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بررسی زیست چینه نگاری نانوفسیل های آهکی سازند گورپی در برش کلچنار 
در شمال باختر ایذه
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چکیده
در اين مطالعه نانوفسیل های آهکی سازند گورپی در برش کلچنار در شمال باختر ايذه بررسی شده است. در اين برش سازند گورپی از مارن، مارن شیلی و سنگ آهک مارنی 
تشکیل شده است. به منظور معرفی گونه های شاخص، تجمعات فسیلی همراه و زيست زون ها، 150 نمونه اساليد از سازند گورپی مطالعه شد که در نتیجه به تشخیص12 زيست زون  
انجامید. در اين مطالعه 61 گونه و 35 جنس از نانوفسیل های آهکی شناسايی شد. بر پايه زيست زون های به دست آمده، بازه زمانی سازند گورپی در برش مورد مطالعه از اواخر 
زون بندی از   CC21-CC26 زيست زون های  با  بازه  اين  می شود.  پیشنهاد  پیوسته  پالئوژن  کرتاسه-  مرز  و   )Late Selandian( پسین  پالئوسن  تا   )late Campanian(  کامپانین 

)Sissingh (1977 و زون های NP1-NP6 از زون بندی )Martini (1971 همخوانی دارد.
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1- پیش نوشتار
جای  فارس  خلیج  و  زاگرس  حوضه های  در  کشور  گاز  و  نفت  مخازن  بیشتر 
شامل  کیلومتر   2000 حدود  گسترشی  با  زاگرس  چین خورده  کمربند  گرفته اند. 
 James and wynd, 1965; Jalali, 1971; Motiei, 1995;( میدان های نفتی بسیار است 
Bordenave, 2002(. رسوب گذاري در اين حوضه در سه سکوی فارس، از انتهاي 

حوضه  و  کرتاسه  انتهاي  تا  پرمین  از  عربي  سکوی  پرمین،  ابتداي  تا  پرکامبرين 
پیش خشکي زاگرس از کرتاسه پاياني تا عهد حاضر انجام شده است. اکتشاف میادين 
سترگ هیدروکربوری در زاگرس سبب شده است که اين حوضه يکی از مهم ترين 
از  زمین شناسی  ديد  از  حوضه  اين  رود.  شمار  به  جهان  زمین شناختی  حوضه های 
ارتفاعات جنوب ترکیه شروع می شود و پس از گذر از باختر و جنوب باختر ايران به 
گسل میناب می رسد که در پايان در جنوب و جنوب باختر با تفاوت های زمین شناختی 
از سپر بزرگ عربی جدا می شوند )Alavi, 2004(. سازند گورپی بخشی از رسوبات 
نهشته شده در زمان پیشروی دريای ژرف کرتاسه در حوضه رسوبی زاگرس است 
 James and wynd, 1965;( که در برخی نقاط تا پالئوسن بر جای گذاشته شده است 
عنوان  به  زاگرس  نقاط  برخي  در  سازند  اين   .)Jalali, 1971; Zahiri, 1982

به  اخیر  سال های  در  است.  شده  توصیف  هیدروکربوری  مواد  منشأ  سنگ 
نانوفسیل های  از  زاگرس  در  مختلف  سازندهای  رسوبات  دقیق  سن  تعیین  منظور 
 Hadavi et al.,  2007; Hadavi and Ezadi, 2007;( است  شده  استفاده   آهکی 
سازند  رسوبات  مطالعه  اين  در   .)Senemari and Sohrabi Molla Usefi, 2012

بررسی زيست چینه نگاری  و  نسبی  تعیین سن  منظور  به  ايذه  باختر  گورپی در شمال 
نانوفسیل های آهکی مورد مطالعه قرار گرفت. برش الگوی اين سازند در تنگ پابده 
سنگ آهک  و  شیل  مارن،  از  متر   320 ستبرای  با  پابده  کوه  دامنه  باختر  جنوب  در 
مارنی تشکیل شده است. اين سازند توسط سازند ايالم در زير )همساز( و سازند پابده 

)به صورت ناپیوسته( در باال دربر گرفته شده است )درويش زاده، 1370(.

