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چكيده

ﺳﺎزﻧﺪﮔﻮرﭘﻲ در ﺑﺮش بیشهدراز با ضخامت  ۲۰۱متر در جنوب ایالم متشکل از ﻣﻴﺎن الیههای ﻣﺎرن آﻫﻜﻲ و ﺣﺎوي دوﻋﻀﻮ آهکی ﻟﻮﻓﺎ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ است که به طور پیوسته و

تدریجی بر روی مارنهای سازند ایالم و در زیر شیلهای ارغوانی رنگ سازند پابده قرار می گیرد .ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔرﻫﺎ منجر به تفکیک  ۹بایوزون شد

که تمامی آنها گونههای جهانی بودند .ﺑـﺎﻳﻮزون ﺷـﻤﺎره ﻳـﻚRadotruncana calcarata Taxon-RangeZone :؛ ﺑـﺎﻳﻮزون ﺷـﻤﺎره دوGlobotruncanita stuartiformis :

Partial-Range Zone؛ ﺑـﺎﻳﻮزون ﺷـﻤﺎره ﺳـﻪGlobotruncana aegyptiaca Interval Zone :؛ ﺑـﺎﻳﻮزون ﺷـﻤﺎره ﭼﻬـﺎرGansserina gansseri Interval Zone :؛ ﺑـﺎﻳﻮزون ﺷـﻤﺎره ﭘـﻨﺞ:

Contusotruncana contusa Interval Zone؛ ﺑﺎﻳﻮزون ﺷـﻤﺎره ﺷـﺶAbathomphalus mayaroensis Interval Zone :؛ ﺑـﺎﻳﻮزون ﺷـﻤﺎره ﻫﻔـتPraemurica uncinata:

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

ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔرﻫـﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ،ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﻮرﭘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در محدوده زمانی ﻛﺎﻣﭙﺎﻧﻴﻦ ﭘﺴﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻦ (ﺳﻼﻧﺪﻳﻦ -ﺗﺎﻧﺘﻴﻦ؟) را در ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺴﻴﻞﺷﻨﺎﺳﻲ،
رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺒﻮد در اﺛﺮ ﻓﻘﺮ رﺳﻮبﮔﺬاري و ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﻣﺮز ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ  -ﭘﺎﻟﺌﻮژن در برش مورد مطالعه اﺳﺖ.

کلیدواژهها :بایوستراتیگرافی ،سازند گورپی ،فرامینیفرهای پالنکتون ،زاگرس.
*نویسنده مسئول :الهه زارعی

 -1پيش نوشتار
سازند گورپی در جنوب غرب ایران ،به جهت در بر داشتن مرز کرتاسه -پالئوژن
و فراوانی و تنوع باالی از فرامینیفرهای پالنکتون دارای اهمیت ویژه ای است.
فرامينيفرهاي پالنكتونيك به علت دارا بودن تنوع زياد ،قدرت تفكيك باال ،گسترش
جهاني و پوسته آهکی در برابر عوامل مخرب محیطی ،يكي از بهترين گروه ها براي
انجام بايوستراتيگرافي به خصوص در انتهاي كرتاسه هستند.
با توجه به فراواني ،تنوع و حفظ شدگي خوب فرامينيفرهاي پالنكتونيك در اغلب
قسمتهاي 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
سازند گورپی صورت گرفته ولی به جهت گستردگی جغرافیایی و نیز ضخامت و
تنوع فسیلی و لیتولوژیکی بسیار زیاد سازند گورپی ،این مطالعات هنوز ناکافی است.
از میان مطالعات صورت گرفته و یا منتشر شده بر روی سازند گورپی برخی مطالعات،
شامل گردآوری گزارشات داخلی شرکت نفت و سازمان زمینشناسی کشور عموماً
مطالعاتی کلی در گستره حوضه زاگرس هستند که از مهم ترین آنها میتوان به
مطالعات صورت گرفته توسط ( James and Wynd (1965اشاره کرد که مطالعاتی در
خصوص چینهشناسی کلیه سازندهای موجود در نواحی فارس خارجی ،خوزستان،
لرستان و سنگشناسی آن مناطق انجام داده است .در چینه نگاری سازندهای حوضه
زاگرس که توسط مؤلفین مختلفی از جمله مطیعی ( ،)۱۳۷۴درویشزاده ()۱۳۷۰
و آقانباتی ( )۱۳۸۳از کتب زمین شناسی ایران نگاشته شده است و نیز مطالعات
سنگچینهای و رخسارههای میکروسکوپی زاگرس (کالنتری ۱۳۶۵ ،و  )۱۳۷۱در
بخشهایی به سازند گورپی پرداخته شده است .در برخی پژوهشهای دیگر که عمدتاً
در قالب پایاننامههای کارشناسی ارشد و یا دکترا انجام شده در منطقه لرستان بر روی
سازند گورپی میتوان به مطالعاتی قورچایی (،Darvishzad et al. (2007( ،)۱۳۸۵
همتینسب ( )۱۳۸۷و مرادی ( )۱۳۸۹بر اساس فرامینیفرهای پالنکتونیک ،ایزدی
( )۱۳۸۶بر مبنای نانوفسیلهای آهکی ،ربانی ( )۱۳۸۷بر اساس پالینولوژی و بیرانوند
( )۱۳۹۲و زارعی ( )۱۳۹۲بر مبنای فرامینیفرها و پالینومرف ها اشاره نمود .در اين
پژوهش براي رسيدن به تفكيك باالتر و داشتن اطمينان بيشتر از نتايج حاصله ،عالوه
بر مطالعه بر روي فرمهاي آزاد (ايزوله) ،مطالعه مقاطع نازک نیز انجام شده است.
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 -2مشخصات سنگ شناسی و راه دسترسی به برش مورد مطالعه
سازندگورپي در اين برش شامل  ۲۰۱متر مارنهاي خاكستري با مياناليههاي
مارن آهكي خاكستري روشن و حاوي عضو سيمره (لوفا) با ليتولوژي آهك به
رنگ زرد و عضو امام حسن با ليتولوژي آهك رسدار به رنگ كرم است .مرز
زيرين سازندگورپي در اين برش با سازند ايالم و به صورت پيوسته ولي با تغيير
سنگشناسي مشخص است كه در آن مارنهاي آهكي سفيد تا كرمرنگ سازند
ايالم به مارنهاي خاكستري گورپي تبديل ميشوند .مرز بااليي سازند گورپي نيز
با سازند پابده و به صورت تدريجي و پيوسته است كه طي آن مارنهاي خاكستري
مايل به سبز سازند گورپي به شيلهاي ارغواني رنگ قاعده سازند پابده تبديل
ميشوند.
برای دسترسی به برش بیشهدراز باید  ۳۰کیلو متر در مسیر جاده دهلران  -مهران (بعد
از پاسگاه قبل از امامزاده ابراهیم قتال) و سپس از طرف جاده فرعی امامزاده شهرهمیر
 ۴۰کیلومتر به سمت روستای بیشهدراز حرکت کرد تا به محل برش مورد نظر رسید.
برش مورد نظر در یال جنوبی تاقدیس اناران قرار گرفته است .مختصات جغرافیایی
برش چینه شناسی مورد مطالعه سازند گورپی به طولجغرافیایی˝32° 49´ 52
و عرضجغرافیایی ˝ 46° 59´ 01است (شکل .)۱
 -3روش انجام کار
جهت انجام مطالعه حاضر طي نمونهبرداري صحرايي ۷۲ ،نمونه از سازند گورپي و
قسمت بااليي سازند ايالم و قسمت پاييني سازند پابده برداشت شده است .به منظور
مطالعه ،فرامینیفرهای پالنکتونیک به روش ليرر ( )Lirer, 2000آماده سازی و بر روی
الكهاي با قطر منافذ  ١٢٥ ،۲۳۰و  ٦٣ميكرون شستشو شدند .در نهايت مواد باقيمانده
بر روي هر سه الك خشك و با استفاده از منابع معتبر مورد مطالعه قرار گرفت
( ;Postuma, 1971; Robaszynski et al., 1984; Caron, 1985; Nederbragt, 1991
;Loeblich and Tappan, 1987; Berggren and Norris, 1997; Olsson et al., 1999

