترکیه(  مرکزی  )بخش   Sarybayir و   Kizilkayatepe برش های  زیست چینه نگاری 
این گونه در  میانی معرفی کردند. همچنین  پیشین-  ایلردین  را در  این گونه  گستره 
پالتفرم کربناتی آدریاتیک )در ناحیه جنوب باختری اسلووانی( معرف ایلردین پیشین 

.)Drobne, 1977; Drobne et al., 2011( است
Alveolina subpyrenaica Leymerie,1846

)b1تابلو(
Leymerie, 1846, pl. 12, Fig. 9a-c.

Hottinger, 1960, pl. 7, Figs.8-13, text-figs.23, Fig.63.

Dizer, 1964, pl.1, Figs. 8-12.

Sirel, 1976b, pl. V, Figs. 3-8.

Drobne, 1977, pl 7, Fig. 13-15, text-fig. 15c.

- توصیف: این گونه دارای پوسته نسبتاً متوسط به فرم تخم مرغی شکل که در محل 

دارای  میلی متر،   2/5 استوایی  قطر  و  میلی متر   3/8 قطر محوری  با  قطبین گرد شده، 
فشرده  اول  پیچش  دور   3 تا   2 میکرون،  در حدود 270  قطری  با  مگالوسفر کروی 
شل  نسبتاً   8 تا   4 دورهای  پیچش های  متراکم،  و  کوچک  اولیه  اتاقک های  با  شده 
 1/5 حدود  در  کشیدگی  اندیس  و  شده  ستبرتر  قاعده ای  الیه  که  طوری  به  شدند 
تا مستطیلی و در بخش محوری   اتاقک ها در پیچش ها دارای فرم تخم مرغی  است. 

پیچش های انتهایی از ستبرای الیه قاعده ای تدریجاً کاسته می شود.
- تفسیر: A. subpyrenaica از گونه A. aragonensis بر اساس دارا بودن حجره جنینی 

کوچک تر و کاسته شدن ستبرای الیه قاعده ای )basal layer( در بخش محوری در 
برش باغ دره تشخیص داده شد.

 ,A. aragonensis گونه های  با  همراه  دره  باغ  برش  در  گونه  این  گستره:   - 

معرفی  آلوئولینا  زیست زون های  مطابق  میانی  ایلردین  سن  معرف   A. pisiformis

 .)2 )شکل  است   Serra-Kiel et al. )1998( و   Hottinger )1960( وسیله  به  شده 
 همچنین مطالعات انجام شده توسط )Özgen et al. )2007(; Drobne et al. )2011 و

)Drobne )1977 در حوضه تتیس این گونه را در ایلردین میانی نشان دادند.

Alveolina laxa Hottinger, 1960

)c1تابلو(
Hottinger, 1960, pl. 8, Fig. 1, text-figs. 68f,g.

Sirel, 1976b, pl. 4, Fig. 11.

Drobne, 1977, p. 35, 36; pl. 6, Figs. 1-4, text-figs. 18.

- توصیف: پوسته مگالوسفریک دارای فرم تخم مرغی که در قطبین بریده یا گرد شده 

با قطر محوری 4/3 میلی متر و قطر استوایی 3/1 میلی متر است. مرحله پیش از بلوغ 

پیچیدگی ها  از دور چهارم پیچش ها،  به طوری که  دربردارنده 3 دور پیچش فشرده 
اندیس  است.  شده  ستبر  استوایی  و  محوری  بخش  در  قاعده ای  الیه  و  شدند  شل 
پیچش های  در  اتاقک ها  است.   پیچش  دور   10 برای    1/3 این گونه  در  کشیدگی 
فشرده اولیه کروی هستند در حالی که در پیچش های بیرونی تر کروی تا تخم مرغی 
شکل هستند. نسبت زیاد ارتفاع اتاقک ها به پهنای آنها در پیچش های انتهایی به خوبی 

