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چکیده 
رسوبات سازند گورپی در برش های کوه هرم و کوه نره و چاه هالگان در جنوب قیر در استان فارس به منظور مطالعه زیست چینه نگاری انتخاب شد. سازند گورپی در برش کوه 
هرم با ستبرای 152 متر و در برش کوه نره 124 متر و در چاه هالگان 128 متر از سنگ آهک رسی با میان الیه هایی از سنگ آهک تشکیل شده است. در برش کوه هرم و چاه هالگان 
نهشته های سازند گورپی به صورت ناپیوسته روی سازند ایالم و در زیر سازند پابده قرار گرفته اند و در برش کوه نره سازند گورپی به طور پیوسته روی سازند ایالم و در مرز باالیی 
خود به صورت ناپیوسته زیر سازند پابده قرار دارد. با بررسی 108 نمونه در برش های کوه هرم، نره و چاه هالگان 11 جنس و 25 گونه از روزن بران پالنکتونیک و 10 جنس و 3 
گونه از روزن بران بنتونیک شناسایی شد. بر پایه گسترش چینه شناسی روزن بران پالنکتونیک شاخص مانند Globotruncanita elevata و Gansserina gansseri، سن سازند 
گورپی در برش کوه هرم و چاه هالگان احتماالً کامپانین تا ماستریشتین و در برش کوه نره سانتونین تا ماستریشتین است. از دید زیست چینه نگاری، گسترش روزن بران پالنکتونیک 
و بنتونیک رسوبات کامپانین- ماستریشتین در برش های مورد مطالعه با زیست زون های جهانی کارن و زیست زون  وایند مقایسه شد. بر پایه مقایسه گسترش چینه شناسی روزن بران 

پالنکتونیک رسوبات سازند گورپی در برش های مورد مطالعه با زیست زون بندی کارن، 6 زیست زون  تشخیص داده شد که عبارتند از : 
1. Globotruncanita elevata Partial Range Zone .

2. Globotruncana ventricosa Interval Range Zone .

3. Radotruncana calcarata Total Range Zone .

4. Globotruncanella havanensis Partial Range Zone .

5. Globotruncana aegyptica Interval Range Zone .

6. Gansserina gansseri Interval Range Zone .

و  Globotruncanella havanensis  زیست زون های به جای   Globotruncana falsostuarti زیست زون   شاخص،  گونه های  نبود  علت  به  هالگان  چاه  برش   در 
Globotruncana aegyptiaca توسط نگارنده معرفی شد. برش  های مورد مطالعه با زیست زون بندی وایند مقایسه و با دو زیست زون  1 و 2 به شرح زیر منطبق شد:

7. Globotruncanita elevate Total Range Zone .

8. Globotruncanita stuarti- Pseudotextullaria varians Assemblage Zone.
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1-پیش نوشتار
به طور کلی سازند گورپی ، در استان های  لرستان ، خوزستان و فارس گسترش داشته و 
سن نهشته های منتسب به آن در محدوده زمانی سانتونین تا ماستریشتین گزارش شده 
است. به گونه ای که در استان لرستان از کامپانین تا ماستریشتین و در استان فارس و 
نام آن از کوه  تا ماستریشتین است. سازند گورپی که  بخشی از خوزستان سانتونین 
گورپی در استان خوزستان گرفته شده ، در محل برش الگو )شمال میدان نفتی اللی( 
در شمال خاور شهرستان مسجد سلیمان از 320 متر سنگ آهک رسی ، شیل و مارن 
همچنین   .)James & Wynd, 1965( است  شده  تشکیل  آبی  به  متمایل  خاکستری 
Wynd (1965) به مطالعه چینه شناسی و فسیل شناسی همه سازندهای موجود در نواحی 