 .)Premoli Silva and Verga, 2004در طول مطالعه افرادي از هر گونه با بهترين
حفظشدگي انتخاب شدند و توسط ميكروسكوپ الكتروني از آنها عکسبرداری
به عمل آمد (.)Plate 1
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شکل  -۱نقشه راه دسترسی به منطقه مورد مطالعه.

 -4بايوزوناسيون
بايوستراتيگرافي كرتاسهپسین در حوضه تتيس توسط افراد مختلفي انجام شده
است (;Caron, 1985; Robaszynski and Caron, 1995; Hardenbol et al., 1998
;Li and Keller, 1998a, b; Li et al., 1999; Premoli Sliva and Verga, 2004

 .)Petrizzo, 2003جهت بايوستراتيگرافي پالئوسن در حوضه تتيس نيز مطالعات
مختلفي صورت گرفته است (;Bolli, 1957; Berggren, 1969; Martini, 1971

نشاندهنده سن ابتدای كامپانين پسين است .ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻬﻢ در
اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Archaeoglobigerina cretacea, Globotruncana linneiana, Globotruncana
rosetta, Globigerinelloides alverzi, Globotruncana arca, Globotruncana
Globotruncana

ventricosa,

Bukry, 1973 and 1975; Berggren and Miller, 1988 ; Berggren et al., 1995;1

 .)MacLeod and Keller, 1991كه در نهايت این بایوزونها توسط
( Berggren and Pearson (2005بازنگري شد و به این خاطر که توسط زیر کمیته
پالئوژن کیمته بین المللی چینهشناسی تأييد شده ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
در مطالعه حاضر جهت بايوزونبندي كرتاسه پسین از بايوزونهاي پيشنهاد
شده توسط ( Premoli Sliva and Verga (2004استفاده شده ،ضمن اينكه به منظور
دقت باالتر ،ماستريشتين به چهار بايوزون تقسيم شده است كه شرح آنها در ادامه
خواهد آمد .جهت مطالع ه پالئوسن در سازند مورد مطالعه نيز از آخرين بايوزونها
و تغييرات اعمال شده توسط ( Berggren and Pearson (2005استفاده شد .همچنين
مرز آشكوبها و مرز كرتاسه -پالئوژن ،بر اساس آخرين تغييرات كميته بين المللي
چينه شناسي ( )Gradstein et al., 2004; Ogg et al., 2008در نظر گرفته شده است.
در اين پژوهش  ۴۸گونه متعلق به  ۲۱جنس از فرامينيفرهاي پالنكتونيك شناسايي
شد .بر اين اساس سازند گورپي در برش مورد مطالعه به  ۹بايوزون تقسيم گردید كه
 6بايوزون مربوط به كرتاسهپسین و  3بايوزون مربوط به پالئوسن هستند كه در ادامه
به شرح اين بايوزونها پرداخت خواهد شد .جدول دقیق گسترش گونهها در شکل ٢
آورده شده است.
 .1 -4بايوزون شماره Radotruncana calcarata Taxon-Range Zone of :۱