2- منطقه و روش مورد مطالعه
توابع  از  کلچنار  روستای  باختر  شمال  کیلومتری   3 حدود  در  مطالعه  مورد  برش 
موقعیت      در  آن  قاعده  جغرافیايی  مختصات  و   )1 )شکل  داشته  قرار  ايذه  شهرستان 
42ً°49 طول خاوری و 01ً°32 عرض شمالی است. راه دسترسی به اين برش از مسیر 
جاده ايذه به پیان و سپس روستای کلچنار به بنیادوندون در کوه بیل آباست. در برش 
سنگ آهک  شیلی،  مارن  رسوبات  متر   350 حدود  از  گورپی  سازند  مطالعه،  مورد 

مارنی و مارن تشکیل شده است. اين سازند با ناپیوستگی فرسايشی روی سازند ايالم 
قرار گرفته است و به صورت تدريجی به سازند پابده می رسد. برای مطالعه نانوفسیل ها 
150 نمونه از قاعده تا رأس سازند برداشت شد. آماده سازی نمونه ها به روش اسمیر 
المپوس  میکروسکوپ  توسط  سپس  و   )Bown and Young, 1998( انجام  اساليد 

BH2 هم در نور معمولی )PPL( و هم در نور پالريزه )XPL( مطالعه شد.

3- نانوفسیل های آهکی
سودمندی  به  گسترده  جغرافیايی  نواحی  در  نانوپالنکتون ها  شناوری  ويژگی 
می کند  کمک  زيستی  چینه نگاری  مطالعات  در  مهم  ابزاری  عنوان  به   آنها 
 Perch–Nielsen, 1985; Burnett, 1998; Young and Bown, 1998;( 
اين گروه   .)Bralower, 2002; Lees, 2002; Bralower, 2005; Villa et al., 2008

شدت  دما،  زيستی  شرايط  کنترل  تحت  دريايی  محیط های  اصلی  اجزای  از  يکی 
در  آنها  زندگي  محدوده   .)Bornemann et al., 2003( هستند  ژرفا  و  شوری  نور، 
محیط  هاي اقیانوسي باز، محیط پالژيک تا محیط نزديک به ساحل است. از اين رو 
بقايای اين موجودات، شاخص زيست چینه نگاری خوبی برای نهشته های مزوزويیک 

.)Sissingh, 1977; Perch–Nielsen, 1985( و سنوزويیک به شمار می رود

4- رویدادهای زیستی نانوفسیل  ها
مطالعه  مورد  برش  در  آهکي  نانوفسیل هاي  زيستي  رويداد  اولین 
 Quadrum sissinghii گونه  حضور  نخستین  ايذه  باختر  شمال   در 
)Synonym: Uniplanarius sissinghii( در قاعده سازند گورپی و روی آهک های 
Synonym: Uniplanarius  trifidus( Quadrum trifidum) در  ايالم و سپس گونه 

است. محدوده چینه شناسی  نمونه 17  در  و  سازند گورپی  قاعده  از  متری  متراژ 28 
تا   early Late Campanian به  متعلق   Uniplanarius sissinghii  گونه 
 Early Maastrichtian است. همچنین اولین حضور گونه  Uniplanarius trifidus در

آخرين  ايذه  برش  در  شده  ديده  بعدی  زيستي  رويداد  شد.  ديده   late Campanian

و   Reinhardtites anthophorus, Tranolithus phacelosus گونه های   حضور 
Reinhardtites levis است. آخرين حضور گونه Reinhardtites levis در متراژ 176 متری 