فارس، خوزستان و لرستان پرداخته و از جمله سازند گورپی را از دید سنگ چینه ای 
و زیست چینه ای مورد بررسی قرار داده، 3 زیست زون برای آن مشخص و سن سازند 
مطالعه  به   )1371( کالنتری  است.  کرده  معرفی  ماستریشتین  تا  سانتونین  را  گورپی 
سازند گورپی  از جمله  زاگرس  در  مختلف  سازندهای  میکروسکوپی  رخساره های 
شیرازی  پروانه نژاد  است.  کرده  معرفی  را  آن  شاخص  میکروفسیل های  و  پرداخته 
)1380( به مطالعه زیست چینه نگاری کرتاسه در منطقه فارس در محور شیراز- دهبید 
به مطالعه سازند گورپی در  پرداخته است. حبی )1380(  الگ ها  بر  با نگرشی ویژه 
برش کوه  شاه نشین در باختر شیراز پرداخته و بر پایه داینوفالژله ها و پالینومورف ها 
است. کرده  معرفی  گورپی  سازند  برای  را  پسین  ماستریشتین  تا  سانتونین   سن 

کاملی ازان و همکاران )1385( برش الگوی سازند گورپی در شمال میدان نفتی اللی 
را مورد بررسی قرار داده و 6 زیست زون برای آن مشخص و سن سازند گورپی را در 

برش الگو کامپانین- ماستریشتین تعیین کرده اند.
در  گورپی  سازند  نهشته های  زیست چینه نگاری  مطالعه  پژوهش  این  از  هدف       
با زیست زون بندی جهانی  نره و چاه هالگان و مقایسه آن  برش های کوه هرم، کوه 
)Caron, 1985( و زیست زون های Wynd  (1965) است. سازند گورپی در برش کوه 
هرم و کوه نره از سنگ آهک رسی و در برش چاه هالگان از سنگ آهک رسی با 

میان الیه هایی از سنگ آهک تشکیل شده است.
     برش کوه هرم با مختصات ˝16  8˚28 عرض شمالی و ˝13  27˚53 طول خاوری 
و برش کوه نره با مختصات˝11  4˚28 عرض شمالی و ˝57  10˚52 طول خاوری 
و چاه هالگان با مختصات ˝8  4˚28 عرض شمالی و ˝38  22˚52 طول خاوری در 
جنوب قیر قرار گرفته اند. برش کوه هرم در 50 کیلومتری جنوب شهرستان قیر قرار 
به برش کوه هرم از جاده جهرم- قیر استفاده می شود  گرفته است. برای دست یابی 
و در محل مبارک آباد باید به سمت چپ وارد جاده مبارک آباد- هرم شد؛ پیش از 
برش  پیدا کرد.  یادشده دسترسی  برش  به  راه جاده خاکی می توان  از  روستای هرم 
کوه نره در جنوب قیر و در 160 کیلومتری شمال باختر خنج قرار گرفته است. برای 
دست یابی به این برش از کیلومتر 223 جاده شیراز- خنج، باید پیش از پل اسالم آباد 



زیست چینه نگاری روزن بران پالنکتونیک رسوبات سازند گورپی در جنوب قیر

12

به سوی روستای مظفری تغییر مسیر داد که دسترسی به برش کوه نره پیش از تنگ 
جاللی در جاده مظفری امکان پذیر است. چاه هالگان نیز در 170 کیلومتری جنوب 
خاوری شیراز و در 10 کیلومتری جنوب شهرستان قیر قرار گرفته است. فاصله میان 
چاه هالگان و برش کوه نره 30 کیلومتر و فاصله میان برش کوه نره تا برش کوه هرم 

25 کیلومتر است.

2-روش مطالعه 
در ابتدا از رسوبات کامپانین ماستریشتین برش کوه هرم با 150 متر و برش کوه نره 
با 120 متر ستبرا و برش چاه هالگان با 130 متر ژرفا نمونه برداری انجام شد که این 
نمونه برداری توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. تعداد 
است.   23 نره  کوه  برش  در  و   35 هرم  کوه  برش  در   ،50 هالگان  چاه  در  نمونه ها 
از نمونه ها مقاطع نازک تهیه و با کمک میکروسکوپ همه مقاطع نازک مطالعه و 
عکسبرداری و چارت رنج آنها رسم شد. سپس زیست زون های برش های مورد مطالعه 

مطابق با زیست زون های Wynd  و Caron معرفی شد.

