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چکیده
در این پژوهش سازند سروک و بخش پایینی سازند سورگاه در تاقدیس کبیرکوه ،جنوب خاور ایالم به ستبرای  897متر از دید تغییرات ساختمانهای ناحیه نافی روزنبران
پالنکتون مانند  portici, lipدر طی آلبین میانی تا تورونین پسین مورد مطالعه قرار گرفتند .روند تکامل نشان میدهد که ساختار  lipدر انواع فرمهای اولیه به تدریج به وسیله portici

در فرمهای پیشرفته جایگزین میشود .تجزیه و تحلیلهای آماری نشان میدهد که روند این تغییرات مطابق با افزایش ژرفای آب است .به صورتی که کاهش ژرفا با گسترش lip

در روزنبران پالنکتون همراه است .بر پایه روزنبران و الیگوستژینیدها سن توالی مورد مطالعه آلبین پسین تا تورونین است .بررسی انواع مختلف مورفوتایپها در این برش نشان
میدهد که بیشترین زیای این توالی وابسته به گروه مورفوتایپ نوع  2وسپس گروه مورفوتایپ نوع 1و به میزان بسیار کمتر در گروه مورفوتایپ نوع  3قرار دارند .مطالعه این نوع

مورفوتایپها نشان میدهد که بیشتر رسوبگذاری در شرایط دریایی نیمه ژرف صورت گرفته است .بررسیها نشان داد که فراوانی جنس  Muricohedbergellaدر بخشهای
پایینی و میانی سازند سروک متناسب با کاهش ژرفای حوضه است که در ستون چینهشناسی با  2پیک کاهنده (پسروی دریا) مشخص میشود .همچنین فراوانی جنس Favusella

انطباق کاملی با سه پیک افزاینده (پیشروی دریا) دارد و شاخص خوبی برای نشان دادن افزایش ژرفای حوضه است .در بخش پایانی توالی نیز فراوانی جنس  Whiteinellaسبب

ایجاد  2پیک افزاینده شده ،که منطبق با افزایش ژرفای حوضه و پیشروی دریا در برش مورد مطالعه است.
کلیدواژهها :ایالم ،تاقدیس کبیرکوه ،سازند سروک ،تغییرات سطح آب دریا ،پورتیسی.
*نویسنده مسئول :جهانبخش دانشیان

E-mail: daneshian@khu.ac.ir

 -1مقدمه
برش مورد مطالعه در پهنه زاگرس قراردارد .کمربند چینخورده  -رانده زاگرس
از شمال خاور ترکیه شروع میشود و با گذر از عراق تا جنوب خاور ایران و تنگه
هرمز گسترش دارد .هرچند ،روند شمالی -جنوبی آن از خط جداشدگی عمان و
کمربند زاگرس تا منشورهای افزایشی ( )Accretionary Prismsمکران نیز ادامه
دارد ( .)Falcon, 1974; Haynes & Mcquillan, 1974زیرپهنه لرستان نیز بخشی
از زاگرس چینخورده است .روند این زیر پهنه همراستا با پهنه راندگیها است.
مرز شمال خاوری محدود به مرز جنوبی پهنه راندگیها ،مرز خاوری منطبق
بر خمش باالرود و مرز باختری -شمالی منطبق بر جنوبیترین تاقدیس زاگرس
است که بر نوار مرزی ایران -عراق منطبق است .از مهمترین ویژگیهای این
زیرپهنه وجود تاقدیسهایی ازگروه بنگستان در جنوب و سازند فلیشی امیران و
سازند گرو در شمال است (مطیعی .)1374 ،انواع مورفوتایپهای مشخص کننده
سطوح ژرفای زیستی روزنبران شامل سه گروه زیر هستند (;Hart, 1980 a,b
 -1 )Be, 1977; Keller, 1999; Wonders, 1980زیای سطوح کم ژرفا آب (ژرفای میان
 0تا 50متر) Muricohedbergella, Heterohelix, Macroglobigerinelloides :در
سطوح آبی کم ژرفا زیست میکنند .این جنسها یا دارای پوسته مستقیم دو ردیفی
هستنند و یا پوسته تروکوسپیرال با حجرات کروی و بدون کارن و کوچک دارند.
 -2زیای سطوح متوسط آب (ژرفای میان  50تا  100متر) :نمونههای مربوط به این
زیا دارای پوسته تروکوسپیرال با سطوح تزییندار هستند ((Favusella, Whiteinella

و یا پوسته با کارنهای ابتدایی دارند
 -3زیای سطوح ژرف آب (ژرفای پایینتر از  100متر) :روزنبران مربوط به آن پوسته
تروکوسپیرال با حجرات فشرده ( )Planoconvex-Biconvexدارند .جنسهایی همچون
 Globotruncanita, Dicarinella, Globotruncana, Marginotruncanaدر این
گروه قرار دارند .همچنین در میان آنها اشکال مسطح -محدب شاخص مناطق
ژرفترحضور دارند (.)Gansserina gansseri, Helvetoglobotruncana
()Rugoglobigerina, Praeglobtruncana