(Synonym: Tranolithus orionatus( Tranolithus phacelosus  و آخرين حضور گونه 
اين  در  بعدی  شده  ثبت  زيستی  رويداد  است.  داده  رخ  سازند  متری   134 متراژ  در 

بهار 96، سال بيست و ششم، شماره 103، صفحه 287 تا 294
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تعیین  برای  Micula murus در متراژ 224 متری سازند است که  برش، ظهور گونه 
همچنین  است.  شده  استفاده  پسین  ماستريشتین  سن  به   CC25b زيرزون  بااليی  مرز 
ظهور گونه Micula prinsii در متراژ 230 به سن اواخر، اواخر ماستريشتین رويداد 
به   CC26 زون  تفکیک  برای  که  است  مطالعه  مورد  برش  در  شده  ديده  ديگر 
حضور  آخرين  بعدی  رويداد  است.  شده  استفاده   CC26b و   CC26a زيرزون های 
 ،Cruciplacolithus primus کوکولیت ها در اواخر کرتاسه و اولین حضور گونه های 
باال  به  متری   230 متراژ  از   Cruciplacolithus tenuis و   Biantholithus sparsus

Early Paleocene (Early Danian( پالئوژن  کرتاسه-  مرز  يا  ترشیری  شروع   در 
و  Chiasmoliyhus danicus گونه های  ظهور  بعدی  زيستی  رويداد   است. 

برش،  اين  در  رويداد  آخرين  است.   Late Danian در   Ellipsolithus macellus

و  Fasciculithus tympaniformis, Heliolithus kleinpellii گونه های   ظهور 
Discoaster mohleri به سن پالئوسن )Selandian-Thanetian( است.

5- الگوی زیست زون بندی نانوفسیل های آهکی
اليه های  تطابق  برای  فسیلی  گروه های  مهم ترين  از  يکی  آهکی  نانو فسیل های 
 Thierstein, 1976; Sissingh, 1977;( هستند  جهان  مختلف  مناطق  در   رسوبی 
از  جنس   35 از  گونه   61 مطالعه  مورد  برش  در   .)Perch–Nielsen, 1985a and b

انجام  برای  پژوهش  اين  در   .)Plates1-2( شد  شناسايی  آهکی  نانوفسیل های 
و  Sissingh (1977( زون بندی  از  آهکی  نانوفسیل های  زيست چینه نگاری   مطالعه 

به  شاخص  گونه های  حضور  آخرين  و  ظهور  اولین  شد.  استفاده   Martini (1971(

ترتیب با نمادهای FO و LO نشان داده شده است. در اين مطالعه در رسوبات کرتاسه 
و در رسوبات   CC26 تا   CC21 )Sissingh (1977 زيست زون های  پايه زون بندی  بر 
تشخیص   NP6 تا   NP1 )Martini (1971 زيست زون های  پايه زون بندی  بر  پالئوسن 

داده شد )جدول1(. شرح زون های شناسايی شده در اين برش به ترتیب زير است:
Uniplanarius sissinghii zone (CC21( .1 -5

بر  مطالعه  مورد  برش  در  زون  اين  شناسايی  و  پسین  کامپانین  ابتدای  زون  اين  سن 
 (Synonym: Uniplanarius sissinghii( Quadrum sissinghii پايه اولین ظهور گونه
در قاعده سازند گورپی و روی آهک های ايالم در نمونه شماره 2( تا اولین ظهور 
گونه شاخص Quadrum trifidum (Synonym: Uniplanarius trifidus) )متراژ 28 از 
قاعده سازند گورپی و در نمونه 17( است. البته به نظر می رسد که بخشی از قاعده اين 

زون به دلیل ناپیوستگی فرسايشی میان ايالم و گورپی از بین رفته باشد. 
Uniplanarius trifidus zone (CC22( .2 -5

گونه حضور  اولین  پايه  بر  مطالعه  مورد  برش  در  زون  اين   شناسايی 
قاعده  از   28 )متراژ   )Synonym :Uniplanarius trifidus( Quadrum trifidum 

 Reinhardtites anthophorus سازند گورپی و در نمونه 17( تا آخرين حضور گونه 
)متراژ 75، نمونه 34( صورت گرفته است. سن اين زون اواخر کامپانین پسین است.