3-زیست چینه نگاری 
و  پالنکتونیک  روزن بران  پایه  بر  مطالعه  مورد  برش های  زیست چینه نگاری 
مورد   Wynd (1965) زیست زون های  و   )Caron, 1985( جهانی  زیست زون بندی 
و  Postuma (1971) از  گونه ها  و  جنس  شناسایی  برای  گرفت.  قرار   بررسی 

 Permoli Silv & Verga (2004) و Loeblich & Tappan (1988) و Caron (1985)

استفاده شد . 
     به طور کلی با بررسی 108 نمونه، 11 جنس و 25 گونه از روزن بران پالنکتونیک و 

. )Plate 1-3( 10  جنس و 3 گونه از روزن بران بنتونیک شناسایی شدند
     روزن بران پالنکتونیک عبارتند از: 

Dicarinella asymetrica, Macroglobigerinelloides bollii, Globotruncanita 

stuartiformis, Globotruncanita elevata, Muricohedbergella holmdelensis, 

Heterohelix striata, Heterohelix globolusa, Macroglobigerinelloides 

ultramicrus, Macroglobigerinelloides prairiehillensis, Globotruncana 

ventricosa, Globotruncana bulloides, spiropelecta sp., Contusotruncana 

contusa, Contusotruncana fornicata, Archaeoglobigerina blowi, 

Muricohedbergella monmouthensis, Globotruncana arca, Radotruncana 

calcarata, Globotruncanita stuarti, Globotruncanella havanensis, 

Globotruncana falsostuarti, Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana 

lapparanti, Gansserina gansseri. Marginotruncana paraventricosa 

     و روزن بران بنتونیک عبارتند از:
Gavelinella sp., Marssonella sp., Bolivinoides sp., Rotalia sp., 

Quinqueloculina sp., Bolivia sp., Cibicides sp.

 Caron (1985) 3- 1. مقایسه با زیست زون های
زیست زون های شناسایی شده در سازند گورپی برش های کوه هرم و کوه نره و چاه 

هالگان در مقایسه با زیست زون های Caron به شرح زیر است:
 - Globotruncanita elevata Zone: این زیست زون از نوع Partial Range Zone و

پیدایش آخرین  با  زیست زون  زیرین  مرز  است.  پیشین  کامپانین  آن   سن 
پیدایش اولین  با  آن  باالیی  مرز  و   Dicarinella asymetrica 

.)Caron, 1985( مشخص می شود Globotruncana ventricosa

قابل شناسایی است.  نره و چاه هالگان  این زیست زون در برش های کوه هرم،       
در برش کوه هرم 30 متر، در برش کوه نره 30 متر و در برش چاه هالگان 33 متر 
 ،Dicarinella asymetrica ستبرا دارد. در برش کوه هرم و چاه هالگان به علت نبود

هالگان  چاه  در   Globotruncanita elevata پیدایش  توسط  زیست زون  زیرین  مرز 
شده  مشخص   AKS1518 نمونه  شماره  از  هرم  کوه  در  و  متری   1828 ژرفای  از 
مرز  است.   پیشین  کامپانین  شاخص   Globotruncanita elevata گونه  زیرا  است. 
برش  در   Globotruncana ventricosa پیدایش  توسط  زیست زون  این  باالیی 
متری  تا ژرفای 1795  هالگان  برش چاه  AKS1528 و در  نمونه  تا شماره  کوه هرم 
 مشخص شده است. در برش کوه نره مرز زیرین زیست زون توسط آخرین پیدایش

پیدایش  با  آن  باالیی  مرز  و   AKS1781 نمونه  شماره  از   Dicarinella asymetrica

Globotruncana ventricosa تا شماره نمونه AKS1786 مشخص شده است. 

     روزن بران همراه این زیست زون در برش کوه هرم عبارتند از:
Heterohelix striata, Muricohedbergella holmdelensis, 

Macroglobigerinelloides bollii, Globotruncana arca, 

Macroglobigerinelloides ultramicrus, Marginotruncana paraventricosa, 

Globotruncana bulloides, Heterohelix globolous, Contusotruncana fornicata, 

Macroglobigerinelloides prairiehillensis, Globotruncanita stuartiformis, 

Rugoglobigerina rugosa, Marssonella sp., Minouxia sp., Gavelinella sp. 