Herm (1962)1
 -تعريف :محدوده حضور زيستي گونه .Radotruncana calcarata

در برش مورد مطالعه مرز فوقانی اين بايوزون به علت پوشش در منطقه قابل
رؤیت نیست .بنابراین حضور آن در قسمت فوقانی سازند ایالم و قاعده شروع سازند
18

linneiana,

Globotruncana

bulloides,

Globotruncanita elevata, , Rugoglobigerina rugosa.
 .2 -4بايوزون شماره Globotruncanita stuartiformis Partial-Range Zone :۲

 تعريف :محدودهاي از حضور ( Globotruncanita stuartiformis (Dalbiezاز انتهايحضور  Radotruncana calcarataتا اولين حضور .Globotruncana aegyptiaca
اين بايوزون به لحاظ بایوستراتیگرافی همارز بايوزون Globotruncanella
( havanensis Partial-Range zone of Caron (1978است كه از نقاط مختلف
(;Caron, 1985; Premoli Silva and Sliter, 1995; Robaszynski and Caron, 1995
)Hardenbol et al., 1998; Petrizzo, 2003; Premoli Silva and Verga, 2004

گزارش شده است .در برش مورد مطالعه اين بايوزون تا نمونه شماره  ۷یعنی تا
متراژ  ۴۵متري از قاعده سازند گسترش يافته و سن آن كامپانين پسين است .ﺑﺮﺧﻲاز
مهم ترین ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ در اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana fornicate, Globotruncana
alverzi,

Globigerinelloides

rosetta,

Globotruncana

linneiana,

Contusotruncana patelliformis, Globotruncana arca, Globotruncana
stuarti,

Globotruncanita

ventricosa,

Globotruncana

bulloides,

Rugoglobigerina rugose.
 .3 -4بايوزون شماره

:۳

Globotruncana aegyptiaca Interval Zone of

(Caron (1985

 تعريف :فاصله بين اولين حضور گونه نام برده تا اولين حضور .Gansserina gansseriدر برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت  ۴۵متر ،در فاصل ه  ۸۰متري تا  ۱۲۵متري
از قاعد ه سازند گسترش دارد .سن اين بايوزون كامپانين پسين تا انتهاي كامپانين است.

فائزه امیری و الهه زارعی
Globotruncana linneiana, Globotruncana ventricosa, Globotruncanella

:ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻫﻤﺮاه در اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

havanensis, Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis,

Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana

Rugoglobigerina hexacamerata, Rugoglobigerina rugosa.

fornicate, Contusotruncana patelliformis,

Contusotruncana contusa Interval Zone of Premoli :۵ بايوزون شماره.5 -4

Globotruncana arca, Globotruncana bulloides, Globotruncana ventricosa,

Silva and Bolli (1973)1

Globotruncanella havanensis, Globotruncanita stuarti, Globotruncanita

Abathomphalus  فاصله بین اولين حضور گونه نامبرده شده تا اولين حضور: تعريف.mayaroensis

۱۸۴ متري تا۱۶۶  در فاصله، متر۱۸ در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت
 ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي.متري از قاعده سازند گسترش يافته و سن آن ماستریشتین پيشين است
:ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴـﻚ ﻫﻤﺮاه در اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana
fornicate, Contusotruncana patelliformis, Contusotruncana plicata,
Rosita

citea,

Gansserina

gansseri,

Gansserina

Globotruncana

aegyptiaca,

Globotruncana

arca,

wiedenmayeri,
Globotruncana

ventricosa, Globotruncanella havanensis, Globotruncanella petaloidea,

Gansserina wiedenmayeri,

stuartiformis, , Rugoglobigerina rugosa
Gansserina gansseri Interval Zone of Premoli :۴  بايوزون شماره.4 -4
Silva and Bolli (1973)1
Contusotruncana  فاصله بين اولين حضور گونه نام برده تا اولين حضور: تعريف-

.contusa
۱۶۶  متري تا۱۲۵  در فاصله، متر۴۱ در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت
متري از قاعد ه سازند گسترش يافته و سن آن انتهاي كامپانين تا ماستریشتین پيشين
 ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي. اين بايوزون بخش رسمي امام حسن را در بر می گيرد.است
:ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana

Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, Rugoglobigerina

fornicate, Contusotruncana patelliformis, Gansserina wiedenmayeri,

hexacamerata, Rugoglobigerina rugosa.

Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana arca, Globotruncana bulloides,

. محدوده گسترش فرامينيفرهاي پالنكتونيك شاخص سازند گورپي در برش بیشه دراز-2 شكل
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 .6 -4بايوزون شماره Abathomphalus mayaroensis Interval Zone :۶

Praemurica

 تعريف :در این مطالعه این بایوزون بين اولين حضور گونه نام برده تا اولينحضورنمونه های پالئوسن تعریف شده است .در ﺑﺮﺧــﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻧﺠــﺎم
ﺷــﺪه در ﺣﻮﺿـﻪ ﺗﺘــﻴﺲ (;Caron, 1985; Premoli Silva and Sliter, 1995

inconstans, Praemurica uncinata, Subbotina triangularis, Subbotina

;Robaszynski and Caron, 1995; Hardenbol et al., 1998; Petrizzo, 2003

 )Premoli Silva and Verga, 2004از ﻇﻬﻮر ﮔﻮنه  A. mayaroensisﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻳﻮزوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻧﺘﻬـﺎي آن را اﻧﻘـﺮاض ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي
ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺸﺎن در ﺑﺮش اﻟﮕﻮي ﺟﻬﺎﻧﻲ  K/Pgﻣــﺮز
 El-Kefدر ﻛﺸــﻮر توﻧﺲ به دﻟﻴــﻞ ﻋــﺪم ﺣﻀــﻮر  A. mayaroensisو به ﻣﻨﻈــﻮر
ﺗﻔﻜﻴــﻚ ﺑﻴﺸـتر ،ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺘﻴﻦ را ﺑﻪ  8ﺑﺎﻳﻮزون ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اند .اﻣﺎ در ﺑــﺮش
ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ به دلیل فراوانی ،اﻧــﺪازه درﺷــﺖ و راﺣﺘــﻲ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 A. mayaroensisدر نمونهﻫﺎي آزاد (اﻳﺰوﻟﻪ) و در مقاطع ﻧﺎزك ﺑﺎﻳﻮزون مانند
بایوزونهای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺘﻴﺲ ﺑــﺮاي اﻧﺠــﺎم ﺑﺎﻳﻮزوﻧﺎﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت  ۷متر ،در فاصله  ۱۸۴متري تا
 ۱۹۱متري از قاعده سازند گسترش يافته و سن آن ماستریشتین پسين است .ﺑﺮﺧﻲ
ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫـﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴـﻚ ﻣﻬـﻢ ﻫﻤﺮاه در اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Archaeoglobigerina

cretacea,

Abathomphalus

intermedius,

variant,

Parasubbotina

eherenbergi,

Globanomalina
triloculinoides.

 .9 -4بايوزون شماره Globanomalina pseudomenardii Interval Zone :۹

 تعريف :محدودهي بين اولين حضور Globanomalina pseudomenardiiتا اولينحضور .Morozovella subbotinae
اين بايوزون معادل بايوزون Globanomalina pseudomenardii Total Range
 zoneاست كه توسط ( Bolli (1957تعريف شده و در بايوزونهاي استاندارد
فرامينيفرهاي پالنكتونيك P4 ،ناميده ميشود .به دليل احتمال تأثير چرخش و حمل
مجدد رسوبات قديمي در حوضه و غير واقعي بودن آخرين حضور گونهها در
تعريف بايوزون ها ،به جاي آخرين حضور  G. pseudomenardiiاز اولين حضور
 M. subbotinaeاستفاده شده است .در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت
 ۵متر ،در فاصله  ۱۹۶متري تا  ۲۰۱متري از قاعده سازند گسترش يافته و سن آن
اواسط سالندين تا اواسط تانتين است .ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫـﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻫﻤﺮاه در
اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Morozovella acuta, Morozovella angulata, Morozovella apanthesma,
Subbotina

inconstans,

Praemurica

conicotruncana,

Morozovella

Contusotruncana

triangularis, Subbotina triloculinoides, Subbotina velascoensis.

Contusotruncana plicata, Gansserina gansseri, Gansserina wiedenmayeri,

با توجه به اينكه مرز بااليي سازند گورپي با سازند پابده در اين برش به صورت
تدريجي بوده و در اين مطالعه در فاصله  ٢۰۱متري از قاعدهي سازند گورپي در نظر
گرفته شده است ،گسترش اين بايوزون در محدوده قسمت بااليي سازند گورپي تا
قسمت پاييني سازند پابده است .همچنين مرز اشكوبهاي سالندين -تانتين در نيمه
پاييني زون ( P4محدوده ظهور تا انقراض  )G. pseudomenardiiبوده؛ ولي حادثه
زيستي مشخصي در فرامينيفرهاي پالنكتونيك مصادف با اين مرز گزارش نشده
است .بنابراين تعيين اينكه مرز سالندين -تانتين در رسوبات انتهايي سازند گورپي يا
رسوبات ابتدايي سازند پابده است ،به وسيلهي فرامينيفرهاي پالنكتونيك امكانپذير
نبوده و بر همين اساس محدوده بااليي سن سازند گورپي سالندين  -تانتين؟ ذكر
شده است .مقايسه بايوزونهاي تعيين شده در اين مطالعه با ديگر بايوزونهاي
جهاني در شکل  ۳آورده شده است .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻳﻮزون ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ بايوزونهاي مطالعه شده در نقاط نزدیک به برش مورد مطالعه در شکل  ۳آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

patelliformis,
Globotruncana

Contusotruncana
arca,

contusa,

Globotruncana

Globotruncana

aegyptiaca,

ventricosa, Globotruncanella havanensis, Globotruncanella petaloidea,
Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, Pseudotextularia
Pseudotextularia

nuttalli,

intermedia,

Pseudotextularia

elegans,

Rugoglobigerina hexacamerata, Rugoglobigerina rugosa, Trinitella Scotti.
 .7 -4بايوزون شماره Praemurica uncinata Interval Zone of Bolli (1957( :۷
 -تعريف:

