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چكيده
این  قرار گرفتند.  تعیین عمق دیرینه مورد مطالعه  و  بایوزوناسیون  بررسی  به مورد  منطقه شیراز  ارژن در  منطقه زاگرس، برش دشت  منظور تحقیق طبقات سازند گورپی در  به 
بنتیك  فرامینیفرهاي پالنكتونیك و  تعیین عمق دیرینه سازند گورپی،  .به منظور  از طبقات سنگ آهك و شیل تشكیل شده است  متر ضخامت است که  رسوبات دارای 130 
 مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین صورت که درصد فرامینیفرهاي پالنكتونیك به کل اجتماع فرامینیفرها بعد از حذف فرامینیفرهاي بنتیك درون زي )%P*( با استفاده ار فرمول

))* D = e (3.58718+(0.03534 × %P تعیین و عمقي برابر  270-510 متر را براي این رسوبات تعیین کرد. مطالعات انجام شده بر روي فرامینیفرها در این برش منجر به شناسایي 
62 گونه متعلق به 18 جنس از فرامینیفرهاي پالنكتونیك گردید. برمبناي فرامینیفرهاي پالنكتونیك، رسوبات کرتاسه باالیي به 9 بایوزون جهاني تقسیم گردید که عبارتند از بایوزون 
 Globotruncanita elevata  :بایوزون شماره سه ،Dicarinella asymetrica Total Range Zone :بایوزون شماره دو ،Dicarinella concavata Interval Zone : شماره یك
Partial Range Zone، بایوزون شماره چهار: Globotruncana ventricosa Interval Zone، بایوزون شماره پنج:  Radotruncana calcarata Interval، بایوزون شماره شش: 

 Gansserina gansseri  :بایوزون شماره هشت Globotruncana aegyptiaca Interval Zone :بایوزون شماره هفت ،Globotruncanella havanensis Partial Range Zone

Interval Zone  بایوزون شماره نه: Contusotruncana contusa Interval Zone  براساس فرامینیفرهاي پالنكتونیك مطالعه شده سن سانتونین پیشین تا  ماستریشتین برای این 

رسوبات تعیین شد.
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بخشنده )1388( سازند گورپی را در برش های مختلف مطالعه کردند. 
 

2- موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي به برش دشت ارژن 
برش دشت ارژن در 75 کیلومتري شهر شیراز واقع شده و از نظر موقعیت جغرافیایي 
داراي ״38 ׳40˚52 طول خاوري و ״8 ׳45 ˚28 عرض شمالي مي باشد )شكل1(. راه 
دسترسي به برش مذکور از طریق جاده قدیم شیراز- کازرون میسر مي باشد که در 7 

کیلومتری دشت ارژن قرار دارد )شكل 2(.  

3 – ويژگی های سنگ چينه نگاری برش دشت ارژن 
رسوبات  دارد.  رخنمون  پالئوژن  تا  باالیی  کرتاسه  رسوبات  ارژن  دشت  برش  در 
سانتونین، کامپانین، مـاستریشتین، پـالئوسن آن در قالب سـازندهای ایالم، گورپی و 

پـابده برونزد داشته و به شرح زیر مي باشد. 
سازند ايالم: این سازند از سنگ آهك و زیر سازند گورپی قرار گرفته است. 

سازند گورپی: در این برش از سنگ آهك و شیل تشكیل شده و زیر سازند پابده قرار 

گرفته است )شكل های 3، 4 و 5(. 
     مرز زیرین سازند گورپی با سازند ایالم پیوسته و مرز بـاالیي آن با سازند پابده هم 
شیب و تدریجی مي باشد. در برش دشت ارژن سازند گورپی از پایین به باال شامل 

واحدهاي سنگي زیر مي باشد )شكل 6(:
6 متر سنگ آهك نازک الیه خاکستری متمایل به کرم سازند ایالم.

62 متر شیل خاکستری همراه با میان الیه سنگ آهك نازک الیه خاکستری.

24 متر سنگ آهك نازک الیه خاکستری همراه با میان الیه شیل خاکستری.

44 متر شیل خاکستری همراه با میان الیه سنگ آهك نازک الیه خاکستری.
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1- پيش نوشتار 
گسترش اجتماعات فرامینیفرهاي پالنكتونیك و بنتونیك در رسوبات کرتاسه باالیی 
در برش دشت ارژن واقع در زاگرس مورد بررسي قرار گرفته است. در این تحقیق،  
فرامینیفرهاي  کمي  صورت  به  همینطور  و  شناسایي  و  مطالعه  دقیق  زیست زون ها 

پالنكتونیك بررسی شدند.
     این رسوبات با ضخامت 130 متر متشكل از سنگ آهك و شیل مي باشند که با 

