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چكيده

در این تحقیق زیستچینه نگاری و سنگچینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین در برش جنوب روستای مراکان به ضخامت  320متر مطالعه شده است .مرز برخورد زیرین

آهک های پالژیک با رسوباتی به سن کرتاسه پیشین بوده و سطح تماس باالیی آن با رسوبات کواترنر و توده های آذرین است .بر اساس مشاهدات صحرایی و گوناگونی
سنگ شناسی در این توالی 8 ،واحد سنگی تشخیص داده شده است .از این توالی  102نمونه سیستماتیک برداشت و مقاطع نازک آنها مطالعه شده است .در اين مطالعه  41گونه

متعلق به  15جنس از روزن بران پالنكتونيك شناسايي و محدوده حضور آنها در برش مورد مطالعه تعيين شد .برای شناسایی جنس و گونه های روزن بران از( Postuma (1971و

( Caron (1985و همچنین از ( Leoblich and Tappan (1987 and 1988و ( Permoli Silva and Verga (2004استفاده شده و مدل زیست زون این نهشته ها بر اساس الگوی

پیشنهادی ( Robazynsky and Caron (1995و ( Permoli Silva and Verga (2004ارائه شده است .بر اساس پراکندگی چینه شناسی روزن بران پالنکتون نهشته های کرتاسه در

برش چینه شناسی مورد مطالعه ،این نهشته ها به  9زیست زون تقسیم و با زیست زون های استاندارد جهانی مطابقت داده شده که به شرح زیر است:

;)Dicarinella concavata Interval Zone (Robazynsky and Caron 1995); Dicarinella asymetrica Total range Zone (Robazynsky and Caron 1995
;)Globotruncanita elevata Interval Zone (Robazynsky and Caron 1995); Globotruncana ventricosa Interval Zone (Robazynsky and Caron 1995
Rodotruncana calcarata Total range Zone (Robazynsky and Caron 1995); Globotruncanella havanensis Partial Range Zone (Robaszynski and
Caron, 1985); Globotruncana aegyptiaca Interval Zone (Robazynsky and Caron 1995); Gansserina gansseri Interval Zone (Robazynsky and Caron
1995); Abathamphalus mayaroensis Total range Zone (Robazynsky and Caron 1995).

سن آهک های پالژیک در اين برش بر مبناي روز  ن بران پالنكتونيك ،از کنیاسین پسین تا ماستریشتین پسین تعیین شده است .با توجه به مطالعه رخساره های میکروسکوپی

شناخته شده ،آهکهای پالژیک این برش در حاشیه شلف عمیق تشکیل شده و با توجه به فسیل های شناسایی شده به ویژه اشکال پالنکتونیک و کیل دار ،الیه های آهکی مزبور
در ناحیه عمیق نهشته شده است.

کلیدواژه ها :زیستچینه نگاری ،سنگچینه نگاری ،کرتاسه پسین ،مراکان ،روزن بران پالنکتونیک ،زیست زون.
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پسین در برش مراکان مطالعه شده است .روستای مراکان در  47کیلومتری
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه.
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به منظور بررسی زیستچینه نگاری رسوبات دریایی کرتاسه باالیی ،از این توالی به
ضخامت واقعی  320متر بهطور سیستماتیک  102نمونه برداشت و پس از تهیه مقاطع
نازک براساس روزن بران شناور به زیستچینه نگاری برش مورد مطالعه پرداخته شد.
در اين مطالعه  41گونه متعلق به  15جنس از روزن بران پالنكتونيك شناسايي و
محدوده حضور آنها در برش مورد مطالعه تعيين شد.

شکل  -2تصویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه.
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 -2سنگ شناسی توالی مورد مطالعه
بر اساس مشاهدات صحرایی (شکل  ،)3این توالی با ضخامت واقعی  320متر
نهشته های کرتاسه باالیی بر اساس گوناگونی سنگ شناسی به واحدهای سنگی زیر
تقسیم شده است (شکل :)4
 51 -1متر سنگ های رسوبی فلیشگونه
این بخش معرف محیط های طوفانی بوده و لیتولوژی آن شامل آهک های برشی
وآهک ماسه ای است .این رسوبات روی رسوبات کرتاسه پیشین در قسمت تحتانی
قرار گرفتهاند .این بخش شامل نمونه های A1-A-17است.
 52/2 -2متر آهک های پالژیک نازکالیه تا متوسطالیه
این آهک ها روی رسوبات فلیشی قرار گرفتهاند .نمونه های  A18-A40مربوط به این
زون هستند .این واحد در قاعده توالی مورد بررسی در این تحقیق قرار گرفته است.
 27/6 -3متر آهک نازکالیه زرد تا قرمز رنگ
در این بخش در بعضی قسمت ها آهک المینه نیز دیده می شود ،در مطالعه
میکروسکوپی رخساره پکستون برای این واحد پیشنهاد شده است .نمونه های این
زون به شماره های  A40- A46هستند.
 28/9 -4متر آهک چرت دار متوسطالیه
در این آهک ها نودول های چرتی و الیه های نازکی از چرت دیده می شود .رنگ این