محدوده بين اولين حضور

و اولين حضور

Praemurica uncinata

.Morozovella angulata

اين بايوزون معادل بايوزون استاندارد جهاني

P2

فرامينيفرهاي پالنكتونيك

(;Berggren and Miller, 1988; Berggren et al., 1995; Olsson et al., 1999

 )Berggren and Norris, 1997; Berggren and Pearson, 2005است .الزم به ذكر
است كه با توجه به احتمال وجود چرخش مجدد رسوبات قديمي در حوضه و حمل
مجدد رسوبات و ميكروفسيلها در زمان پالئوسن (نمونههاي ريز كرتاسه به صورت
نا برجا در رسوبات پالئوسن مشاهده شد) بايوزونهاي پالئوسن در اين مطالعه فقط بر
مبناي ظهور تاكسا در نظر گرفته شدهاند .ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي ﭘﻼ ﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻫﻤﺮاه
در اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ:
subtriangularis,
Subbotina

Chiloguembelina

inconstans,

midwayensis,

Praemurica

eherenbergi,

Chiloguembelina
Globanomalina

triangularis, Subbotina triloculinoides.

در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت سه متر ،در فاصله  ۱۹۱متري تا
 ۱۹۴متري از قاعدهي سازند گسترش يافته و سن آن انتهاي پالئوسن پيشين (دانين
پسين) است.
 .8 -4بايوزون شماره Morozovella angulata Interval Zone of Blow (1979( :۸
 -تعريف:

محدودهي بين اولين حضور

Morozovella angulata

تا اولين حضور

.Globanomalina pseudomenardii

اين بايوزون معادل بايوزون استاندارد جهاني  P3فرامينيفرهاي پالنكتونيك است.
در برش مورد مطالعه اين بايوزون به ضخامت  ۲متر ،در فاصله  ۱۹۴تا  ۱۹۶متري از
قاعده سازند گسترش يافته و سن آن ابتداي پالئوسن پسين (ابتداي سالندين تا اواسط
سالندين) است .ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي ﭘﻼ ﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻫﻤﺮاه در اﻳﻦ ﺑﺎﻳﻮزون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
subtriangularis,
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Chiloguembelina

midwayensis,

Chiloguembelina

 -5مرز کامپانین -ماستریشتین
تطابق بایوزونها و حوادث زیستی حوضه تتیس ( )Hardenbol et al., 1998با آخرین
انتشارات کمیته بین المللی چینه شناسی ()Gradstein et al., 2004; Ogg et al., 2008
که توسط نرم افزار  TSCretor 3.7انجام می شود ،این مرز را به سن 70/6 ± ./6
میلیون سال قبل در میان زون G.gansseriقرار می دهند .مطالعات مختلف صورت
گرفته بر روی فرامینیفرهای پالنکتون ،این مرز را در همین سن و بایوزون قرار
دادهاند (;Premoli Silva and Sliter, 1995, Petrizzo, 2003; Chacon et al., 2004
;Premoli Silva and Verga, 2004; Robaszynski and Caron, 1995

 .)Chungkham and Jafar, 1998; Nishi et al., 2003مطالعات اخیر نیز موقعیت این
مرز را تأیید می کنند (.)Georgescu and Huber, 2007; Al-Mutwali et al., 2008
 -6مرز كرتاسه -پالئوژن ()K/Pg

مطالعات فرامينيفرهاي پالنكتونيك در این پژوهش نشان داد كه در آخرين
نمونه ماستریشتین ،مخلوطشدگي فرامينيفرهاي پالنكتونيك انتهاي ماستریشتین
با انواع مربوط به زونهاي  P2و  p3پالئوسن وجود دارد كه از مهم ترين اين
فسيلهاي كرتاسه ميتوان به گونههاي شاخص G. gansseri, A. mayaroensis
و  Globotruncanita stuartiاشاره كرد .اين در حالي است كه بر طبق مطالعات

فائزه امیری و الهه زارعی

صورت گرفته در ديگر نقاط دنيا ،يكی از دو گونه مذكور و يا هر دوي آنها در حدود
 ٣٠٠هزار سال قبل از مرز  K/Pgمنقرض ميشوند (;Robaszynski et al., 1984
Caron, 1985; Robaszynski and Caron, 1995; Li and Keller 1998a and

 ;b; Darvishzad et al., 2007قاسمینژاد و همکاران .)۱۳۸۶ ،با اين وجود
انقراض گونه شاخص ( G. gansseriقاعده  )CF2و ظهور گونه Plummerita
( hantkeninoidesقاعده  )Cf1كه از مهم  ترين حوادث زيستي قبل از مرز هستند ،در
برش مورد مطالعه ديده نشد .نكته قابل توجه در نمونهبرداري مرز كرتاسه -پالئوسن
در اين برش اين است كه رسوبات مربوط به پالئوسن به صورت مارنهاي خاكستري

حاوي دانههاي فسفات و گلوکونيت می باشند؛ در حالي كه رسوبات مربوط به
انتهاي ماستریشتین به صورت آهكهايي هستند كه نمونههاي غير هوازده آنها
سختي قابل توجهی دارند و اثرفسيلها در آنها به خوبي قابل رؤيت هستند .زمینهای
سخت ( )Firmgroundتشکیل شده در انتهای ماستریشتین بر اثر این وقف ه رسوبی به
فراوانی حاوی اثر فسیلها و آثار آشفتگی زیستی است .این اثرفسیلها به طور عمده
متعلق به ایکنوجنس تاالسینوئیدس ( )Thalassinoidesهستند .همچنین ایکنوجنس
زئوفیکوس ( )Zoophycosنیز به میزان کمتر در این زمینه قابل مشاهده بوده که
این ایکنوجنس متعلق به اثر رخسارهای گلوسیفونجیتس ( )Glossifungitesاست.