 -2موقعیت محدوده و روش مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در جنوب خاور استان ایالم قرار دارد .برش انتخابی در
بخش شمال خاوری تاقدیس کبیرکوه و در تنگ باولک با مختصات جغرافیایی
طول  46° 38′ 24″خاوری و عرض  33° 26′ 26″شمالی و در نزدیکی روستای
باولک قراردارد (شکل  117 .)1نمونه مطالعه شده است که از این میان  2نمونه
مربوط به سازند زیرین (گرو) و  5نمونه مربوط به سازند باالیی (سورگاه) و
 110نمونه دیگر مربوط به سازند سروک است .برای شناسایی میکروفسیلها از
( Loeblich & Tappan (1988و ) Premoli Silva &Verga (2004و
( Caron (1985استفاده شده است .روش نیمهکمی زیر مشابه روش
) Gallagher (1998است .بدین صورت که ابتدا سعی شده است مشخص شود که
هر کدام از جنسهای روزنبران در چه تعداد از کل مقاطع حضور دارند ،آنگاه
نسبت به شمار کل مقاطع با یک تناسب ساده تعیین درصد میشود (شکل .)2
در مرحله بعد تالش شده است که مشخص شود هر نمونه روزنبر که در مقاطع
حضور دارد در چه تعداد از مقاطع فراوان و در چه تعداد معمول بودند و یا وجود
ندارند .برای این کار نیز شمار هر جنس روزنبر در هر مقطع نازک شمارش شده
است و سپس مقاطعی که تعداد هر نمونه روزنبر که بیشتر از  15عدد بوده جزو
فراوان ( 20درصد یا بیشتر) و نمونههای روزنبر که تعدادشان میان  5تا کمتر
از  15بوده جزو معمول ( 15درصد یا کمتر) هستند .این که چه تعداد در هیچ
مقطعی حضور ندارند نیز مشخص شده است .سپس درصد هر کدام از نمونه های
روزنبر چه فراوان و چه معمول محاسبه و تعداد مقاطعی که همین جنس در آن
معمول است شمارش و نسبت به کل مقاطع درصدگیری میشود .پس از به دست
آمدن درصد فراوان و معمول هر جنس با تفریق از  100میزان درصد نبود جنس
یادشده به دست میآید (شکل  .)3در مرحله بعد برای مشخص کردن این که
هر جنس در چه نوع مورفوتایپی فراوان و در چه نوع مورفوتایپی معمول است
درصد فراوان و معمول بودن هر جنس از نمونههای روزنبران پالنکتون نسبت به
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انواع مورفوتایپها محاسبه شد .این کار بدین منظور صورت گرفت که برخی
از روزنبران در دو نوع مورفوتایپ قرار میگرفتند و تنها میزان فراوان بودن آنها
مشخصکننده این بود که در کدام گروه مورفوتایپ قرار داده شوند (شکل .)4
در پایان درصد هر کدام از جنسها که در چه نوع مورفوتایپی قرار میگیرند
محاسبه و درصد آنهایی را که در یک نوع مورفوتایپ قرار میگیرند با هم جمع
شده ،سپس درصد انواع مورفوتایپها از  100مشخص شدند (شکل  .)5به طور
کلی این روش به منظور تعیین جایگاه انواع مورفوتایپها و اجزای سیستم نافی
روزنبران پالنکتون ( )lip, porticiدر ستون چینهشناسی است تا بتوان تغییرات
نسبی سطح آب دریا را در زمان کرتاسه (آلبین تا تورونین) در سازند سروک و
بخش قاعدهای سازند سورگاه در برش تنگ باولک ،جنوب خاور ایالم رسم کرد.
 -3چینهشناسی برش مورد نظر
نام سازند سروک از تنگ سروک درکوه بنگستان گرفته شده است
( .)James & Wynd, 1965رسوبات سازند سروک در برش مورد مطالعه
(تاقدیس کبیرکوه) روی نهشتههای سازند گرو قرار دارند .مرز زیرین نهشتههای
سازند سروک با رسوبات زیرین (سازند گرو) با تغییر سنگشناسی از شیل
آهکی به سنگآهک رسی و سنگآهک است .همچنین سازند سروک در
پایان توسط نهشتههای سازند سورگاه با ناپیوستگی همشیب و تنها با تغییر رنگ
و تغییر سنگشناسی پوشیده میشود (شکل( )1برگرفته از نقشه 1:100000
کوه وارزارین  .)Macleod & Roohi, 1970ستبرای رسوبات سازند سروک
و بخش قاعدهای سازند سورگاه در برش تنگ باولک  897متر است .واحدهای
چیره سنگشناختی این سازند شامل سنگآهک ،شیل آهکی ،سنگآهک
گلوکونیتی ،سنگآهک پیریتی و سنگآهکهای چرتدار است .با
توجه به تنوع و فراوانی روزنبران پالنکتون مانند Ticinella, Whiteinella,
Rotalipora