Tranolithus orionatus zone (CC23( .3 -5
اين زون از آخرين حضور گونه Reinhardtites anthophorus تا آخرين حضور گونه 
حضور  آخرين   Sissingh (1977( نظر  طبق  دارد.  ادامه   Tranolithus  phacelosus

گونه  Aspidolithus  parcus سبب تقسیم زون CC23 می شود. البته در مطالعه زون 
اواخر  زون  اين  سن  نشد.  استفاده  شده  ياد  گونه  حضور  آخرين  از  شده،  شناسايی 
اين زون در برش مورد مطالعه  کامپانین پسین- ماستريشتین آغازی است. شناسايی 
 )34 نمونه   ،75 )متراژ   Reinhardtites anthophorus گونه  حضور  آخرين  پايه  بر 
 )47 نمونه   ،136 )متراژ   Tranolithus phacelosus شاخص  گونه  حضور  آخرين  تا 

صورت گرفته است. 
Reinhardtites levis zone (CC24( .4 -5

Tranolithus phacelosus تا آخرين حضور گونه  اين زون از آخرين حضور گونه 
است  تشخیص  قابل  باال  و  پايین  جغرافیايی  عرض های  در   Reinhardtites levis 

)Sissingh, 1977). سن اين زون ماستريشتین پیشین است و شناسايی آن در برش مورد 

مطالعه بر پايه آخرين حضور گونه Tranolithus  phacelosus )متراژ 136، نمونه 47( 
تا آخرين حضور گونه Reinhardtites levis )متراژ 176، نمونه 72( صورت گرفت. 

Arkhangelsiella cymbiformis zone (CC25( .5 -5
مطالعه  مورد  برش  در  زون  اين  شناسايی  و  است  پسین  ماستريشتین  زون  اين  سن 
اولین  تا   )72 نمونه   ،176 )متراژ   Reinhardtites levis گونه  حضور  آخرين  پايه  بر 
ظهور گونه Micula murus )متراژ 224، نمونه 92( صورت گرفت. اين زيست زون 
در  که  همان گونه  است.  شده  گرفته  قرار  بازنگری  مورد   Sissingh (1977( توسط 
 چارت زيست چینه نگاری مشخص است برای تعیین مرز بااليی زون از حضور گونه

جغرافیايی  عرض های  برای  شاخصی  که  است  شده  استفاده   Micula murus

 Micula murus گونه های  شامل  همراه  فسیلی  تجمعات  است.   پايین 
 Chiastozygus platyrhethus, Rhagodiscus angustus, Micula concava, 

 Micula  decussata, Lucianorhabdus cayeuxii, Lithraphidites carniolensis, 

 CC25 پیشنهاد کرد که زون   Sissingh (1977( است.   Eiffellithus  turriseiffelii,

و  Arkhangelskiella cymbiformis گونه های  حضور  اولین  توسط  می توان   را 
Lithraphidites quadratus تقسیم کرد. گونه Arkhangelskiella cymbiformis از ديد 

زمانی متعلق به اواخر ماستريشتین است. گونه Lithraphidites quadratus در برش مورد 
مطالعه شناسايی نشد. همچنین اولین حضور گونه Arkhangelskiella cymbiformis از 

متراژ 168 و نمونه 65  پیش از شروع زون CC25 ثبت شده است.
Nephrolithus frequens zone (CC26( .6 -5

اين  نشد.  شناسايی   Nephrolithus frequens گونه  مطالعه  مورد  برش  در 
گونه حضور  آخرين  تا  حضور  اولین  از  باال  جغرافیايی  عرض های  در   زيست زون 