شكل  -۳مقايسه بايوزونهاي فرامينيفرهاي پالنكتونيك در برش بیشه دراز با بايوزونهاي استاندارد جهاني و بايوزونهاي مهم حوضه تتيس در زمان كرتاسه پسين و پالئوسن.
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اکثر ا ً

( Taylor et al. (2003ذکر می کنند که بسترهای نرم
نشانگر سطح بیشینه غرقابی ( )Maximum flooding surfaceو بسترهای سخت
( )firmgroundنشانگر نبود رسوب گذاری هستند که معموالً ایکنوفاسیس
وابسته به بستر گلوسیفونجیتس دارند .تهیه مقاطع نازک از نمونه های
انتهای ماستریشتین نشاندهنده آثار حفاری جانداران و سپس پرشدگی این
()soft gound

حفرات توسط رسوبات پالئوسن است .بنابراین آمیختگی زیاد نمونههای
ماستریشتین با نمونه های پالئوسن و همچنین وجود اثرفسیل ها و حضور
دانه های فسفات و گلوکونیت نشان از یک هیاتوس یا وقفه رسوبی دارد که
( Zarei and Ghasemi-Nejad (2013آن را به عنوان مرز سکانسی ( )SBدر نظر
گرفته اند (شکلهای  A -4و .)B

A

B

شكل  -٤مقاطع نازك تهيه شده از زمينهي نيمه سخت ( )Firmgroundانتهاي ماستریشتین )A ،موقعیت مرز
کرتاسه  -ترشیری در شیل های سیاه رنگ قسمت فوقانی سازند گورپی در برش چینه شناسی بیشه دراز؛  )Bمقطع طولي از
پرشدگي ايكنوجنس  Thalassinoidesدر زمينه نيمه سخت ،زمينه تيره رنگ در شکل  Bمتعلق به كرتاسه ( )Kتوسط پوسته
فرامينيفرهاي پالئوسن پسين ( ))Pgپر شده است .بزرگنمايي تصوير  80 Bبرابر است.

 -7نتیجه گیری
ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﻮرﭘﻲ در ﺑﺮش بیشهدراز به ضخامت  ۲۰۱متر با ﻣﻴﺎن الیههای ﻣﺎرن آﻫﻜﻲ و
ﺣﺎوي دوﻋﻀﻮ آهکی ﻟﻮﻓﺎ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ در جنوب استان ایالم مورد مطالعه قرار گرفت.
بر اساس مطالعه فرامينيفرها حد زيرين اين سازند با زون  Radotruncana calcarataبه
سن كامپانين فوقاني و حد فوقاني آن با زون  Globanomalina pseudomenardiiبه
سن پالئوسن فوقاني (ﺳﻼﻧﺪﻳﻦ -ﺗﺎﻧﺘﻴﻦ؟) مشخص می شود كه به صورت تدريجي و
بدون ناپيوستگي به شيل هاي ارغواني سازند پابده تبديل ميشود .مرزکرتاسه -ترشير
( )K/Tتقريباً در  ۱۱متری مرز تفکيک کننده اين سازند با سازند پابده واقع است.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺴﻴﻞﺷﻨﺎﺳﻲ ،رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺆﻳﺪ هیاتوس یا وقفه
رسوبی در ﻣﺮز ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ -ﭘﺎﻟﺌﻮژن در برش مورد مطالعه اﺳﺖ.
سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند از جناب آقای دکتر قاسمینژاد استاد و عضو هیئت
علمی دانشگاه تهران برای کمکهایشان در عملیات صحرایی و برداشت نمونه
صمیمانه تشکر نمایند.

فائزه امیری و الهه زارعی

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.

کتابنگاری
. ص۵۸۶  سازمان زمين شناسی واکتشافات معدنی کشور، زمين شناسی ايران-۱۳۸۳ ،. ع،آقانباتی

. ص۱۲۸ ، دانشگاه فردوسي مشهد، پايان نامه كارشناسي ارشد،يال شمالي طاقديس كبيركوه، بايواستراتيگرافي سازند گورپي بر مبناي نانوپالنكتون هاي آهكي در برش دره شهر-۱۳۸۶ ،. م،ايزدي
. ص۳۲۰ ، دانشگاه تهران، رساله دکتری، بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازندهای گورپی و پابده در بخشی از زون ایذه و استفاده از آنها در تحلیل حوضه-۱۳۹۲ ،. ب،بیرانوند

. ص۹۰۱ ، انتشارات امير کبير، زمين شناسی ايران-۱۳۷۰ ،. ع، زادهدرويش

. ص۱۱۵ ، دانشگاه تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، شمال کبیرکوه، میکروبیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی سازند گورپی در برش دره شهر-۱۳۸۷ ،. ج،ربانی

، دانشگاه تهران، رساله دکتری،) تحلیل دینامیکی محیط رسوبی سازند گورپی در شمال غرب حوضه زاگرس بر مبنای داده های ژئوشیمیایی و فسیلی (فرامینیفرها و پالینومرف ها-۱۳۹۲ ،. ا،زارعی
. ص۲۱۵