توجه به فرامینیفرهاي پالنكتونیك، سن سانتونین پیشین - ماستریشتین دارد. 
    سازند گورپي که نام آن از کوه گورپي در استان خوزستان گرفته شده، در محل 
برش الگو در شمال میدان نفتي اللي در شمال خاور مسجد سلیمان از 320  متر سنگ 
به آبي تشكیل شده است. سن سازند گورپي  آهك رسي، شیل خاکستري متمایل 
تا ماستریشین و در استان فارس و بخشي از خوزستان  از کامپانین  در استان لرستان 

سانتونین تا ماستریشین معرفي شده است )آقانباتی، 1383(.
     )Jame and Wynd (1965 کلیه سازندهاي موجود در نواحي فـارس، خوزستان 

و لرستان را از نـظر چینه شناسي و فسیل شناسي مطالعه نمود و براي سازندهاي ایالم 
نیز   )1380( شیرازي  نژاد  پروانه  نمود.  معرفي  زون  زیست  سه  کدام  هر  گورپي   و 
دهبید   - شیراز  محور  در  فارس  منطقه  در  کرتاسه  نهشته هاي  زیست چینه نگاري 
مطالعه  به   )1380( حبي  داد.  قرار  مطالعه  مورد  جلبك ها  بر  خاص  نگرشي  با  را 
اساس  بر  و  پرداخت  شیراز  باختر  در  شاهنشین  کوه  برش  در  گورپي  سازند 
نمود.  تعیین  را  ماستریشین  تا  سانتونین  سن  داینوفالژله ها  و  پالینومورف ها 
شمال  در  گورپي  سازند  الگوي  برش   )1385( همكاران  و  ازان  کاملي  همچنین 
دادند  قرار  مطالعه  مورد  را  سلیمان  مسجد  خاور  شمال  در  اللي  نفتي  میدان 
 ،)1377( طاهری  کردند.  پیشنهاد  ماستریشین  تا  کامپانین  را  سازند  این  سن   و 
و   )1381( اصفهانی  قیامی   ،)1380( همكاران  و  مقدم  وزیری   ،)1377(  هویزاوی 
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شكل 1- نمایش واحدهاي سنگ چینه اي کرتاسه )برش دشت ارژن( )کمالی، 1390(.

شكل 2- موقعیت برش دشت ارژن و راه هاي دسترسي به آن.

شكل 3- مرزهای بین سازندهای ایالم، گورپی، پابده و آغاجاری در برش دشت ارژن.           



آرش حقیقی شعبانپور و همكاران

211  دوره سي ويكم، شماره 1، پياپي 119

شكل 4- نمای کلی از سازندهای گورپی، پابده و آغاجاری در 
برش دشت ارژن.

شكل 5- نمای کلی از سازندهای گورپی و شیل ارغوانی سازند پابده در 
برش دشت ارژن.

شكل 6- ستون چینه نگاری سنگی برش دشت ارژن.
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4- ويژگي هاي زيستي رسوبات کرتاسه بااليی دشت ارژن 
این واحد از نظر فسیلي روزن داران پالنكتونیك نظیر گونه های مختلف از جنس هاي 
,Globotruncana, Globotruncanella Globotruncanita و Muricohedbergella  و 

همچنین روزن داران بنتیك مي باشد .
زیست چینه نگاری رسوبات کرتاسه باالیی در برش دشت ارژن، منطبق بر زون زیستی 

   . )Premoli Silva , 2004( پرمولي سیلوا
 Dicarinella concavata Interval Zone 4-1. زون زيستي

این زون زیستي 6 متراز ستون چینه شناسي دشت ارژن را در سازند ایالم و 8 متر از 
سازند گورپی را به خود اختصاص داده است. 

     مرز پاییني با ظهور گونه )Dicarinella concavata (Brotzen و مرز باالیي آن با 
ظهور گونه )Dicarinella asymetrica (Sigal مشخص شده است .

     اجتماع فسیلي این زون بوسیله Marginotruncanids همراه و Whiteinellids مكرر 
حكمفرما شده است. 

     در بین جامعه همزیست این زون زیستي، مهمترین میكروفسیل ها عبارتند از :
Dicarinella primitiva (Dalbiez(, Dicarinella hagni (Scheibnerova(, 

Dicarinella imbricata (Mornod(, Dicarinella imbricata (Mornod(, 

Macroglobigerinelloides ultramicrus (Subbotina(, Macroglobigerinelloides 

caseyi (Bolli,Loeblich& Tappan(, Macroglobigerinelloides bollii 

(Pessagno(, Muricohedbergella delrioensis (Carsey(, Muricohedbergella 

simplex (Morrow(, Muricohedbergella planispira (Tappan(, 

Marginotruncana coronata (Bolli(, Marginotruncana schneegansi 

(Sigal(, Marginotruncana pseudolinneiana Pessagno, Marginotruncana 

sigali (Reichel(, Marginotruncana renzi (Gandolfi), Whiteinella baltica  

Douglas & Rankin, Whiteinella inornata (Bolli(, Globorotalites micheliniana 

(d' Orbigny(, Dentalina sp., Lenticulina rotulata Lamark,Gaudryina 

navarroana Cushman, Neoflabellina ovalis (Wedekind(, Neoflabellina sp.
     با توجه به ظهور گونه )Dicarinella concavata (Brotzen در ابتداي کنیاسین 
پسین و ظهور گونه )Dicarinella asymetrica (Sigal در سانتونین پیشین و جامعه 