در  زون  اين  قاعده   .)Sissingh, 1977( می شود  شناسايی   Nephrolithus frequens

اولین حضور گونه  Micula murus مشخص شد.  با حضور گونه  مطالعه  برش مورد 
 CC26b و CC26a برای تقسیم اين زيست زون به دو زيرزون فرعی Micula prinsii

استفاده شد که در برش مورد مطالعه در متراژ 230 متری ثبت شد. سن اين زون اواخر 
ماستريشتین پسین است. اين زيست زون در محدوده مرز K/Pg قرار دارد. بخش بااليی 
 Micula prinsii, Thoracosphaera operculata گونه های  حضور  با  زيست زون  اين 

مشخص می شود که در برش مورد مطالعه در متراژ 238 ثبت شده است.  
Markalius inversus zone (NP1( .7 -5

آخرين حضور کوکولیت های  از  که  است   NP1 شده  شناسايی  بعدی  زيستی  واحد 
 Thoracosphaera operculata گونه های  فراوانی  و  حضور  اولین  يا   کرتاسه 
گونه حضور  اولین  تا   Cruciplacolithus primus, Biantholithus sparsus 

زيست زون  اين  شروع  مطالعه  مورد  برش  در  دارد.  ادامه   Cruciplacolithus tenuis  
Cruciplacolithus pri- و   Biantholithus sparsus گون های  حضور  اولین  هبا 
ياد شده های شاخص  مطابق حضور گونه  اين زون   است. سن  متراژ 238  در   mus 

 1 جدول  در  که  همان گونه  زون  اين  در  است.   Early Paleocene (Early Danian(
ديده می شود برخی از گونه های کرتاسه به پالئوژن نیز راه يافته اند. اين زيست زون در 

محدوده مرز  K/Pg قرار دارد.
Cruciplacolithus tenuis zone (NP2( .8 -5

 ،256 )متراژ   Cruciplacolithus tenuis  گونه حضور  اولین  از   NP2 زيستی  زون 
اين  سن  دارد.  ادامه   Chiasmoliyhus danicus گونه  حضور  اولین  تا   )112 نمونه 
مانند گونه هايی  آن  همراه  فسیل های  و   Early Paleocene (Early Danian(  زون 

 Cruciplacolithus primus, Markalius inversus, Coccolithus pelagicus, 

Prinsius africanus, Cruciplacolithus tenuis, Placozygus sigmoides است.

Chiasmoliyhus danicus zone (NP3( .9 -5
در   Chiasmoliyhus danicus گونه  حضور  اولین  از  شده  ياد  زيست زون 
 Ellipsolithus macellus گونه  حضور  اولین  تا   )120 )نمونه  متری   280  متراژ 
 Early Paleocene (Late Danian( ادامه دارد. سن اين زون )متراژ 312، نمونه 130(

است.
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Ellipsolithus macellus zone (NP4( .10 -5
)متراژ   Ellipsolithus macellus گونه  ظهور  اولین  فاصل  حد  در   NP4 زيست زون 
)متراژ   Fasciculithus tympaniformis گونه  ظهور  اولین  تا   )130 نمونه   ،312
زون بندی از   CP3 زون  با  معادل  زيست زون  اين  دارد.  قرار   )138 نمونه   ،330 

)Okada and Bukry (1980 است. سن اين زون دانین پسین )Late Danian( است. 

Fasciculithus tympaniformis zone (NP5( .11 -5
گونه ظهور  اولین  از  مطالعه  مورد  برش  در  شده  شناسايی  بعدی  زيستي   زون 
گونه ظهور  اولین  تا   )138 نمونه   ،330 )متراژ   Fasciculithus tympaniformis 

معادل  اين زون  تعريف می شود.  نمونه 144(  )متراژ 345،   Heliolithus kleinpellii

با زون CP4 از زون بندی )Okada and Bukry (1980 است. سن اين زون پالئوسن 
)Selandian( است.