دیده می شود.
- گستره: این گونه همراه با گونه A. cemali در قینرجه مطابق با زون آلوئولینا تعریف 

شده توسط )1960( Hottinger و )Serra-Kiel et al.)1998 معرف سن ایلردین میانی 
است )شکل 2(. این گونه در جنوب ناحیه Eskioehir )بخش مرکزی ترکیه( معرف 
ایلردین میانی است .)Özgen et al., 2007( همچنین گونه A. laxa در تمام برش های 
مطالعه شده از پالتفرم کربناتی آدریاتیک در ناحیه جنوب باختری اسلووانی معرف 

.)Drobne, 1977; Drobne et al., 2011( ایلردین میانی است
Alveolina pisiformis Hottinger, 1960

)d1تابلو(
Hottinger, 1960, pl. 4, Figs. 1-6, text-figs. 43 a-e.

Drobne, 1977, pl. 3, Figs. 12-17, text-fig. 11a.

Rahaghi, 1978, pl. 7, Figs. 3& 5

- توصیف: پوسته نیمه کروی تا تخم مرغی شکل با قطر محوری 3/8 و قطر استوایی3/3 

میلی متر و مگالوسفری کروی با قطر محوری در حدود 270 میکرون است. پیچش ها 
در  مراحل پیشین کمی فشرده تر  با ساختار الیه قاعده ای که در تمامی مراحل پیچش 
تقریبا ً یکنواخت با ستبرای کمی هستند. شاخص کشیدگی در این گونه 1/1 است. 
انتهایی  پیشین فشرده و کروی شکل هستند که در پیچش های  اتاقک ها در مراحل 

دارای فرم های کشیده تر به طوری که نسبت ارتفاع به پهنای بیشتر می شوند. 
.)2 )شکل  است  میانی  پیشین-  ایلردین  معرف  دره  باغ  در  گونه  این  گستره:   - 

)1998( .Serra-Kiel et al این گونه را مانند )Hottinger )1960 در بخش باالیی از 
  Drobne et al. )2011( ایلردین پیشین- بخش پایینی ایلردین میانی نشان دادند. اگرچه
پالتفرم  از  مختلفی  برش های  در  جهانی  نمونه  یک  عنوان  به   A. pisiformis گونه 
حوضه  و  )ترکیه  ائوسن  دریای  ژرفای  کم  توالی های  دیگر  و  آدریاتیک  کربناتی 
پیرینین( ایپریسین پیشین معرفی کردند. همچنین این گونه در توالی های مطالعه شده 
میانی  ایلردین  واحد  نشان دهنده  اسلووانی(  باختر  )جنوب  تتیس  باختری  در حوضه 
بوده است )Drobne, 1977(. مطالعات )Rahaghi )1978 سن این گونه را در ناحیه 

خراسان )ایران( ائوسن پیشین نشان داد.
Alveolina aragonensis Hottinger, 1960

)e1تابلو(
Hottinger, 1960, pl. 6, Figs. 5-10, text-figs. 20 e, 22 h, 60 b-f.

Sirel, 1976b, pl. 3, Figs. 1-13; pl. 4, Fig. 10.

Drobne, 1977, pl. 5, Figs. 1-6, text-figs. 14 a-c.

Rahaghi. 1978, pl. 8, Fig. 5

- توصیف: پوسته تخم مرغی شکل تا نیمه کروی با قطر محوری 3/5 میلی متر و قطر 

استوایی 3/2 میلی متر است. شاخص میزان کشیدگی 1 است. حجره جنینی بزرگ با 
قطر محوری 410 میکرون، 3 تا 4 پیچش پیشین فشرده هستند. پیچش دورهای چهارم 
تا انتهایی شل شده هستند.  اتاقک ها بزرگ و کروی تا نیمه استوایی در پیچش های 

بیرونی تر دارای نسبت ارتفاع به پهنای بیشتر هستند. 
 A. subpyrenaica همراه  به  دره  باغ  برش  در   A. aragonensis گونه  گستره:   -