فسیلي موجود، سن این زون زیستي ابتداي سانتونین پیشین تعیین شده است .
Dicarinella asymetrica Total Range Zone :4-2. زون زيستي

این زون زیستي6 متر از ستون چینه شناسي دشت ارژن را در سازند گورپی پس از 
زون زیستي 1 به خود اختصاص داده است . 

با  آن  باالیي  مرز  و   Dicarinella asymetrica (Sigal( گونه  ظهور  با  پاییني  مرز 
انقراض گونه )Dicarinella asymetrica (Sigal مشخص شده است . 

در بین جامعه همزیست این زون زیستي، مهمترین میكروفسیل ها عبارتند از :
Archaeoglobigerina cretacea (d' Orbigny(, Dicarinella hagni 

(Scheibnerova(, Dicarinella imbricata (Mornod(, Dicarinella primitiva 

(Dalbiez(, Dicarinella imbricata (Mornod(, Heterohelix reussi (Cushman(, 

Muricohedbergella delrioensis (Carsey(, Muricohedbergella simplex 

(Morrow(, Muricohedbergella planispira (Tappan(, Muricohedbergella 

holmdelensis (Olsson(, Macroglobigerinelloides ultramicrus  

(Subbotina(, Macroglobigerinelloides caseyi (Bolli, Loeblich & Tappan(, 

Macroglobigerinelloides bollii (Pessagno(, Marginotruncana coronata 

(Bolli(, Marginotruncana schneegansi (Sigal(, Marginotruncana 

pseudolinneiana Pessagno, Marginotruncana sigali (Reichel(, 

Marginotruncana renzi (Gandolfi), Whiteinella inornata (Bolli(, Dentalina 

basiplanata (Cushman(, Lenticulina rotulata Lamark, Gaudryina 

navarroana Cushman, Neoflabellina ovalis (Wedekind(, Globorotalites 

micheliniana (d' Orbigny(,Gavelinella sandidgei Brotzen , Neoflabellina 

rugosa (d' Orbigny(, Gyroidinoides nitida (Reuss(, Gyroidinoides globosa 

Hagenow.

 Dicarinella asymetrica گونه  حضور  و  شده  شناسایي  فسیلي  جامعه   براساس 
)Sigal( در این زون زیستي، سن این زون زیستي سانتونین پیشین– ابتداي کامپانین 

پیشین، تعیین شده است .   
Globotruncanita elevata Partial Range Zone :4-3. زون زيستي

این زون زیستي 20 متر از ستون چینه شناسي دشت ارژن را در سازند سازند گورپي   
پس از زون زیستي 2 به خود اختصاص داده است. 

انقراض از  پاییني  مرز  که   Globotruncanita elevata حضور  زماني  فاصله  در       
 )Dicarinella asymetrica (Sigal و در واقع انقراض تمام Dicarinella و مرز باالیي 

از ظهور )Globotruncana ventricosa (White مشخص مي شوند .
در بین جامعه همزیست این زون زیستي، مهمترین میكرو فسیل ها عبارتند از : 

Archaeoglobigerina cretacea (d' Orbigny(, Archaeoglobigerina blowi 

Pessagno, Contusotruncana  fornicata (Plummer(, Heterohelix globulosa 

(Ehrenberg,(, Macroglobigerinelloides ultramicrus (Subbotina(, 

Macroglobigerinelloides impensus (Sliter(, Macroglobigerinelloides 

bollii (Pessagno(, Macroglobigerinelloides, prairiehillensis 

(Pessagno(, Macroglobigerinelloides, messinae (Broennimann(, 

Macroglobigerinelloides multispinus (Lalicker(, Muricohedbergella 

holmdelensis Olsson, Globotruncanita elevata (Brotzen(, Globotruncana 

arca (Cushman(  Globotruncana lapparenti Brotzen, Globotruncana 

bulloides Volger Globotruncana linneiana (d' Orbigny(, Marginotruncana 

coronata (Bolli(, Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez(.
     براساس ظهور گونه )Globotruncanita elevata (Brotzen و جامعه فسیلي شناسایي 

شده در این زون زیستي سن این زون زیستي کامپانین پیشین تعیین شده است . 
 Globotruncana ventricosa Interval Zone :4-4. زون زيستي

این زون زیستي 17 متر از ستون چینه شناسي دشت ارژن را در سازند گورپي پس از 
زون زیستي 3 به خود اختصاص داده است . 