     روزن بران همراه این زیست زون در برش کوه نره عبارتند از:
Heterohelix striata, Muricohedbergella holmdelensis, 

Macroglobigerinelloides bollii, Marginotruncana paraventricosa,  

Heteroheliex globolusa, Rugoglobigerina rugosa.

     روزن بران همراه این زیست زون در چاه هالگان عبارتند از:
Macroglobigerixelloides bollii, Macroglobigerinelloides ultramicrus, 

Contusotruncana fornicata, Globotruncana bulloidos, Heterohelix 

globolusa, Muricohedbergella holmdelensis, Heterohelix striata, 

Globotruncana arca. 

نوع از  زیست زون  این   :Globotruncana ventricosa Zone  - 

پیدایش اولین  با  آن  زیرین  مرز  است.   Interval Range Zone 

پیدایش اولین  تا  آن  باالیی  مرز  و   Globotruncana ventricosa 

 Radotruncana Calcarata مشخص می شود و سن زیست زون بخش باالیی از کامپانین 
پیشین تا بخش پایینی از کامپانین پسین است )Caron, 1985(. این زیست زون در برش 
چاه هالگان 28 متر ژرفا و در برش کوه هرم 24 متر و در برش کوه نره 35 متر ستبرا دارد. 
این زیست زون در برش کوه هرم و کوه نره و چاه هالگان قابل شناسایی است. در برش 
 چاه هالگان به علت نبود Radotruncana calcarata، مرز باالیی این زیست زون توسط
شروع  و  کامپانین  پایان  شاخص  گونه  عنوان  به   Globotruncana falsostuarti

ماستریشتین پیشین مشخص شده است. این زیست زون در کوه هرم 25 متر ستبرا و در 
کوه نره 40 متر ستبرا و در چاه هالگان 30 متر ژرفا دارد. مرز زیرین این زیست زون با 
 AKS1786 در برش کوه هرم از شماره نمونه Globotruncana ventricosa پیدایش
و در برش کوه نره از شماره نمونه AKS1528 و در چاه هالگان در ژرفا 1795 متری 
 Radotruncana calcarata مشخص شده است. مرز باالیی این زیست زون با پیدایش
نمونه  شماره  تا  نره  کوه  برش  در  و   AKS1533 نمونه  شماره  تا  هرم  کوه  برش  در 
با  این زیست زون در برش چاه هالگان  باالیی  AKS1793 مشخص شده است. مرز 

پیدایش Globotruncana falsostuarti در ژرفای 1762 متری مشخص شده است.  
     روزن بران همراه این زیست زون در برش کوه هرم عبارتند از:

Heterohelix striata, Muricohedbergella homdelensis, 

Marcoglobigerihelloides bollii, Globotruncana arca, 

Macroglobigerinelloides ultramicrus, Marginotruncana paraventricosa, 

Globotruncana bulloides, Heterohelix globolusa, Contusotruncana 

fornicata, Macroglobigerinelloides prairiehillensis, Globotruncanita 
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stuartiformis, Rugoglobigerina rugosa, Globotruncana ventricosa, 

Archeoglobigerina blowi, spiropelecta sp., Miniuxia sp., Gavellinella sp., 

Quinqueloculina sp., Lenticulina sp., Rotalia sp., Cibicides sp.

     روزن بران همراه این زیست زون در برش کوه نره عبارتند از:
Globotruncanita elevata, Heterohelix striata, Muricohedbergella 

holmdelensis, Macroglobogerinelloides bollii, Marginotruncana 

paraventricosa, Heterohelix globolusa, Rugoglobigerina rugosa, 

Globotruncana ventricosa, Marssonella sp., Gavelinella sp .

     روزن بران همراه این زیست زون در برش چاه هالگان عبارتند از:
Contusotruncana fornicata, Globotruncana bulloides, Rugoglobigerina 

rugosa, spiropelecta sp., Macroglobigerinelloides bollii, 

Macroglobigerinelloides ultramicrus, Globotruncanita elevata, Heterohelix 

globolusa, Muricohedbergella holmdelensis, Heterohelix striata, 

Globotruncana ventricosa, Macroglobigerinelloides prairiehillensis, 

spiropelecta sp.