Heliolithus kleinpellii zone (NP6( .12 -5
 Heliolithus kleinpellii گونه  ظهور  از  مطالعه  اين  در  شده  شناسايی  زون  آخرين 
اين  دارد.  ادامه   Discoaster mohleri  گونه ظهور  تا   )144 نمونه   ،345 )متراژ 
اين زون  و سن   Okada and Bukry (1980( از زون بندی   CP5 با زون  معادل  زون 
مطالعه  و  شناسايی  زون های  به  توجه  با  است.   )Late Selandian( پسین  پالئوسن 
عرض های  به  متعلق  و  دريايی  شاخص  گونه های  از  که  گونه هايی  حضور  و  شده 
شدن  نهشته  زمان  آب وهوايی  وضعیت  بررسی  به  می  توان  هستند؛  پايین  جغرافیايی 
مطالعه  رابطه  اين  در  پرداخت.  مطالعه  مورد  برش  در  محیطی  شرايط  و  رسوبات 
 Thierstein  (1976( همچون  زيادی  افراد  توسط  نانوفسیل ها   ديرين بوم شناسی 
 Wise (1988(; Huber and Watkins (1992(; Brand (1994(; 

)Williams and Bralower (1995(; Watkins (1996(; Herrle (2003(; Erba (2004 و 

 )Shamrock and Watkins (2009 انجام شده است. از اين رو مطابق مطالعات اين افراد،

   Ceratolithoides aculeus, Quadrum sissinghii نظیر  گونه هايی   حضور 
 Lucianorhabdus cayeuxii, Lithraphidites carniolensis, Micula decussata, 

 Micula murus, Rhagodiscus angustus, Microrhabdulus decorates, 

شرايط  شاخص  گونه های  از  که   Watznaueria barnesae, Quadrum trifidum

 Thierstein, 1976; Perch -Nielsen, 1985a; Watkins, 1996;( هستند   اقلیمی گرم 
Herrle, 2003; Erba, 2004( می تواند بیانگر شرايط آب وهوای گرم در زمان ته نشینی 

حوضه باشد.

6- نتیجه گیری
با  را  آنها  می توان  که  است  شده  داده  تشخیص  زيست زون   12 مطالعه  اين  در 
زون بندی ارائه شده توسط )Sissingh (1977 برای کرتاسه و )Martini (1971 برای 
 Quadrum sissinghii zone )CC21(  - اين زيست زون ها شامل  داد.  تطابق   پالئوژن 
 Quadrum trifidum zone (CC22(-Tranolithus phacelosus zone (CC23( 

 Reinhardtites levis zone (CC24(- Arkhangelskiella cymbiformis zone (CC25(-

 Nephrolithus frequens zone (CC26(- Markalius inversus zone (NP1(-

 Cruciplacolithus tenuis zone (NP2(- Chiasmoliyhus danicus zone (NP3- 

 Ellipsolithus macellus zone (NP4(- Fasciculithus tympaniformis zone (NP5(-

Heliolithus kleinpellii zone (NP6 هستند.

شناسايی  نانوفسیل های آهکی  از  به 35 جنس  متعلق  برش حاضر 61 گونه  در       
شد. بر پايه حضور گونه های شاخص، مرز کرتاسه به پالئوژن در برش ايذه پیوسته و 
 سن رسوبات سازند گورپی از اواخر کامپانین )late Campanian( تا پالئوسن پسین 

)Late Selandian( پیشنهاد می شود.
 Ceratolithoides aculeus, مانند  شاخص  گونه های  برخی  حضور  پايه  بر        
 Quadrum  sissinghii, Lucianorhabdus  cayeuxii, Watznaueria barnesae,

از  که   Lithraphidites carniolensis, Micula decussata, Quadrum trifidum

پايین هستند؛ می توان  گونه های شاخص آب و هوای گرم در عرض های جغرافیايی 
خود  رسوب گذاری  زمان  در  گرم  آب وهوايی  شرايط  از  حوضه  که  گرفت  نتیجه 

برخوردار بوده است. 