 نشان دهنده ایلردین میانی است )شکل 2(. اگر چه این گونه در برش یاد شده به وسیله 
این گونه در  بود. همچنین  پیشین گزارش شده  ائوسن  به سن  رمضانقربانی )1390( 
است  شده  مطالعه   Kizilkayatepe و   Sarybayir برش های  پسین  و  میانی   ایلردین 



مهدی  هادی سیه رود و همکاران

41

زون های  با  مقایسه  قابل  گونه  این  چینه شناسی  توزیع   .)Özgen et al., 2007(

 Serra-Kiel et al. )1998( و   Hottinger )1960( به وسیله  شده  ارائه  آلوئولیناهای 
است. این گونه در همه برش های مطالعه شده از پالتفرم کربناتی آدریاتیک )جنوب 
 .)Drobne, 1977; Drobne et al., 2011( معرف ایلردین میانی بود )باختری اسلووانی

.)Rahaghi, 1978( معرف ائوسن پیشین است )این گونه در ناحیه خراسان )ایران
Alveolina rotundata Hottinger, 1960

)a2تابلو(
Hottinger, 1960, pl. 6, Figs. 18-21, text-fig. 20I, 22a et figs. 70 b-f.

و   5/9 حدود  در  محوری  قطر  با  شکل  سیلندری  نیمه  تا  کشیده  پوسته  توصیف:   -

قطر استوایی 2/6میلی متر که در قطبین گرد شده و حجره جنینی متراکم دارای قطر 
دارای  قاعده ای  است. الیه   2/2 اندیس کشیدگی  میکرونو  محوری در حدود 166 
ستبراهای متفاوت است به طوری که 3 مرحله از پیچش های پیشین فشرده شده و الیه 
قاعده ای گسترش چندانی ندارد، ولی از پیچش دور سوم تا هفتم که پیچش ها شل تر 
شدند دارای بیشترین ستبرای 0/38 میلی متر است، ولی در دورهای انتهایی پیچش ها 
از ستبرای این ساختار کاسته می شود. اتاقک ها در مراحل پیشین دارای رشد کروی 

هستند که در مرحله بلوغ و در پیچش های بیرونی تر دارای فرم تخم مرغی می شوند.
- گستره: A. rotundata در باغ دره معرف ایلردین میانی است )شکل 2(. این گونه   

و  اسلونی  باختری  )جنوب  پیرینه  در حوضه   Hottinger )1960( وسیله  به  بار  اولین 
جنوب فرانسه( شناسایی شد که معرف واحد ایلردین بود. همچنین در مطالعات انجام 
شده توسط )Drobne )1977 یک فرم میکروسفریک از گونه A. rotundatas.str از 
ایلردین میانی یوگسالوی سابق گزارش شد. در زون بندی های انجام شده در حوضه 
پسین ایلردین  از  پیشین  بخش  میانی-   ایلردین  معرف   A. rotundata گونه   تتیس 

 .)Serra-Kiel et al., 1998( است )SBZ 7-9(

Alveolina tumida Hottinger, 1960

)b2تابلو(
Hottinger, 1960, text-fig. 71b.

Drobne, 1977, pl. 7, Figs. 4-7.

- توصیف: پوسته مگالوسفریک با اندازه کوچک به فرم تخم مرغی تا کشیده دارای 

اندیس  با  میلی متر   2/05-1/6 استوایی  قطر  و   3/3-2/7 حدود  در  محوری  قطر 
کشیدگی 1/6 است. مگالوسفریک کروی با قطر محوری 330 میکرون با 2 مرحله 
از پیچش پیشین فشرده که در دور سوم تا دور انتهایی پیچش ها باز شده هستند. بدین 
ترتیب الیه قاعده ای توسعه یافته است. اتاقک ها کوچک، متراکم و کروی در بخش 