 Total Range Zone نوع  از  زیست زون  این   :Radotruncana calcarata Zone  - 

پیدایش اولین  با  و  است  پسین  کامپانین  از  بخش  باالترین  سن  به   و 
.)Caron, 1985( تا انقراض این گونه مشخص می شود Radotruncana calcarata

     این زیست زون در برش های کوه هرم و کوه نره قابل شناسایی است. ولی در چاه 
هالگان به علت نبود Radotruncana calcarata قابل شناسایی نیست.

     زیست زون یادشده در کوه هرم 14 متر ستبرا و در کوه نره 6 متر ستبرا دارد. مرز 
از   Radotruncana calcarata پیدایش  با  نره  کوه  برش  در  زیست زون  این  زیرین 
AKS1533 مشخص  نمونه  از شماره  هرم  برش کوه  در  و   AKS1793 نمونه  شماره 
شده است. مرز باالیی این زیست زون با انقراض Radotruncana calcarata در برش 
 AKS1535 و در برش کوه هرم تا شماره نمونه AKS1794 کوه نره تا شماره نمونه

مشخص شده است. 
     روزن بران همراه این زیست زون در کوه هرم عبارتند از:

Muricohedbergella holmdelensis, Macroglobigerinelloides bollii,  

Macroglobigerinelloides ultramicrus, Heterohelix globolusa, 

Rugoglobigerina rugosa, Archaeoglobigerina blowi, spiropelecta sp.

     روزن بران همراه این زیست زون در کوه نره عبارتند از:
Muricohedbergella holmdelensis, Macroglobigerinelloides bollii, 

contusotrancana fornicata, Globotruncana falsostuarti. Globotruncantita 

stuartiformis, Globotruncana bulloides, Globotruncana lapparanti.

 Partia Range این زیست زون از نوع  :Globotruncanella havanensis Zone  -

 Zone و به سن بخش پایینی از ماستریشتین پیشین بوده است. مرز زیرین این زیست زون

پیدایش با  آن  باالیی  مرز  و   Radotruncana calcarata انقراض   با 
.)Caron, 1985( مشخص می شود Globotruncana aegyptiaca

در  ولی  است  قابل شناسایی  نره  و کوه  برش های کوه هرم  در  این زیست زون       
و   Radotruncana calcarata میکروفسیل های  نبود  علت  به  هالگان  چاه  برش 
شناسایی  قابل   Globotruncanella havanensis و   Globotruncana aegyptiaca

نیست. زیست زون یادشده در برش کوه هرم 30 متر و در برش کوه نره 18 متر ستبرا 
دارد. مرز زیرین این زیست زون با انقراض Radotruncana calcarata در برش کوه 
هرم از شماره نمونه AKS1535 و در برش کوه نره از شماره نمونه AKS 1794 و مرز 
 AKS1540 در برش کوه هرم تا شماره نمونه Globotruncana aegyptiaca باالیی آن

و در برش کوه نره تا شماره نمونه AKS1797 مشخص شده است.
     مهم ترین فسیل های همراه این زیست زون در برش کوه هرم عبارتند از:

Heterohelix striata, Muricohedbergella holmdelensis, Globotruncana 

arca, Macroglobigerinelloides ultramicrus, Globotruncana bulloides, 

Heterohelix globolusa, Macroglobigerinelloides prairirhillensis, 

Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana ventricosa, Rugoglobigerina 

rugosa, Globotruncana falsostuarti, Macroglobigerinelloides subcarinatus, 

Globotruncanita stuarti, Muricohedbergella monmouthensis, Gavelinella 

sp., Rotalia sp., Cibicides sp., Bolivina sp.

     مهم ترین فسیل های همراه این زیست زون در برش کوه نره عبارتند از:
Heterohelix striata, Muricohedbergella holmdelensis, Heterohelix 

globlusa, Macroglobigerinelloides ultramicrus, Contustruncana 

fornicate, Globotruncana falsostuarti, Globotruncanita stuartiformis, 

Globotruncana bulloides, Globotruncana lapparantis, Globotruncana arca,  

Marssonella sp., Gavelinella sp., Rotalia sp., Bolivina sp., Bolivinoides sp., 

Quinqueloculina  sp.