.99  تا87 . صص،۱  شماره،۳۳  جلد، مجله علوم دانشگاه تهران، جنوب غربی ایران، دریال شمال شرقی کبیرکوهK/T  بررسی تحوالت در مرز-۱۳۸۶ ،. ش، و قورچایی. ب،زاده درویش،. ا،قاسمینژاد

. ص۱۶۷، دانشگاه تهران، بيواستراتيگرافي سازند گورپي در شمال كبيركوه بر مبناي فرامينيفرا؛ پايان نامه كارشناسي ارشد-۱۳۸۵ ،. ش،قورچايي
. چاپ اول، شركت ملي نفت ايران، رخساره هاي ميكروسكوپي سنگ هاي كربناته ي ايران-۱۳۶۵ ،. ا،كالنتري

. ص۴۲۱ ، اكتشاف تهران، شركت ملي نفت ايران، ۱۲  نشريه شماره، آزمايشگاه هاي زمين شناسي، سنگ چينه اي و رخساره هاي ميكروسكوپي زاگرس-۱۳۷۱ ،. ا،كالنتري

. ص۹۱ ، دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناس ارشد، بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند گورپی در برش فرهاد آباد غرب دره شهر-۱۳۸۹ ،. م،مرادی

. ص۱۰۱۰ ، طرح تدوين کتاب ف تهران، انتشارات سازمان زمين شناسی کشور،۲  و۱  جلد، زمين شناسی نفت زاگرس، زمين شناسی ايران-۱۳۷۴ ،. ه،مطيعی

. ص۱۶۷ ، دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، جنوب كبيركوه، ميكروبايواستراتيگرافي و چينه نگاري سكانسي سازند گورپي در برش كاور-۱۳۸۷ ،. م،همتي نسب
24

فائزه امیری و الهه زارعی

References
Al-Mutwali, M. M., Al-Banna, N. Y. and Al-Ghrear, J. S., 2008- Microfacies and sequence stratigraphy of the Late Campanian Bekhme
Formation in the Dohuk area, north Iraq; Geo Arabia 13:39-54.
Berggren, W. A., 1969- Rates of evolution in some Cenozoic planktonic foraminifera. Micropaleontology 15:351-365.
Berggren, W. A. and Miller, K.G., 1988- Paleocene tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and magnetobiochronology;
Micropaleontology 34:362-380.
Berggren, W. A. and Norris, R. D., 1997- Biostratigraphy, phylogeny and systematic of Paleocene trochospiral planktic foraminifera:
Micropaleontology 43, Supplement 1, 116p.
Berggren, W. A. and Pearson P. N., 2005- A revised tropical to subtropical Paleogene planktonic foraminiferal zonation; The Journal of
Foraminiferal Research 35:279-298.
Berggren, W. A., Kent, D. V., Swisher, C. C. and Aubrey. M. P., 1995- A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy, in Berggren,
W. A., Kent, D. V., Swisher, C. C., III, Aubry, M.-P. and Hardenbol, J., (eds.), Geochronology, Time Scales and Global Stratigraphic
Correlation: SEPM (Society for Sedimentary Geology) Special Publication 54:129-212.
Blow, W. H., 1979- The Cenozoic Globrgennrdae. E.J. Bnll,Leiden, The Netherlands, 3 voles, 1413~.p.
Bolli, H. M., 1957- Planktonic foraminifera from the Eocene Navet Formation and San Fernando Formations in Trinidad, B.W.I., in: Loeblich,
A. R. Jr., and collaborators (eds.), Studies in Foraminifera: Bulletin of the United States National Museum 215:155-172.
Bukry, D., 1973- Low-latitude biostratigraphic zonation: Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project 15:685-703.
Bukry, D., 1975- Coccolith and silicoflagellate stratigraphy, northwestern Pacific Ocean, Deep Sea Drilling Project Leg 32: Initial Reports of
the Deep Sea Drilling Project 32:677-701.
Caron, M., 1978- Cretaceous planktonic foraminifers from DSDP Leg 40, Southeastern Atlantic Ocean. Initial Reports of Deep Sea Drilling
Project, 40:651-678.
Caron, M., 1985- Cretaceous planktic foraminifera; In: Bolli, H.M., Saunders, J.B., & Perch-Nielsen, K. (eds.). Plankton Stratigraphy;
Cambridge University Press, Cambridge, 11-86.
Chacon, B., Martin- Chivelet, J. and Grafe, K.U., 2004- Latest Santonian to latest Maastrichtian planktic foraminifera and biostratigraphy of
the hemipelagic successions of the Prebetic Zone (Murcia and Alicante provinces, south-east Spain). Cretaceous Research 25:585-601.
Chungkham, P. and Jafar, S. A., 1998- Late Cretaceous (Santonian-Maastrichtian) Integrated Coccolith-Globotruncanid Biostratigraphy of
Pelagic Limestones from the Accretionary Prism of Manipur, Northeastern India; Micropaleontology 44:69-83.
Darvishzad, B., Ghasemi-Nejad, E., Ghourchaei, S. and Keller, G., 2007- Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy and Faunal Turnover across
the Cretaceous-Tertiary Boundary in Southwestern Iran. Journal of Sciences, I. R. Iran 18(2):139-149.
Georgescu, M. D. and Huber, B. T., 2007- Taxonomic revision of the late Campanian-Maastrichtian (Late Cretaceous) planktonic foraminiferal
genus Rugotruncana Brönnimann and Brown, 1956, and A new paleontological species concept for planktonic foraminifera: Journal of
Foraminiferal Research 37:150-159.
Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Smith, A. G. (with numerous contributors), 2004- Geologic time scale; Cambridge Univ. Press, 500pp.
Hardenbol, J., Thierry, J., Farley, M. B., Jacquin, Th., de Graciansky, P. C. and Vail, P. R. (with numerous contributors), 1998- Mesozoic and
Cenozoic sequence chronostratigraphic framework of European basins; in: De Graciansky, P. C., Hardenbol, J., Jacquin, Th., Vail, P. R. and
Farley, M. B., (eds.). Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins, SEPM Special Publication 60.
Herm, D., 1962- stratigraphic and micropalontological examinations of the upper alley in the pedestrian and non-native (Gosaubecken von
Reichenhall und Salzburg). Abhandlungen der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Mathematische-naturwissenschaftlich Class
Vol.104: 1-119
James, G. A. and Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of the Iranian oil consortium agreement area. Bulletin of the American
Association of Petroleum Geologists, 49:2182-2245
Li, L. and Keller, G., 1998a- Maastrichtian climate, productivity and faunal turnovers in planktic foraminifera in South Atlantic DSDP Sites
525 and 21. Marine Micropaleontology 33:55-86.
Li, L. and Keller, G., 1998b- Maastrichtian diversification of planktic foraminifera at El Kef and Elles, Tunisia. Eclogae Geologicae Helvetiae
91:75-102.
Li, L., Keller, G. and Stinnesbeck, W., 1999- The Late Campanian and Maastrichtian in northwestern Tunisia: Paleoenvironmental inferences
from lithology, macrofauna and benthic foraminifera. Cretaceous Research 20:231-252.
Lirer, F., 2000- A new technique for retrieving calcareous microfossils from lithified lime deposits; Micropaleontology 46:365–369.
Loeblich, A. R. and Tappan, H., 1987- Foraminiferal Genera and Their Classification; Van Nostrand-Reinhold, New York; 1182 pp.
MacLeod, N. and Keller, G., 1991- Hiatus distributions and mass extinctions at the Cretaceous/Tertiary boundary; Geology 19:497-501.
Martini, E., 1971- Standard Tertiary and Quarternary Calcareous nannoplankton zonation, in Farinacci, A. (ed.), Proceedings of the 2nd
Planktonic Conference, Roma, (1970) : Tecnoscienza, 739-785.
25