داخلی و دارای فرم تخم مرغی شکل در بخش خارجی هستند.
بریده شده در  به دلیل داشتن شکل پوسته کشیده تر و قطبین    A. tumida - تفسیر: 

مرحله بلوغ از گونه A. subpyrenaica تفکیک شد.
 A. tumida گستره: این گونه در قینرجه معرف ایلردین میانی است )شکل 2(.  گونه -

نشان دهنده  که  شد  شناسایی  پیرینه  حوضه  در   Hottinger )1960( توسط  بار  اولین 
واحد ایلردین میانی بود. همچنین )Serra-Kiel et al. )1998 این گونه را در بخش 

پسین از ایلردین پیشین- میانی )SBZ 6-7( معرفی کردند.
Alveolina cemali )after Sirel & Acar, 2008(

)c2تابلو(
Sirel & Acar, 2008, pl. 20, Figs. 1-8, texts-figs. 30-31 and 20,148.

- توصیف: پوسته کروی تا نیمه کروی شکل دارای قطر محوری در حدود 5 و قطر 

استوایی 3 میلی متر با اندیس کشیدگی 1/6 در 15 دور پیچش است. اولین دور پیچش ها 
خیلی فشرده تر هستند، ولی به طور کلی دور پیچش های نزدیک به هم  منجر به الیه 
هستند. شکل  تخم مرغی  و  متراکم  کوچک،  اتاقک ها  است.  شده  نازک  قاعده ای 

گونه   .)2 )شکل  است  قینرجه  در  میانی  ایلردین  واحد  معرف  گونه  این  گستره:   - 

توسط ترکیه(  مرکزی  )بخش  تتیس  خاوری  حاشیه  در  بار  اولین   A. cemali 

ایلردین  با  از دید توزیع چینه شناسی مطابق  گزارش شد که   Sirel & Acar )2008(
میانی مطالعات انجام شده در ناحیه جنوب زنجان )برش قینرجه 1( است.  

Alveolina ex. gr. cremae )Checchia-Rispoli, 1905(

)d2تابلو(
Hottinger, 1960, pl.10, Figs. 8-10, pl. 11, Figs. 4- 8; pl. 14, Fig. 8.

Drobne, 1977, pl. 12, Figs. 15-17; pl. 13, Figs. 1-5; text-figs. 30 a-c.

Acar, 1995, pl. 32, Fig. 7; pl. 33, Fig. 1.

 3/5 محوری   قطر  با  شکل  دوکی  تا  تخم مرغی  مگالوسفریک  پوسته  توصیف:   -

میلی متر و قطر استوایی  2/04 میلی متر است. شاخص میزان کشیدگی در این گونه 
1/7 است. حجره جنینی بزرگ با قطر محوری در حدود 500 میکرون، پیچش ها باز 
شده و الیه قاعده ای در بخش محوری ستبر شده است. اتاقک ها در اولین دور پیچش 

بزرگ، به طوری که دارای پهنای بیشتری نسبت به ارتفاع هستند.
در  میانی  پیشین؟-  کوئزین  معرف   A. cf. canavari همراه  به  گونه  این  گستره:   - 

باغ دره هستند )شکل 2(. در واقع توزیع چینه شناسی این گونه در حوضه تتیس سنکوئزین 
گونه همچنین   .)Serra-Kiel et al., 1998;  Hottinger, 1960( داد  نشان  را   میانی 

A. cremae در چندین برش مختلف از پالتفرم کربناتی آدریاتیک )جنوب باختری 

.)Drobne et al., 2011( معرف کوئزین میانیمی باشد )اسلووانی، اتریش و کرواسی
Alveolina cf. canavarii Checchia-Rispoli, 1905

)e2تابلو(
- توصیف: پوسته دارای فرم کشیده تا نیمه سیلندری با اندازه کوچک است. دارای 

قطر محوری در حدود 3/2 و قطر استوایی 1/5 میلی متر با اندیس کشیدگی 2/1 که 
دور پیچش های انتهایی دارای حفظ شدگی ضعیف هستند. ستبرای الیه قاعده ای از 
بیشترین ستبرا در بخش محوری در  به طوری که  افزایش می یابد،  دور پیچش سوم 