تعریف: در فاصله  زماني بین اولین ظهور Globotruncana ventricosa تا اولین ظهور    
Radotruncana calcarata  است. 

     در بین جامعه همزیست این زون زیستي، مهمترین میكروفسیل ها عبارتند از :
Archaeoglobigerina cretacea (d' Orbigny(, Archaeoglobigerina blowi 

Pessagno, Contusotruncana fornicata (Plummer(, Heterohelix striata 

(Ehrenberg(, Contusotruncana plummera (Gandolfi), 

Macroglobigerinelloides ollii (Pessagno(, Macroglobigerinelloides  

ultramicrus (Subbotina( Muricohedbergella holmdelensis Olsson, 

Globotruncana lapparenti Brotzen, Globotruncana mariei Banner 

& Blow, Globotruncana bulloides Volger, Globotruncana linneiana  

(d' Orbigny(, Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez(, Globotruncana arca 

(Cushman(, Globotruncanita elevata (Brotzen(, Globotruncana ventricosa 

(White( Globotruncanita subspinosa (Pessagno(, Pseudotextularia elegans 

(Rzehak( (Rzehak(, Pseudotextularia nuttalli (Voorwijk(, Rugoglobigerina 

rugosa (Plummer(.

سن این زون زیستي قسمت کامپانین میاني تا پسین مي باشد.
Radotruncana calcarata Total Range Zone : 4-5. زون زيستي

این زون زیستي 15 متر ازستون چینه شناسي مقطع دشت ارژن را در سازند گورپي 
پس از زون زیستي 4 به خود اختصاص داده است.    
تعریف: محدوده کلي حضور تاکساي نام برده شده.
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در بین جامعه همزیست این زون زیستي، مهمترین میكروفسیل ها عبارتند از :
Archaeoglobigerina blowi Pessagno, Archaeoglobigerina cretacea 

(d' Orbigny(, Contusotruncana  fornicata (Plummer(, Contusotruncana 

patelliformis (Gandolfi), Heterohelix globulosa (Ehrenberg(, Heterohelix 

planata (Cushman( Macroglobigerinelloides prairiehillensis (Pessagno(, 

Macroglobigerinelloides messinae (Broennimann(, Macroglobigerinelloides 

multispinus (Lalicker( Globotruncana orientalis El-Naggar, Globotruncana 

mariei Banner & Blow, Globotruncana bulloides Volger, Globotruncana 

linneiana (d' Orbigny(, Globotruncana arca (Cushman(, Globotruncana 

lapparenti (Brotzen(, Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez(, 

Globotruncanita elevata (Brotzen(, Globotruncanita subspinosa (Pessagno(, 

Globotruncanita stuarti (d' Lapparent(, Muricohedbergella holmdelensis 

Olsson, Heterohelix striata (Ehrenberg(, Pseudotextularia elegans 

(Rzehak(, Pseudotextularia nuttalli (Voorwijk(, Radotruncana calcarata, 

Rugoglobigerina rugosa (Plummer(.

     در برش مورد مطالعه این زون زیستي در سازند گورپي سني معادل ابتداي کامپانین 
پسین دارد.

Globotruncanella havanensis Partial Range Zone :4-6. زون زيستي
این زون زیستي 10 متر از ستون چینه شناسي دشت ارژن را در سازند گورپي پس از 

زون زیستي 5 به خود اختصاص داده است.
در فاصله زماني حضور گونه )Globotruncanella havanensis (Voorwijk که مرز 
پاییني ازانقراض گونه )Radotruncana calcarata (Cushman و مرز باالیي از ظهور       

Globotruncana aegyptica Nakkady مشخص مي شوند. 

     در بین جامعه همزیست این زون زیستي، مهمترین میكروفسیل ها  عبارتند از : 
Archaeoglobigerina blowi Pessagno, Archaeoglobigerina cretacea 

(d' Orbigny(, Contusotruncana fornicata (Plummer(, Contusotruncana 

patelliformis (Gandolfi), Contusotruncana plummera (Gandolfi),  

Heterohelix punctulata (Cushman(, Macroglobigerinelloides 

prairiehillensis (Pessagno(,Macroglobigerinelloides messinae 

(Broennimann(, Macroglobigerinelloides alvarezi (Eternod Olvera(

Globotruncana falsostuarti Sigal, Globotruncana orientalis 

El-Naggar, Globotruncana mariei Banner & Blow, Globotruncanella 

havanensis (Voorwijk(, Globotruncana linneiana (d' Orbigny(, 

Globotruncana ventricosa (White(, Globotruncanita stuartiformis 

(Dalbiez(, Globotruncanita stuarti (de Lapparent(, Globotruncana arca 

(Cushman(, Globotruncana bulloides Volger, Globotruncana lapparenti 

Brotzen, Pseudotextularia nuttalli (Voorwijk(, Rugoglobigerina rugosa 

(Plummer( Lenticulina sp., Dorothia sp., Globorotalites micheliniana, 

Dentalina sp., Gavelinella sp., Neoflabellina sp., Nodosaria sp., Textularia 

sp., Marssonella sp. 
     براساس ظهور گونه ) Globotruncanella havanensis (Voorwijk و جامعه فسیلي 

موجود سن این زون زیستي کامپانین پسین تعیین شده است .  
در برش مورد مطالعه این زون زیستي به سن کامپانین پسین است.