NP3(-

NP6(

شکل 1- موقعیت ناحیه مورد مطالعه در شمال باختر ايذه )برگرفته شده از نقشه زمین شناسی 1:250000 ايذه(، برش مطالعه شده توسط ستاره مشخص شده است.
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Plate1

All figures light microghraphs (XPl) × 1500, the taxa considered in the present figure are referenced in Perch-Nielsen (1985);  

1. Micula preamurus (Bukry, 1973( Stradner and Steinmetz (1984(, sample. 92; 2. Micula swastika Stradner and Steinmetz, 1984,  

sample. 47; 3. Micula prinsii Perch-Nielsen (1979a(, sample. 98; 4. Thoracosphaera operculata Bramlette and Martini 1964, sample. 

144; 5. Markalius inversus (Deflandre in Deflandre and Fert, 1954) Bramlette and Martini, 1964, sample. 130; 6. Cruciplacolithus  

intermedius van Heck and Prins, 19877 -Biantholithus sparsus Bramlette and Martini, 1964, sample. 144; 8. Braarudosphaera bige .؛ 

lowii (Gran and Braarud, 1935) Deflandre (1947), sample. 134; 9. Micula decussata Vekshina(1959(, sample. 65; 10. Micula murus  

(Martini, 1961( Bukry(1973(, sample. 92; 11. Watznaueria barnesae  (Black in Black and Barnes, 1959( Perch-Nielsen (1968(, sample.  

72; 12. Uniplanarius sissinghii (Perch-Nielsen, 1986( Farhan 1987, sample. 32; 13. Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963(  

Reinhardt (1971(, sample. 32; 14. Reinhardtites anthophorus (Deflandre, 1959) Perch-Nielsen (1968), sample. 34; 15. Uniplanarius trifidus  

(Stradner in Stradner and Papp, 1961( Hattner and Wise, 1980, sample. 47; 16. Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre(1959), sample. 92.
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Plate2

All figures light microghraphs (XPl) × 1500, the taxa considered in the present figure are referenced in Perch-Nielsen (1985);  

1. Microrhabdulus decoratus Deflandre (1959), sample. 72; 2. Calculites obscurus (Deflandre, 1959) Prins and Sissingh in  

Sissingh (1977(, sample. 47; 3. Heliolithus cantabriae Perch-Nielsen, 1971, sample. 138; 4. Ellipsolithus macellus  

(Bramlette and Sullivan, 1961( Sullivan, 1964, sample. 130; 5. Prinsius bisulcus (Stradner, 1963( Hay and Mohler, 1967, sample. 144;  

6. Chiasmolithus consuetus (Bramlette and Sullivan, 1961( Hay and Mohler, 1967; 7. Coccolithus pelagicus  (Wallich 1877(  

Schiller, 1930, sample. 138; 8. Fasciculithus tympaniformis Hay and Mohler in Hay et al., 1967, sample. 138; 9. Sphenolithus  

anarrhopus  Bukryand Bramlette, 1969; 10. Sphenolithus primus Perch-Nielsen 1971, sample. 130; 11, 12. Eiffellithus turriseiffelii  

(Deflandre in Deflandre and Fert, 1954) Reinhardt, 1965, sample. 92; 13. Eiffellithus eximius  (Stover, 1966( Perch-Nielsen, 1968,  

sample. 34; 14. Prediscosphaera cretacea (Arkhangelsky, 1912( Gartner (1968(, sample. 65; 15. Aspidolithus parcus constrictus  

(Hattner et al., 1980( Perch-Nielsen (1984a(, sample. 17; 16. Lithastrinus grillii Stradner(1962(, sample. 21.
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جدول 1- چارت چینه نگاری زيستی بر پايه نانو فسیل های آهکی در برش کلچنار، شمال باختر ايذه.
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