حدود 0/35 میلی متر است. اتاقک ها به طور منظم، متراکم و کروی شکل هستند.
است  میانی   - کوئزینپیشین  معرف  ممکن  دره  باغ  برش  در  گونه  این  گستره:   - 

به  نیز  پیرینه  را  در حوضه  این گونه  نیز سن   Hottinger )1960( )شکل 2(. اگرچه 
کوئزین پیشین- میانی نسبت داده بود. 

Alveolina canavarii Checchia-Rispoli, 1905

)f2تابلو(
Checchia-rispoli, 1905, pl.12, Figs. 19-21, 25.

Hottinger, 1960, pl. 8, Figs. 15–18, text-figs. 21e, 22g, 68 a-d, 69.

Dizer, 1964, pl.1, Figs. 15–19; pl. 2, Figs. 1-5, text-fig. 2.

Drobne, 1977, pl. 6, Figs. 12-14.

- توصیف: پوسته مگالوسفریک با فرم نیمه سیلندری که در قطبین گرد شده دارای قطر 

محوری 5/2 و قطر استوایی 3 میلی متر با اندیس کشیدگی 1/7 است. حجره جنینی 
اندازه بزرگ در حدود 470 میکرون است. در دو مرحله پیشین بلوغ  با  نیمه کروی 
پیچش ها فشرده شده هستند که در مراحل بعدی رشد از دور دوم تا هشتم پیچش ها 
الیه  ستبرای  ششم  تا  دوم  دورهای  پیچش های  از  می شوند.  شل  محوری  برش  در 
قاعده ای زیاد می شود به طوری که از دور ششم تا انتهایی ترین دور پیچش ها ستبرای 
فاصله های پیچش ها کاسته می شود. بیشترین ستبرای الیه قاعده ای در برش محوری 
در حدود 0/27 میلی متر اندازه گیری شد. اتاقک ها در پیچش های داخلی کروی و در 

پیچش های بیرونی دارای نسبت ارتفاع به پهنای بیشتر با یک فرم تخم مرغی هستند.
- گستره: گونه A. canavarii در برش قینرجه معرف ایلردین باالیی؟- کوئزین میانی 

است )شکل 2(. این گونه در برش های  Sarybayir  و Kizilkayatepe   معرف بخش های 
ولی  .)Özgen et al., 2007( شد  گزارش  میانی  کوئزین  پسین-  ایلردین  از   باالیی 

بود.  داده  نسبت  میانی  پیشین-  کوئزین   به  را  گونه  این  سن   Hottinger )1960(
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اگرچه در ناحیه Sirel, 1976b; Sirel & Gündüz, 1976( Hayamana-Polati( این 
گونه رنج سنی کوئزین پیشین تا پسین نشان می دهد. همچنین این گونه در پالتفرم 
 ;Drobne, 1977( است  پیشین  کوئزین  معرف  اسپانیا(  )شمال  آدریاتیک   کربناتی 

.)Drobne et al., 2011

5- بحث و تفسیر زیست چینه نگاری 
ایلردین-  اینتروال  8 زیست زون آلوئولینا در   Hottinger )1960( اساس مطالعات  بر 
کوئزین در حوضه تتیس توصیف شد. سپس )Serra-Kiel et al. )1998 این زون بندی 
 )LBF( بران کف زی بزرگ  از روزن  ازمجموعه های کامل تری  به عنوان بخشی  را 
 )SBZ( کف زی  زون   20 معرفی  با  حوضه  این  در  ائوسن  پالئوسن-  رسوبات  در 
بسیاری توزیع چینه شناسی  نویسندگان  تأیید کردند. بدین ترتیب  آب های کم ژرفا 
معرفی  زون بندی های  با  تتیس  حوضه  از  مختلفی  بخش های  در  آلوئولینا  گونه های 
شده تطابق دادند )Sirel, 1998; Vecchio et al., 2007, Drobne et al., 2011(. از 
پیشین  توالی های  در  آلوئولین ها  تجمعات  روی  بر  شده  انجام  مطالعات  در  رو  این 
از  تجمع   3 زنجان(  جنوب  )محدوده  سلطانیه   کوه های  در  زیارت  سازند  کربناتی 
 A. ellipsoidalis, A. laxa گونه های  از  تجمعی  حضور   )1 شد:  معرفی  آلوئولینا 
زون بندی با  مطابق  که  قینرجه  برش  در  زیرین  ایلردین  از  باالیی  بخش های   معرف 