Globotruncana aegyptiaca Interval Zone :4-7. زون زيستي
این زون زیستي 18 متر از ستون چینه شناسي دشت ارژن را در سازند گورپي پس از 

زون زیستي 6 به خود اختصاص داده است. 
 Gansserina تعریف: فاصله بین اولین حضور تاکساي نام برده شده تا اولین حضور

gansseri در بین جامعه همزیست این زون زیستي.

 مهمترین میكروفسیل ها  عبارتند از : 

Archaeoglobigerina blowi (Pessagno(, Archaeoglobigerina cretacea 

(d' Orbigny(, Contusotruncana fornicata (Plummer(, Contusotruncana 

patelliformis (Gandolfi), Contusotruncana plummera (Gandolfi), 

Heterohelix striata (Ehrenberg(, Macroglobigerinelloides bollii 

(Pessagno( , Macroglobigerinelloides prairiehillensis (Pessagno(, 

Macroglobigerinelloides messinae (Broennimann(, Gansserina 

gansseri (Bolli(, Gansserina wiedenmayeri (Gandolfi), Globotruncana 

arca (Cushman(, Globotruncana bulloides (Volger(, Globotruncana 

falsostuarti (Sigal(, Globotruncana ventricosa (White(, Globotruncanita 

stuartiformis (Dalbiez(, Globotruncana linneiana (d' Orbigny(, 

Globotruncana lapparenti (Brotzen(, Globotruncana orientalis  

(El-Naggar(, Globotruncana mariei (Banner& Blow(, Globotruncanita 

stuarti (de Lapparent(, Globotruncanella havanensis (Voorwijk(, 

Globotruncanella petaloidea (Gandolfi), Pseudotextularia nuttalli 

(Voorwijk(, Rugoglobigerina rugosa (Plummer(, Lenticulina sp., 

Dorothia sp., Globorotalites micheliniana, Dentalina sp., Gavelinella sp., 

Neoflabellina sp., Robulus sp., Nodosaria sp., Textularia sp., Marssonella 

sp., Frondicularia intermittens, Bathysphon sp., Ammobaculites 

fragmentarius, Reophax sp., Lagena sp. 

     در برش مورد مطالعه این زون زیستي در سازند گورپي گسترش یافته و سن آن 

کامپانین پسین تا انتهاي کامپانین است.
 Gansserina gansseri Interval Zone :4-8. زون زيستي

این زون زیستي 6 متر از ستون چینه شناسي دشت ارژن را در سازند گورپي پس از 
زون زیستي 7 به خود اختصاص داده است . 

حضور اولین  تا  شده  برده  نام  تاکساي  حضور  اولین  بین  فاصله  تعریف: 
.Contusotruncana contusa

قع  وا زیستي  زون  ین  ا در  ماستریشتین   – نین  مپا کا اشكوب هاي  مرز 
شده  گرفته  نظر  در  ماستریشتین  بتداي  ا بخش  ین  ا سن  است.  شده 
میكروفسیل ها  مهمترین  زیستي،  زون  ین  ا همزیست  جامعه  بین  در   است. 

 : ز  ا عبارتند 
Archaeoglobigerina blowi Pessagno, Globotruncana falsostuarti Sigal 

Contusotruncana fornicata (Plummer(, Contusotruncana patelliformis 

(Gandolfi), Contusotruncana plicata (White(, Contusotruncana plummera 

(Gandolfi), Contusotruncana contusa (Cushman(, Macroglobigerinelloides  

ultramicrus (Subbotina(, Macroglobigerinelloides prairiehillensis 

(Pessagno(, Macroglobigerinelloides messinae (Broennimann(, 

Macroglobigerinelloides alvarezi (Eternod Olvera ( Gansserina gansseri 

(Bolli(, Gansserina wiedenmayeri (Gandolfi), Globotruncana orientalis El-

Naggar, Globotruncana mariei Banner& Blow, Globotruncana lapparenti 

Brotzen, Globotruncana arca (Cushman(, Globotruncana bulloides 

Volger, Globotruncana ventricosa (White(, Globotruncanita stuartiformis 

(Dalbiez(, Globotruncanita stuarti (de Lapparent(, Globotruncanella 

petaloidea (Gandolfi), Globotruncanella havanensis (Voorwijk(, 

Rugoglobigerina rugosa (Plummer(, Lenticulina sp., Dorothia sp., 

Globorotalites micheliniana, Dentalina sp.,Gavelinella sp., Neoflabellina 

sp., Robulus sp., Nodosaria sp., Textularia sp.,Marssonella sp., Bathysphon 

sp., Ammobaculites sp.
در برش مورد مطالعه این زون زیستي به ضخامت 6 متر، و سن آن کامپانین پسین تا 