الیه ها کرمی است و تقریباً به صورت خرد شده نیز دیده می شوند .نمونه های شماره
 A47-A59مربوط به این قسمت هستند.
 61/5 -5متر آهک زرد تا کرمی رنگ متوسطالیه
این بخش ضخیم ترین واحد سنگ شناسی را شامل و با توپوگرافی خشن و
شیب تند مشخص میشود .نمونه های شماره  A60-A82در این قسمت قرار
دارند.
 60 -6متر آهک زرد تا کرمی رنگ متوسطالیه تا ضخیمالیه
این بخش با شکستگی های فراوان و ضخامت بیشتر در الیه ها قابل تفکیک از بخش
قبلی است .الیه بندی های این قسمت بهصورت نامنظم و نمونه های شماره A83- A90
مربوط به این قسمت هستند.
 29/4 -7متر آهک با الیه بندی متوسط
این بخش بر روی آهک های ضخیمالیه شکسته شده قبلی قرار دارد و آینه گسلی در
این بخش شناسایی شده است.
 4/4 -8متر آهک متوسطالیه با دگرگونی گرمابی
این بخش در انتهای ستون سنگ شناسی منطقه قرار گرفته و همبری الیه های آهکی با
توده آذرین موجب دگرگونی در این سنگ های آهکی شده است.

شکل  -3نمای کلی از منطقه مورد مطالعه.

 -3زیستچینه نگاری توالی مورد مطالعه
به منظور زیستچینه نگاری رسوبات دریایی کرتاسه پسین ،از برش چینه شناسی
مراکان با ضخامت واقعی  320متر  102نمونه سیستماتیک برداشت شد.
با توجه به فراواني روزن بران پالنكتونيك در برش مورد مطالعه ،اين گروه فسيلي
در مقاطع میکروسکوپی نمونه های جمع آوری شده ،شناسایی و نام گذاری شد .در
اين مطالعه  41گونه متعلق به  15جنس از روزن بران پالنكتونيك شناسايي و محدوده
حضور آنها در برش مورد مطالعه براي ارائه زیست زون مشخص شد (شکل  .)5در
این زیست زون از الگوهای ( Robazynski and Caron (1995استفاده شده است
(شکل .)6
زیستچینه نگاری و زیست زون كرتاسه پسین در حوضه تتيس توسط افراد مختلفي انجام
شده است كه مهم ترين آنها زیست زون های استاندارد ارائه شده توسط (Caron (1985
است که بعدها اين زیست زون توسط ( Robaszynski and Caron )1995مورد
تجديدنظر قرار گرفت .بعدها ( Li and Keller )1998نهشته های كامپانين و
ماستريشتين را بر اساس زیستچینه نگاری روزن بران پالنكتونيك اين محدوده
سني به  8زیست زون ( )CFتقسيم کردند و (Premoli Silva and Verga (2004
جدیدترین زون بندی را بر اساس روزن بران پالنکتون برای کرتاسه ارائه
دادند.
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 .1 -3زیست زون شماره 1
)- Dicarinella concavata Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995

اين زیست زون از نوع  Interval Zoneو شامل محدوده زماني کنیاسین پسین
تا سانتونین پیشین بوده و محدوده آن از ظهور  Dicarinella concavataتا اولين
ظهور  Dicarinella asymetricaاست .نمونه های شماره  A1تا  A33در این بخش
قرار می گیرند .گونه هاي Archeoglobigerina blowi,Contustruncana fornicate,
 Dicarinella concavataدر این زیست زون حضور دارند (شکلهای  1و 2؛ .)Plate 1
اين زون با ضخامت در حدود  86متر محدوده ،شامل واحدهاي ليتولوژيك از پایین
به باال :رسوبات فلیش گونه ،آهک های برشی ،آهک ماسه ای و سیلتی و در باالی
زیستزون شامل آهک پالژیک ،آهک نازکالیه تا متوسطالیه است .اين زون از باختر
اقيانوس آرام ( ،)Premoli Silva and Sliter, 1981اسپانيا (،)Chacon et al., 2004
تتيس مركزي ( )Fleury, 1980و ژاپن ( )Nishia, 2003با محدوده زماني کنیاسین
پسين ثبت شده است .گونه هاي همراه در اين زیست زون عبارتند از:
psedolinneiana,