نوع از  زیست زون  این   :Globotruncana aegyptiaca Zone  - 

این  زیرین  مرز  است.  پیشین  ماستریشتین  سن  با  و   Interval Range Zone

پیدایش با  آن  باالیی  مرز  و   Globotruncana aegyptiaca پیدایش  با   زیست زون 
.)Caron, 1985( مشخص شده است Gansserina gansseri

است؛  شناسایی  قابل  نره  کوه  و  هرم  کوه  برش های  در  زیست زون  این       
و  Globotruncana aegyptiaca نبود  علت  به  هالگان  چاه  برش  در   ولی 

هالگان  چاه  برش  در  و  نیست  شناسایی  قابل   Radotruncana calcarata

زیست زون های با  معادل   Globotruncana falsostuarti  زیست زون 
Globotruncanella havanensis , Globotruncana aegyptiaca معرفی شده است. 

در  و  متر   26 هرم  کوه  برش  در   Globotruncana aegyptiaca زیست زون   ستبرای 
پیدایش با  زیست زون  این  زیرین  مرز  است.  متر   14 نره  کوه   برش 
در  و   AKS1797 نمونه  شماره  از  نره  کوه  برش  در   Globotruncana aegyptiaca

برش کوه هرم از شماره نمونه AKS1540 مشخص شده و مرز باالیی این زیست زون 
با پیدایش Gansserina gansseri در برش کوه نره تا شماره نمونه AKS1799 و در 

برش کوه هرم تا شماره نمونه AKS1545 مشخص شده است.
     مهم ترین فسیل های همراه زیست زون یاد شده در برش کوه هرم عبارتند از:

Heterohelix striata, Muricohedbergella holmdelensis, Globotruncana 

bulloides, Heterohelix globolusa, Globotruncanita stuartiformis, 

Rugoglobigerina rugosa, spiropelecta sp., Macroglobigerinelloides 

subcaritatus, Globotruncanita stuarti, Muricohedbergella monmouthensis, 

Gavelinella sp., Cibicides sp., Lenticulina sp., Rotalia sp .

     مهم ترین فسیل های همراه این زیست زون در برش کوه نره عبارتند از:
Contusotruncana fornicata, Globotruncana falsostuarti, Globotruncanita 

stuartiformis, Globotruncana bulloides, Globotruncana lapparanti, 

Globotruncanella havanensis, Globotruncana arca, spiropelecta 

sp., Muricohedbergella monmouthensis, Globotruncanita conoca, 

Globotruncanita stuarti, Rotalia sp., Bolivina sp. 

زیست زون شاخص  گونه های  نبود  علت  به  هالگان  چاه  برش  در       
زیست زون جای  به   Globotruncana falsostuarti 

شده  معرفی   Globotruncanella havanensis, Globotruncana aegyptiaca

هالگان  چاه  برش  در   Globotruncana falsostuarti زیست زون  زیرین  مرز  است. 
فسیل  پیدایش  با  آن  باالیی  مرز  و  متری   1765 ژرفای  از  خودش  پیدایش  توسط 
به توضیح  . الزم  تا ژرفای 1735 متری مشخص شده است   Gansserina gansseri
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پیشین  ماستریشتین  عنوان شاخص  به   Globotruncana falsostuarti است که گونه 
 است و از آنجایی که مرز زیرین زیست زون Globotruncana falsostuarti همانند
شده  شناسایی  پیشین  ماستریشتین  از   Globotruncanella havanensis

نبود علت  به   Globotruncana falsostuarti زیست زون  باالیی  مرز   و 
مشخص   Gansserina gansseri پیدایش  با   Globotruncana aegyptiaca

زیست زون پایان  نمایانگر   Gansserina gansseri پیدایش  و   شده 
هالگان  چاه  برش  در  بنابراین  است،   Globotruncana aegyptiaca

زیست زون دو  جای  به   Globotruncana falsostuarti  زیست زون 
Globotruncanella havanensis و Globotruncana aegyptiaca معرفی شده است. 