ماستریشتین پیشین است.
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 Contusotruncana contusa Interval Zone :4-9. زون زيستي
این زون زیستي 8 متر از ستون چینه شناسي دشت ارژن را در سازند گورپي پس از 

زون زیستي 8 به خود اختصاص داده است . 
اولین تا  شده  برده  نام  تاکساي  حضور  اولین  بین  فاصله   تعریف: 

حضور Abathomphalus mayaroensis. البته به علت نبود این گونه در این برش ، 
انتهای این زون با شروع فسیل های پالئوسن در نظر گرفته شده است .

     در بین جامعه همزیست این زون زیستي، مهمترین میكروفسیل ها عبارتند از : 
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina cretacea, 

Contusotruncana fornicata, Contusotruncana patelliformis (Gandolfi), 

Contusotruncana plicata (White(, Heterohelix punctulata (Cushman(, 

Macroglobigerinelloides alvarezi (Eternod Olvera (, Gansserina gansseri 

(Bolli(, Gansserina wiedenmayeri (Gandolfi), Globotruncana dupeublei 

Caron et al., Globotruncana lapparenti Brotzen, Globotruncana arca 

(Cushman(, Globotruncana bulloides Volger, Globotruncana ventricosa 

(White(, Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez(, Globotruncanita 

stuarti (de Lapparent(, Globotruncanella petaloidea (Gandolfi), 

Globotruncanella havanensis (Voorwijk(, Pseudotextularia elegans 

(Rzehak(, Pseudotextularia intermedia de Klasz, Pseudotextularia nuttalli 

(Voorwijk(, Racemiguembelina fructicosa (Egger(, Racemiguembelina 

powelli Smith & pessagno.

     در برش مورد مطالعه این زون زیستي در سازند گورپي گسترش یافته و سن آن 
ماستریشتین پیشین – پسین است.

متر   22 ارژن   دشت  برش  در  گورپی  سازند  در  پالئوسن  رسوبات  ضخامت       
 Muricohedbergella فسیل های  پالئوسن  ابتدای  در  نیز  برش  این  در   می باشند. 
)Muricohedbergella, monmouthensis (Olsson( holmdelensis (Olsson  وجود 

بودند  شده  دیده  پالئوسن  ابتدای  رسوبات  همراه  به  نیز  باالیی  کرتاسه  در  که  دارد 
 Parasubbotina pseudobulloides ،Morozovella angulata آنها  ادامه  در   و 
 Subbotina velascoensis )Cushman(  ،Morozovella سپس  و   )White( 
 Morozovella گونه های  از  فراوانی  مقدار  همینطور  و   velascoensis (Cushman(

مشاهده شدند )plate 1, 2, 3) )جدول های 1 و 2(.

1a: Dicarinella concavata (Brotzen(, dorsal view, Late Santonian, (X96(    

1b: Dicarinella concavata (Brotzen(, lateral view, Santonian, (X96 (

1c: Dicarinella concavata (Brotzen(, ventral view, Santonian, (X96(

2a: Dicarinella asymmetrica (Sigal(, dorsal view, Late Santonian, (X95( 

2b: Dicarinella asymmetrica (Sigal(, lateral view, Santonian, (X95 (

2c: Dicarinella asymmetrica (Sigal(, ventral view, Santonian, (X95(

2a: Contusotruncana fornicata (Plummer(, dorsal view, Campanian, (X100(   

2b: Contusotruncana fornicata (Plummer(, lateral view, Campanian, (X100( 

2c: Contusotruncana fornicata (Plummer(, ventral view, Campanian, (X100(    

4a: Globotruncana arca (Cushman(, dorsal view, Late Campanian, (X110 (    

4b: Globotruncana arca (Cushman(, lateral view, Late Campanian, (X110 (    

4c: Globotruncana arca (Cushman(,ventral view, Late Campanian, (X110 (    

Plate 1
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1a:Globotruncana bulloides Vogler, dorsal view, Campanian, (X105 (    