Marginotruncana

marginata,

Marginotruncana

Marginotruncana renzi, Heterohelix reussi, Muricohedbergella delrioensis,
Muricohedbergella holmdelensis, Pithonella ovalis, Dicurinella primitive,
Calcispherula innominate.

مهین محمدی و همكاران

شکل  -4ستون سنگ شناسی توالی مورد مطالعه.
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شکل  -5پراکندگی روزن بران پالنکتونیک در ستون چینه شناسی (.)Range Chart
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مهین محمدی و همكاران

شکل  -6زیست زون های موجود در توالی مورد مطالعه .

55

......... چینه نگاری توالی کرتاسه پسین در برش چینه شناسی مراکانچینه نگاری و سنگزیست

 روزن بران پالنکتونيک همراه در اين.محدوده زماني كامپانين میانی ثبت شده است
:زیست زون عبارتند از
Globotruncana arca, Globotruncana bulloides, Globotruncana lapparenti,
Globotruncana

linneiana, Globotruncanita elevata, Rugoglobigerina

rugosa, Contusotruncana fornicata , Heterohelix globulosa.

5  زیست زون شماره.5 -3
-Rodotrncana calcarata Total range Zone (Robazynsky and Caron, 1995)

 بوده و محدوده گسترش آن از ظهورTotal range Zone اين زیست زون از نوع
 این. در مرز پایین و انقراض این گونه در مرز باالیی استRodotrncana calcarata
زیست زون معرف محدوده زماني باالترین قسمت كامپانين پسين در برش مورد
.)Plate 1 ؛8 مطالعه است (شکل
 تاA64  متر (محدوده نمونه های12/5 ضخامت اين زون در اين برش در حدود
.الیه و زرد رنگ است) بوده و شامل واحدهاي ليتولوژيك آهک های متوسطA68
:گونه هاي همراه در اين زیست زون عبارتند از
Globotruncana lapparenti, Globotruncana linneiana, Contusotruncana
fornicata,

Globotruncana

bulloides,

Globotruncana

orientalis,

Globotruncana ventricosa, Globotruncanita elevata, Globotruncanita
stuartiformis, Rugoglobigerina rugosa .

6  زیست زون شماره.6 -3
- Globotruncanella havanensis Partial range Zone (Robaszynski and
Caron, 1985)

 و مرز باالیی آن نیزRodotrncana calcarataمرز زیرین این زون با آخرین ظهور
 قاعده اين زون در. معرفي مي شودGlobotruncana aegyptiaca با اولين حضور
 ماستريشتين را مشخص-طور غيررسمي مرز كامپانينعرض هاي جغرافيايي پايين به
.)Plate 1 ؛10  و9 هایمي كند (شکل
) وA72  تاA68  متر (محدوده نمونه های10 ضخامت اين زون در حدود
دهنده پایین ترین قسمت ماستریشتین پیشین بوده و شامل واحدهاي ليتولوژيكنشان
: گونه هاي همراه در اين زیست زون عبارتند از.الیه و مارن آهكي استآهک متوسط
Contusotruncana fornicata , Contusotruncana patelliformis, Globotruncana
orientalis, Globotruncana arca, Globotruncana bulloides, Globotruncana
linneiana, Globotruncana ventricosa, Globotruncana lapparenti tricarinata,
Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis Pseudotextularia
elegans, Rugoglobigerina rugosa, , Heterohelix globulosa.