     مهم ترین فسیل های همراه زیست زون Globotruncana falsostuarti در برش چاه 
هالگان عبارتند از:

Macroglobogerinelloides ultramicrus, Globotruncana bulloides, 

Heterohelix globolusa, Muricohedbergella holmdelensis, Heterohelix 

striata, Globotruncana ventricosa, Macroglobigerinelloides 

prairiehillensis, Rugoglobigerina rugosa, spiropelecta sp., Globotruncana 

arca, Muricohedbergella monmouthensis, Globotruncanita stuartiformis.

نـوع از  زیـسـت زون  ایـن   :Gansserina gansseri Zone - 

 Interval Range Zone است و بر پایه زیست زون بندی جهانی )Caron, 1985( مرز 
 زیرین این زیست زون از پیدایش Gansserina gansseri و مرز باالیی آن تا پیدایش

Abathomphalus mayaroensis مشخص می شود. ولی از آنجایی که در برش های 

مورد مطالعه Abathomphalus mayaroensis گزارش نشده، بنابراین مرز باالیی این 
نظر  به  Gansserina gansseri مشخص شده است؛ زیرا  انقراض  زیست زون توسط 
می رسد در برش های کوه هرم، نره و چاه هالگان گونه Gansserina gansseri بیانگر 
ماستریشتین پسین بوده و باالترین بخش ماستریشتین پسین در برش های مورد مطالعه 
توسط  مطالعه  مورد  برش های  در  زیست زون  این  زیرین  مرز  است.  نداشته  وجود 
پیدایش Gansserina gansseri مشخص شده است. ستبرای این زیست زون در برش 
کوه هرم 25 متر و در برش کوه نره 20 متر و ژرفای آن در برش چاه هالگان 26 متر 
کوه  برش  در   Gansserina gansseri پیدایش  با  زیست زون  این  زیرین  مرز  است. 
هرم از شماره نمونه AKS1545 و در برش کوه نره از شماره نمونه AKS1799 و در 
چاه هالگان از ژرفای 1735 متری مشخص شده است. مرز باالیی این زیست زون با 
انقراض Gansserina gansseri در برش کوه هرم تا شماره نمونه AKS1549 و در 
متری   1700 ژرفای  تا  هالگان  چاه  در  و   AKS1802 نمونه  شماره  تا  نره  کوه  برش 

مشخص شده است.  
     مهم ترین فسیل های همراه این زیست زون در برش کوه هرم عبارتند از:

Muricohedbergella holmdelensis, Rugoglobigerina rugosa, spiropelecta sp., 

Globotruncana falsostuarti, Globotruncanita stuarti, Muricohedbergella 

monmouthensis, Globotruncana aegyptiaca, Contusotruncana contusa, 

Marssonella sp., Gavelinella sp.

     مهم ترین فسیل های همراه این زیست زون در برش کوه نره عبارتند از:
Heterohelix striata, Rugoglobigerina rugosa, Globotruncana bulloides, 

Macroglobigerinelloides prairiehillensis, Globotruncana falsostuarti, 

Spiropelecta sp., Muricohedbergella monmouthensis, Globotruncanita 

conica ,Globotruncanita stuarti, Marssonella sp., Gavelinella sp., Bolivina sp.

     مهم ترین فسیل های همراه این زیست زون در برش چاه هالگان عبارتند از:
Macroglobigerinelloides ultramicrus, Heterohelix globolusa, 

Muricohedbergella holmdelensis, Heterohelix striata, 

Macroglobigerinelloides prairiehillensis, Rugoglobigerina rugosa, 

Globotruncana falsostuarti, Muricohedbergella monmouthensis, 

Gansserina gansseri, Globotruncanita stuarti.