1b:Globotruncana bulloides Vogler, lateral view, Campanian, (X105(    

1c: Globotruncana bulloides Vogler,ventral view, Campanian, (X105 (    

2a: Globotruncana linneiana (d› Orbigny(, dorsal view, Middle Campanian, (X125(  

2b: Globotruncana linneiana (d› Orbigny(, lateral view, Middle Campanian, (X125(    

2c:Globotruncana linneiana (d› Orbigny(, ventral view, Middle Campanian, (X125(    

3a: Globotruncanita elevata (Brotzen(, dorsal view, Late Campanian, (X123(

3b:Globotruncanita elevata (Brotzen(, lateral view, Late Campanian, (X123( 

3c:Globotruncanita elevata (Brotzen(, ventral view, Late Campanian, (X123(    

4a: Globotruncana ventricosa White, dorsal view, Early Maastrichtian, (X107(    

4b: Globotruncana ventricosa White, lateral view, Early Maastrichtian, (X107(    

4c: Globotruncana ventricosa White, ventral view, Early Maastrichtian, (X107(    

1a: Radotruncana calcarata (Cushman(, dorsal view,  , (X129(   

1b: Radotruncana calcarata (Cushman(, lateral view, , Campanian, (X129(    

1c: Radotruncana calcarata (Cushman(, ventral view, Campanian, (X129(    

2a: Globotruncana aegyptiaca Nakkady, dorsal view,  Early Maastrichtian, (X131(   

2b: Globotruncana aegyptiaca Nakkady, lateral view, Early Maastrichtian, (X131( 

2c: Globotruncana aegyptiaca Nakkady, ventral view, Early Maastrichtian, (X131(    

3a: Gansserina gansseri (Bolli(, dorsal view, Maastrichtian, (X113(    

3b: Gansserina gansseri (Bolli(, lateral view, Maastrichtian, (X113(    

3c: Gansserina gansseri (Bolli(, ventral view, Maastrichtian, (X113(    

4a: Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez(, dorsal view, Campanian, (X189(   

4b: Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez(, lateral view, Campanian, (X189(    

4c: Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez(, ventral view, Campanian, (X189(    

Plate 2

Plate 3
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جدول1- مقایسه بایوزون های مطالعه شده در رسوبات سانتونین- ماستریشتین )برش دشت ارژن ( با دیگر نواحی تتیس.
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جدول2 - بایوزون های مطالعه شده سازند گورپی در برش دشت ارژن.



بايوزوناسيون و تعيين عمق سازند گورپی بر اساس فرامينيفرها در برش دشت ارژن ...

 دوره سي ويكم، شماره 1، پياپي 218119

5- تعيين تغييرات نسبي عمق ديرينه
به منظور تعیین تغییرات نسبي عمق دیرینه در زمان انبایش رسوبات سانتونین پیشین- 
میكروفسیلي  گروه  تغییرات  به  توجه  بیشترین  مطالعه،  مورد  منطقه  در  ماستریشتین 

فرامینیفرها بوده است.                 
     مطالعات مختلفي از نسبت پالنكتونیك به بنتیك براي تعیین تغییرات سطح آب 

در نهشته هاي مناطق نیمه عمیق و عمیق استفاده کرده اند.
)Van der Zwaan et al. (1990 فرمول زیر را براي تعیین عمق پیشنهاد دادند. 

Depth = e (3.58718+(0.03534 × %P* (( 

%P* =((P / P+B-infaunal(×100 (

B، تعداد فرامینیفرهاي بنتیك و P تعداد فرامینیفرهاي پالنكتونیك است. 
     در مطالعه حاضر نیز از درصد فرامینیفرهاي پالنكتونیك به کل اجتماع فرامینیفرها 
عامل  مهمترین  عنوان  به   )*P%( زي  درون  بنتونیك  فرامینیفرهاي  حذف  از  بعد 
تشخیص تعیین عمق استفاده شده است.البته در شرایطی که دریای نرمال در شرایط 

رسوبگذاری حكمفرما باشد و انحالل نیز بر روی نمونه ها تأثیر نگذاشته باشد. 
     با توجه به این معادله عمق تعیین و عمقي برابر 270-510 متر را براي این رسوبات 

تعیین کرد. 
به  آگلوتینه  پوسته  با  بنتیك  فرامینیفرهاي  نسبت  عمق  افزایش  با  کلي  طور  به       
 انواع با پوسته هیالین زیادتر مي شود. همچنین انواع داراي پوسته آگلوتینه غیر آهكي 
هستند آهكي  آگلوتینه  پوسته  داراي  انواع  از  بیشتري  عمق  دهنده   نشان 

 .)Holbourn et al., 2001(
     از آنجایی که فرامینیفرهای پالنكتونیك در برابر تغییرات محیطی مقاومت کمتری 
نسبت به فرامینیفرهای بنتیك دارند، در نتیجه درصد فراوانی آنها در مناطق دور از 
ساحل بیشتر است. چرا که مناطق ساحلی شرایط محیطی متغیری دارد و فرامینیفرهای 
بیشتری دارند در این مناطق  بنتیك که قادر به تحمل این شرایط هستند و مقاومت 