7  زیست زون شماره.7 -3
-Globotruncana aegyptiaca Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1985)

 به وسيله اولين حضور گونه نامبرده در قاعده و اولين حضورG. aegyptiaca زون
 اين گونه در عرض هاي جغرافيايي. در باال معرفي مي شودGansserina gansseri
پايين به عنوان شاخص ماستريشتين پيشين معرفي شده است اما در منابع جديدتر مانند
) انتهاي كامپانينPermoli Silva and Verga (2004  وLi and Keller (1998a and b(
.)Plate 1 ؛11 پسين را نشان مي دهد (شکل
) است و روزن بران همراهA80  تاA72  متر (نمونه های شماره23 ضخامت این زون
:آن عبارتند از

2  زیست زون شماره.2 -3
- Dicarinella asymetrica Total range Zone (Robazynsky and Caron, 1995)

 است و محدوده آن در مرز زیرین باTotal
شروع و مرز باالیی با افول این جنس مشخص

اين زیست زون از نوع
Dicarinella asymetrica اولين ظهور
.)Plate 1 ؛3می شود (شکل
A33  متر (محدوده نمونه های28 ضخامت اين زون در اين برش در حدود
) وBolli et al., 1989( ) و نشان دهنده محدوده زماني تا سانتونین پسینA43 تا
الیه به همراه الیه هایشامل واحدهاي ليتولوژيك آهک های نازک تا متوسط
 اين زون از باختر. و آهک های کرم تا زرد رنگ است،نازک و نودول های چرتی
Li and Keller, 1998;(  تونس،)Premoli Silva and Sliter, 1981( اقيانوس آرام
)Bolli et al., 1989( ) به سن سانتونین پسینNishia, 2003( ) و ژاپنWan et al., 2005
.ثبت شده است
Sliter (1989) KS24 ) با زیست زون1380( این زیست زون در مطالعات فیضی
.مطابقت و سن آن سانتونین پیشین تا سانتونین پسین تشخیص داده شده است
 ازMarginotruncana coronata ) معتقد است که گونهCaron (1985
کند و وارد زیست زون عبور میDicarinella asymetrica مرز زیست زون
 منقرضmarginotruncanids شود و بقیه گونه های میGlobotruncanita elevata
 معتقدند که مرز این دو زیست زونPremoli Silva and Sliter (1995( می شوند اما
 در برش مورد مطالعه نیز حالت دوم. منطبق استmarginotruncanids با انقراض همه
marginotruncanids  هیچ گونه ای از2 برقرار است و بعد از مرز زیست زون شماره
: روزن بران پالنکتونيک همراه در اين زیست زون عبارتند از.دیده نشد
range Zone

Globotruncana arca , Globotruncana bulloides , Globotruncana lapparenti,
Globotruncana linneiana , Contusotruncana fornicata, Heterohelix reussi,
Archeoglobigerina

blowi,

Marginotruncana

pseudolinneiana,

Marginotruncana sigali, Dicarinella primitiva, Dicarinella concavata,
Muricohedbergella holmdelensis.

3  زیست زون شماره.3 -3
-Globotruncanita elevata Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995)

 حد. بوده و زمان آن كامپانين پیشین استInterval Zone اين زیست زون از نوع
 و حد باالیی آن با ظهورDicarinella asymetrica پایینی آن با آخرین ظهور گونه
 سن این زیست زون کامپانین پیشین تا.شود مشخص میGlobotruncana ventricosa
.)Plate 1 ؛5  و4 هایمیانی است (شکل
) بوده و شاملA48  تاA43  متر (محدوده نمونه های21 ضخامت اين زون در حدود
 اين زون از باختر.الیه چرت دار استواحدهاي ليتولوژيك آهك نازک تا متوسط
،)Chacon et al., 2004(  اسپانيا،)Premoli Silva and Sliter, 1981( اقيانوس آرام
) با محدوده زماني كامپانينNishia, 2003( ) و ژاپنFleury, 1980( تتيس مركزي
:گونه هاي همراه در اين زیست زون عبارتند از.پیشین ثبت شده است
Heterohelix globulosa, Contusotruncana fornicata ,Globotruncana arca,
Globotruncana linneiana, Globotruncana lapparenti, Globotruncana
bulloides, Archaeoglobigerina cretacea, Muricohedbergella holmdelensis,
Rugoglobigerina rugose.

4  زیست زون شماره.4 -3

Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana bulloides, Globotruncana

-Globotruncana ventricosa Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995)

orientalis, Globotruncana arca, Globotruncana linneiana, Globotruncana

 بوده و محدوده آن از اولين ظهورInterval Zone اين زیست زون از نوع
 سن این. استRadotruncana calcarata  تا اولين ظهورGlobotruncana ventricosa
.)Plate 1 ؛7  و6 هایزیستزون قسمتی از کامپانین پیشین تا کامپانین پسین است (شکل
)A64  تاA48  متر (محدوده نمونه های36 ضخامت اين زون در اين برش در حدود
 تونس،)Premoli Silva and Sliter, 1981(  اين زون از باختر اقيانوس آرام.است
) باNishi et al., 2003( ) و ژاپنWan et al., 2005(  تبت،)Li and Keller, 1998b(

ventricosa,
fornicata,

Contusotruncana

patelliformis,

Contusotruncana

Globigerinelloides subcarinatus, Rugoglobigerina rugosa,

Globotruncanella

petaloidea,

Macroglobogerinellides

alvarezi

,

Heterohelix straita, Rogotruncana subcircmnodifer, Globotruncanita
stuartiformis.
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 .8 -3زیست زون شماره 8
)- Gansserina gansseri Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995