Serra-Kiel et al., 1998( SBZ7(؛  و   A. moussoulensis )Hottinger, 1960(
,A. tumida, A. laxa, A.cemali, A. aragonensis گونه های  تجمعات   )2 

و  میانی  ایلردین  نشان دهنده   A. pisiformis, A. cf. rotundata, A. subpyrenaica

و  A. moussoulensis & A. corbarica )Hottinger 1960( زون بندی  با   مطابق 
گونه های  ظهور  اولین   )3 دره؛  باغ  برش  در    SBZ7-8 )Serra-Kiel et al.,1998( 
پیشین-   کوئزین  سن  بیانگر   A. cf. canavarii, A.cremae, A. canavarii

زون بندی با  معادل  و  دره  باغ  و  قینرجه  برش های  در  تجمعات  این  برای   میانی 
و  Serra-Kiel et al. )1998( و   A. oblonga, A. dainellii )Hottinger, 1960( 

SBZ10-11 هستند.

6- نتیجه گیری
در طی این مطالعه 10 گونه آلوئولینا شناسایی شد، که معرف اشکوب های ایلردین 
دریای  کربناتی  رسوبات  توالی های  از  پایینی  بخش های  در  پیشین  کوئزین  پیشین- 
کم ژرفای زیارت است. بدین ترتیب تجمعات آلوئولینا در این ناحیه قابل مقایسه با 
حوضه  در  شده  مطالعه  ایلردین-کوئزین  آلوئولین های  تجمعات  چینه شناسی  توزیع 

تتیس است.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از Katica Drobne از مؤسسه دیرینه شناسی 
برای  اسلووانی   )Ivan Rakovec Institute of Paleontology( رکویک  ایوان 
راهنمایی های ارزنده و در اختیار قرار دادن منابع اعالم می دارند. همچنین از داوران 
کمک  نوشتار  این  علمی  سطح  ارتقای  در  مفید  پیشنهادات  و  نظرات  با  که  محترم 

شایانی کردند، سپاسگزاری می نمایند.

شکل 1- نقشه زمین شناسی برش های مطالعه شده در کوه های سلطانیه ) با اقتباس از نقشه زمین شناسی 1/250000 
.)Stöcklin & Eftekhar-Nezhad, 1969( زنجان
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Abstract

Carbonate successions of the Ziarat Formation with introduce the Baghdareh and Gheynarjeh sections in the Soltanieh Mountains(southern 

Zanjan) are rare locality in the western Alborz zone,which are contains of great abundance of large benthic foraminifera (LBF), particularly 

species of Alveolina. In fact, from this succession described some of Alveolina species and their comparative stratigraphic distribution with 

the Alveolina species in the Tethyan basin which is represent close affinities with coeval Alveolina assemblages described in diVerent studies 

from this province. Also, this correlation shows Ilerdian-Cusianstages of study area that characterized by A. ellipsoidalis, A. laxa, A. tumida, 

A.cemali, A.aragonensis, A. pisiformis,A.rotundata, A.subpyrenaica, A. cf. canavari, A. canavari, A.ex gr. cremae species.

Keywords: Alveolina, Ilerdian-Cuisian, Biostratigraphy, Ziarat Formation, Soltanieh Mountains.
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