........ بایوستراتیگرافی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پالنکتون در برش بیشه دراز

Nederbragt, A., 1991- Late Cretaceous biostratigraphy and development of Heterohelicidae (planktic foraminifera). Micropaleontology
37:329-372.
Nishi, H., Takashima, R., Hatsugai, T., Saito, T., Moriya, K., Ennyu, A. and Sakai, T., 2003- Planktonic foraminiferal zonation in the Cretaceous
Yezo Group, Central Hokkaido, Japan; Journal of Asian Earth Sciences 21:867-886.
Ogg, J.G., Ogg, G. and F. M. Gradstein, 2008- The Concise Geologic Time scale. Cambridge University Press, 150 pp.
Olsson, R. K., Hemleben, C., Berggren, W. A. and Huber, B. T., 1999- Atlas of Paleocene Planktonic Foraminifera; Smithsonian Contributions
to Paleobiology 85: 255 p.
Petrizzo, M. R., 2003- Late Cretaceous planktonic foraminiferal bioevents in the Tethys and in the Southern ocean record: an overview; Journal
of Foraminiferal Research 23:330-337.
Postuma, J. A., 1971- Manual of Planktonic Foraminifera; Elsevier, Amsterdam, London 397 pp.
Premoli Silva, I. and Bolli, H. M., 1973- Late Cretaceous to Eocene Planktonic Foraminifera and Stratigraphy of Leg 15 Sites in the Caribbean
Sea. Deep Sea Drilling Project Reports and Publication, 15, 499-547.
Premoli Silva, I. and Sliter, W. V., 1995- Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy and evolutionary trends from the Bottaccione
Section, Gubbio, Italy. Palaeontographica Italiana 82:2-90. [another citation says 1994].
Premoli Silva, I. and Verga, D., 2004- Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera, course 3, in: Verga, D., & Rettori, R. (eds.),
International School on Planktonic Foraminifera: Universities of Perugia and Milano, Tipografiadi di Pontefelcino, Perugia, Italy, 283 p.
Robaszynski, F. and Caron, M., 1995- Foraminiferes planctoniques du Cretace: Commentaire de la zonation Europe-Mediterrane. Bulletin de
la Societe Geologique de France 166:681-692.
Robaszynski, F., Caron, M., Gonzales Donoso, J. M. and Wonders, A. A. H., 1984- Atlas of Late Cretaceous Globotruncanids; Revue de
Micropaléontologie 26, 145-305.
Taylor, A., Goldring, R. and Gowland, S., 2003- Analysis and application of ichnofabrics. Earth Science Reviews 60, 227–259.
Zarei, E., Ghasemi-Nejad, E., 2015- Sequence stratigraphy of the Gurpi Formation (Campanian – Maastrichtian) in Southwest of Zagros, Iran
based on palynomorphs and foraminifera. Arabian journal and Geoscience, Arabian Journal of Geosciences, vol. 8, p. 4011-4023.

26

Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 29, No.115, Spring 2020

Biostratigraphy of the Gurpi Formation based on planktonic foraminifera
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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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