این زیست زون از نوع  Interval Zoneبوده و به وسيله اولين حضور گونه نامبرده در
قاعده و اولين حضورگونه  Abathomphalus mayaroensisدر مرز بااليي مشخص
ميشود .در بيشتر زیست زون هاي موجود اولين حضور گونه  G. gansseriبهطور
غيررسمي شاخص ماستريشتين زيرين معرفي مي شود (شکل 12؛ .)Plate 1
ضخامت اين زون در حدود  82متر (محدوده نمونههای  A80تا  )A93و
نشان دهنده ماستریشتین پسین است ( .)Bolli et al., 1989این زیست زون واجد
واحدهاي ليتولوژيكي آهك متوسط تا ضخیمالیه است .گونه هاي همراه در اين
زیست زون عبارتند از:
Gansserina gansseri, Globigerinelloides subcarinatus, Globotruncana
havenesis,
stuartiformis,

Globotruncanella
Globotruncanita

arca,

Globotruncana
petaloidea,

aegyptiaca,

Globotruncanella

احتمال می رود در این مرز تزریق محلول های گرمابی به الیه های سنگ های آهکی
موجب تغییر در بافت آنها شده است .فعالیت های ماگمایی در مرز کرتاسه پسین و
پالئوسن نشانگر رخداد الرامید و فعالیت های آتشفشانی در منطقه مورد مطالعه است.
 -4نتیجهگیری
برش مورد مطالعه در  18كيلومتري جاده قره ضیاالدین -خوی از سهراهی ایواوغلی
قرار دارد .آهکهای کرتاسه پسین در این برش با رنگ زرد تا کرمی رنگ با
الیهبندی نازکالیه تا ضخیمالیه به همراه آهکهای مارنی و نوارهای چرتی و بر روي
آهکهای پیشین به رنگ تیره قرار دارند .در اين مطالعه  41گونه متعلق به  15جنس
از روزنبران پالنكتونيك شناسايي و محدودههاي حضور آنها در برش مورد مطالعه
تعيين شد .بر اين اساس و با رسم ستون زیستچینهنگاری نتایج زیر به دست آمده است:
 -اين نهشته ها به  9زیست زون به شرح زیر تقسيم شدند:

Pseudotextularia nuttalli, Heterohelix globulosa, Rugoglobigerina rugosa,

;)Dicarinella concavata Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995

Contusotruncana patelliformis ,Rogoglobigerina pennyi.

;)Dicarinella asymetrica Total range Zone (Robazynsky and Caron, 1995

 .8 -3زیست زون شماره 9

;)Globotruncanita elevata Interval range Zone (Robazynsky and Caron, 1995

- Abathomphalus mayaroensi Total range Zone (Robazynsky and

;)Globotruncana ventricosa Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995

)Caron 1995

;)Rodotruncana calcarata Total range Zone (Robazynsky and Caron, 1995

اين زیست زون از نوع  Total range Zoneاست و محدوده كلي گسترش حضور
 A. mayaroensisرا شامل مي شود و معرف محدوده زماني ماستریشتین پسين براي
برش مورد مطالعه است (شکل 13؛ .)Plate 1
ضخامت اين زون در اين برش در حدود  22متر (محدوده نمونههای  A93تا
 )A96و نشان دهنده باالترین قسمت ماستريشتين پسين است .این زون شامل واحد
ليتولوژيكي آهک های نازکالیه تا متوسطالیه است .گونه هاي همراه در اين
زیست زون عبارتند از:

Globotruncanella havnensis Partial Range Zone (Robaszynski and Caron,

Gansserina gansseri, Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana arca,
Globotrucana falsosturti, Globotruncanella havanensis, Pseudotextularia
elegans, Rugoglobigerina rugosa, Heterohelix globulosa, Abathomphalus
mayaroensis , Globotruncanita stuarti,Globotruncanita conica, heterohelix
naverroensis, Rogotruncana subcircmnodifer.