بیشتر دیده می شوند. 
نسبت P/B  که با توجه به معادله )P* = ((P / P+B-infaunal(×100% تعیین می شود.      
بخش  ترین  ابتدایي  در  و   62 بنتیك  به  پالژیك  نسبت  سانتونین  در  طوریكه  به 
بنتیك 70 درصد مي  به  Globotruncanita elevata، نسبت پالژیك  کامپانین زون 
زون در  و  درصد   75 به  نسبت  این   Globotruncana ventricosa زون  در  و   باشد 

زون   در   و   . مي رسد  صد  در   85 به  نسبت  calcarata Radotruncana  این 

Globotruncanella havanensis این نسبت به72 و با نزدیك شدن به مرز کامپانین- 

ماستریشتین این نسبت کم شده و تا 60  درصد نیز تنزل می یابد و در ابتدای ماستریشتین 
زیرین نیز این نسبت همچنان با تغییر بسیار جزئی تا 65 درصد می رسد. 

6- فرامينيفرهاي بنتيك شاخص عمق
در این روش، با مطالعه عمق زندگي، الگوي پراکندگي و نحوه تغییرات اجتماعات 
و گونه های فرامینیفربنتیك نسبت به تغییرات عمق در حوضه هاي مختلف، گونه های 
وابسته به عمق مشخص و نیز خصوصیات اجتماعات فرامینیفرهاي بنتیك در اعماق 
اینگونه فرض مي شود که گونه مورد نظر( در  مختلف بررسي مي شود و در نهایت 
صورت عدم انقراض )و یا گونه هاي هم شكل و هم خصوصیت آن در طول زمان 
عمق زیست خود را ثابت نگه داشته اند. سپس مدل هایي براي زمان هاي مورد نظر 
تهیه مي شود که براي نمونه مي توان مدل )Sliter & Baker  (1972 از مدل هاي متداول 

مورد استفاده در مطالعات کرتاسه، به شمار مي رود )جدول 3(. 
     با مدل مذکور یا مدل هاي مشابه، مي توان حدود عمق دیرینه منطقه مورد مطالعه 

را به دست آورد. 

7- نتيجه گيری 
- با توجه به مطالعات دقیق فسیل شناسي روي فرامینیفرهاي پالنكتون سانتونین پیشین 
تا  ماستریشتین در برش مورد مطالعه تعداد 18 جنس ، و  62 گونه شناسایي و معرفي 

شد .  
ماستریشتین،  تا  پیشین  سانتونین  بوترونكانیده هاي  گلو  به  مربوط  بایوزون   9 ارائه   -

 .(Premoli Silva , 2004( منطبق با بایوزون
- به منظور تعیین عمق دیرینه رسوبات سانتونین پیشین تا ماستریشتین در این زمان، 
فرامینیفرهاي پالنكتونیك و بنتیك مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین صورت که درصد 
فرامینیفرهاي پالنكتونیك به کل اجتماع فرامینیفرها بعد از حذف فرامینیفرهاي بنتیك 
درون زي )%P*( با استفاده ار فرمول ))D = e (3.58718+(0.03534 × %P*  تعیین 

و عمقي برابر 270-510 متر را براي این رسوبات تعیین کرد. 
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ForaminifersEnviroment

Planorbulina
Caryphostoma  
Bolivina             
Pararotalia              

Millolids  
Placopcilina   
Globulina  
Palmula
Pseudopatelinella

Inner

Colomia 
Pyrulina
Gaudrvina 
Alabamina

Seabrookia 
Pseudonodosarina
Pseudourigerina
Corvphostoma
Pyramidina
Globulina

Nodosariids 
Dorothia 
Gyroidina 
Bolivina  
Gavelinella  
Fissurina

Outer

Shelf

Gavelinella
Spiropiectamina
Hoeglondin
Trochammina
Bathysiphon
Nodosariids

Dorothia 
Ammodiscus
Calomia 
Tappanina 
Pyramidina
Globulina

Osangularia 
Gyroidinoides
Silicosigmoilma
Gaudryina 
Cribrostomoides 
Praebulimina 

Upper

Dorothia
Silicosigmoilma
Hoeglondina
Cribrostomoides
Chilostomella
Ammodiscus

Bathysiphon 
Hyperammin
Spiroploctammina 
Gavelinella
Ammodiscoides 
Stilostomella

Praebulimina  
Osangularia 
Gaudryina  
Allomorphina
Pullenia 
Plamulina

Middle

Bathyal

Bathysiphon
Saccammina 
Ammodiscus
Hormosina
Cribrostomoides

Praebulimina
Pelosina
Allomorphina 
Gaudryina
Spiroplectammina 
Haplophragmoides

Glomospira 
Hyperammina
Gaudryina 
Silicosigmoilma
Osangularia 
Pullenia

Lower

)Sliter & Baker, 1972( . جدول 3- مدل پراکندگي عمقي برخي جنس هاي فرامینیفر بنتیك کرتاسه
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