 Wynd  (1965) 3- 2. مقایسه با زیست زون های
 Wynd (1965) برش های کوه هرم، کوه نره و چاه هالگان همچنین با زیست زون بندی
با زیست زون های زیر در برش های مورد مطالعه قابل  نیز مقایسه و مشخص شد که 

شناسایی است.
-  Globotruncanita elevata Zone: این زیست زون در برش کوه هرم 20 متر و 

در برش کوه نره 26 متر و در برش چاه هالگان 42 متر ستبرا دارد. این زیست زون 
که با عنوان شماره 33 نیز معرفی شده از نوع Total Range Zone است و مرز زیرین 

و باالیی آن توسط پیدایش و انقراض Globotruncanita elevata مشخص می شود.
      :Globotruncanita stuarti- Pseudotextularia varians assemblage zone  -

این زیست زون در برش کوه هرم 64 متر، در برش کوه نره 19 متر و در چاه هالگان 
با زیست زون شماره 39  مطابق  و   Total Range Zone نوع  از  و  دارد  ستبرا  متر   10

Wynd (1965) است. 

برش های  در   Wynd  (1965) و   Caron (1985) زیست زون  دو   5 جدول  در       
 Wynd (1965) توسط  معرفی شده  است؛ زیست زون های  مقایسه شده  مطالعه  مورد 
تنها یک زیست زون  ماستریشتین  یا  برای اشکوب های کامپانین  و  بوده  به طور کلی 
برای هر بخش   )Caron, 1985( معرفی شده است؛ در حالی که زیست زون جهانی
برای  همچنین  و  پسین  کامپانین  و  میانی  کامپانین  پیشین،  کامپانین  اشکوب های  از 
در  است.  کرده  معرفی  زیست زون  یک  ماستریشتین  اشکوب های  از  بخش  هر 
مقایسه  قابل  وایند   Globotruncanita elevata زیست زون  مطالعه  مورد  برش های 
و  Globotruncana ventricosa  ،Globotruncanita elevata زیست زون های   با 
زیست زون و  است  کارن   Radotruncana calcarata 

 Globotruncanita stuarti- Pseudotextularia varians assemblage zone

و  Globotruncanella havanensis زیست زون های  با  مقایسه  قابل   وایند 
رو  این  از  است.  کارن   Gansserina gansseri و   Globotruncana aegyptiaca

زیست زون های کارن به گونه ای بهتر می تواند در تعیین سن نهشته ها به ما کمک کند. 
الزم به توضیح است که زیست زون Abathomphalus mayaroensis در مقاطع مورد 

مطالعه وجود نداشته است.

4- نتیجه گیری 
چاه  و  نره  کوه  و  هرم  کوه  برش های  در  سازندگورپی  نهشته های  بررسی  و  مطالعه 
شده اند  تشکیل  سنگ آهک  از  میان الیه هایی  با  رسی  سنگ آهک  از  که  هالگان 
 10 و  پالنکتونیک  روزن بران  از  گونه   25 و  جنس   11 محتوی  که  داد  نشان 
و  شاخص  گونه های  حضور  پایه  بر  است.  بنتونیک  روزن بران  از  گونه   3 و  جنس 
 )Caron, 1985( جهانی  زیست زون بندی  با  مقایسه  و  زیست چینه نگاری  مطالعات 
زیست زون که  است  گفتنی  شد.  شناسایی  گورپی  سازند  برای  زیست زون   6 
زیست زون های جای  به  هالگان  چاه  در   Globotruncana falsostuarti 

Globotruncana havanensis و Globotruncana aegyptiaca معرفی شد. همچنین 

نره  کوه  و  هرم  کوه  برش های  در  و  هالگان  چاه  در  گورپی  سازند  مقایسه  پایه  بر 
با زیست زون وایند دو زیست زون شناسایی شد. سن سازند گورپی در چاه هالگان 
ماستریشتین تا  سانتونین  نره  کوه  برش  در  و  ماستریشتین  کامپانین-  هرم  کوه   و 

است.
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شکل 1- موقعیت جغرافیایی و ستون سنگ شناسی برش های کوه نر، کوه هرم و چاه هالگان.

شکل 2- چینه نگاری زیستی و برد زمانی روزن بران برش کوه هرم.
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شکل 3- چینه نگاری زیستی و برد زمانی روزن بران برش کوه نره.

شکل 4- چینه نگاری زیستی و برد زمانی روزن بران چاه هالگان.
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.Wynd (1965) و Caron (1985) شکل 5- معرفی زیست زون های برش کوه هرم ، کوه نره و چاه هالگان در مقایسه با زیست زون های

Plate 1
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Plate 2
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Plate 3
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