در پیمایش صحرایی منطقه مورد مطالعه و انتهای زیست زون شماره  9در مجاورت
سنگ های آهکی کرتاسه ،سنگ های آذرین و سنگ های دگرگونی با درجه پایین
مشاهده و با بررسی سنگ شناسی نمونه های برداشت شده زیر میکروسکوپ،
رگه های کلسیتی با درجه دگرگونی پایین شناسایی شد (شکل .)7

1985); Globotruncana aegyptiaca Interval Zone (Robazynsky and Caron,
;)1995); Gansserina gansseri Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995
Abathamphalus mayaroensis Total range Zone (Robazynsky and Caron, 1995).

 سن آهک های پالژیک در اين برش بر مبناي روزن بران پالنكتونيك ،از کنیاسینپسین تا ماستریشین پسین تعیین شده است.
 با توجه به مطالعه رخساره های میکروسکوپی شناخته شده ،آهک های پالژیکخاور قره ضیاالدین در حاشیه شلف عمیق تشکیل شده و با توجه به فسیل های
شناسایی شده به ویژه اشکال پالنکتونیک و کیل دار ،محیط تشکیل این الیه های
آهکی آب های عمیق است و در عمقی کمتر از عمق موازنه کربنات کلسیم به جای
گذاشته شده اند.
 سطح تماس زیرین آهک های پالژیک با رسوباتی به سن کرتاسه است. سطح تماس فوقانی آهک های کرتاسه پسین به رسوبات کواترنر و توده های آذرینختم می شود .که با توجه به تأثیر محلول های گرمابی بر آهک های ماستریشین پسین،
امکان دارد تشکیل این توده های آذرین نیز در نتیجه تأثیر فاز کوهزایی الرامید در
منطقه مورد مطالعه باشد.

شکل  -7رگه های کلسیتی در نمونه های باالی زون شماره  9و مرز کرتاسه
پسین تا پالئوسن.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

PLATE 1
Fig. 1: Globotruncana lapparenti; Fig. 2: Dicarinella concavata; Fig. 3: Dicarinella primitiva.;
Fig. 4: Rugoglobigerina rugosa; Fig. 5: Archaeoglobigerina cretacea; Fig. 6: Globotruncana

13

lapparenti? ; Fig. 7:

Globotruncana linneiana; Fig. 8:Rodotruncana calcarata;

Fig.

arca;

9:

Globotruncana

Fig.

10:

Globotruncana

lapparenti

tricarinata;

Fig. 11: Globotruncana aegyptiaca?; Fig.12: Gansserina cf. gansseri; Fig. 13: Abathomphalus
mayaroensis.
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Abstract
This research has aimed to study the biostrtigraphy and lithostratigraphy of late cretaceous deposits in south of Maracan village , with 320
m thickness. This sequence overlaid the lower cretaceous deposits and have been covered by Quaternary sedimentary and magmatic rocks.
Based on field study and lithological diversity 8 lithic zone have been investigated. 102 samples have been picked up systematically from this
sequence. This study lead to determining 41 species from 15 genera of planktonic foraminifera. The systematic and classification of fauna
are based on The (Postuma 1971), (Caron1985), (Loeblich and Tappan 1988) and (Permoli Silva And Verga 2004). Based on their range
chart the biozonation model for this deposit with 9 Bio Zones as bellow have been suggested and have compared with cretaceous global
standard bio zones (Robazynsky and Caron 1985) and (Permoli Silva and Verga, 2004): Dicarinella concavata Interval Zone (Robazynsky
and Caron, 1995); Dicarinella asymetrica Total range Zone (Robazynsky and Caron, 1995); Globotruncanita elevata Interval range Zone
(Robazynsky and Caron, 1995); Globotruncana ventricosa Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995); Rodotruncana calcarata Total
range Zone (Robazynsky and Caron, 1995); Globotruncanella havnensis Partial Range Zone (Robaszynski and Caron, 1985); Globotruncana
aegyptiaca Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995); Gansserina gansseri Interval Zone (Robazynsky and Caron, 1995); Abathamphalus
mayaroensis Total range Zone (Robazynsky and Caron, 1995). The suggested age for this sequence based on planktonic foraminifera is upper
coniantian to upper Maestrichtian and belong to deep shelf area. Based on the morphology of planktonic foraminifera and their keei we suggest
deep sea environment for these deposits.
Keywordas: Biostratigraphy, Lithostratigraphy, Late Cretaceous, Maracan, Planktonic Foraminifera, Biozonation.
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