Macroglobigerinelloides,

Favusella,

Muricohedbergella,

و تطابق و مقایسه آنها با زیستزونهای ارائه شده توسط

;(Caron (1985

;) Wynd (1965); Robaszynski & Caron (1995) ;Sliter (1989سن
آلبین میانی تا سنومانین پسین برای سازند سروک مشخص شد .به علت نبود
 Helvetoglobotruncana helveticaنهشتههای تورونین پیشین وجود نداشته است و
همچنین به علت ظهور گونههای مختلف  Marginotruncanaسن تورونین میانی و
پسین برای نهشتههای بخش قاعدهای سازند سورگاه در نظر گرفته میشود.
در برش مورد مطالعه مجموعه روزنبران پالنکتون تنوع جنس و گونهای
به نسبت خوبی دارند .جنسهای مختلف روزنبران پالنکتون در بخشهای
مختلف ستون چینهشناسی پراکندگی مختلفی دارند .جنسهایی همچون
 Macroglobigerielloides, Muricohedbergella, Whiteinella, Favusellaدر بیشتر
ستون چینهشناسی حضور دارند .بنابراین این  4جنس از روزنبران با هم  81درصد
از مجموعه روزنبران پالنکتون موجود در مقاطع نازک را دربر میگیرند .دیگر
روزنبران پالنکتون مانند Ticinella, Marginotruncana, Heterohelix, Biticinella,
 19 Rotaliporaدرصد باقیمانده را شامل میشوند .درصد هر کدام از جنسهای
روزنبران پالنکتون بر پایه میزان حضور آنها در مقاطع نازک و نسبت آنها از 100
حساب شده است (شکل .)2
مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک نشان میدهد که برخی از جنسهای
روزنبران در شماری از مقاطع به فراوانی یافت میشوند .با این که در برخی از مقاطع
معمول هستند ،در برخی از مقاطع حضور ندارند .فراوان یا معمول بودن هر نمونه
روزنبران بر پایه شمار آنها در هر مقطع محاسبه شده است .برای نمونه اگر شمار هر
جنس بیش از  15عدد در هر مقطع باشد ،فراوان در نظر گرفته شده و اگر این میزان
میان  5و 15عدد برای هر جنس باشد به عنوان حالت معمول در نظر گرفته شده است.
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سپس برای تمام جنسهای موجود این شمارش انجام شد و در پایان درصد میزان
فراوانی و معمول بودن هر جنس در همه مقاطع به صورت درصد محاسبه و به صورت
نمودار در شکل  3ارائه شد .برای نمونه همانگونه که در شکل زیر مشاهده میشود
جنس  Muricohedbergellaدر 36درصد از مقاطع به فراوانی یافت میشود در حالی
که در  34/4درصد از مقاطع به حالت معمول حضور دارد و در  29/6درصد از مقاطع
حضور ندارد .همچنین با این نمودار مشخص میشود که برخی از جنسها در مقاطع
هیچگاه به فراوانی مشاهده نشدهاند .برای نمونه جنس  Rotaliporaتنها در  6/4درصد
از مقاطع به حالت معمول حضور دارند.
پس از شناسایی جنسهای مختلف روزنبران پالنکتون مهمترین کار تعیین
جایگاه آنها در گروههای مختلف مورفوتایپ است .جنس Muricohedbergella
(به استثنای گونه  )Muricohedbergella simpelxبه همراه جنسهایی همچون
 Heterohelix, Macroglobigerinelloidesدر گروه مورفوتایپ نوع  1قرار
میگیرند .همچنین برخی جنسها ممکن است حدواسط میان مورفوتایپهای
نوع  1و مورفوتایپ نوع  2قرار گیرند که بستگی به مجموعه فسیلی همراه دارد
( .)Hand et al., 2010چنانچه به طور چیره مجموعههای فسیلی مربوط به
مورفوتایپ نوع  1باشند ،در گروه مورفوتایپ  1و اگر مربوط به مورفوتایپ
نوع  2باشند ،در گروه مورفوتایپ نوع  2قرار میگیرد .در برش مورد مطالعه
برای نمونه گونه  Macroglobigerinellioides caseyiحتی با داشتن بخش lip
مانند ناحیه نافی ،ولی به دلیل بزرگتر بودن و همراهی با جنسهای مورفوتایپ
نوع  2از درصد مورفوتایپ  1کاسته و به درصد مورفوتایپ  2افزوده میشود.
چنین درصدی نیز برای جنس  Heterohelixصادق است .بر پایه (،Hart (1980b
جنسهایی مانند  Favusella, Whiteinellaبه دلیل داشتن تزئینات در گروه
مورفوتایپ نوع  2قرار میگیرند .جنسهایی مانند Marginotruncana, Rotalipora
نیز به دلیل داشتن کارن در گروه مورفوتایپ نوع  3قرار میگیرد .شکل  4نشان
میدهد که چند درصد از هر نمونه روزن بر پالنکتون در انواع مورفوتایپها قرار
میگیرند .برای نمونه همان گونه که در شکل  4مشاهده میشود از  33/5درصد
جنس  Muricohedbergellaبیش از  22درصد مربوط به مورفوتایپ نوع  1و بیش از
 11درصد مربوط به مورفوتایپ نوع  2است 11 .درصدی که در مورفوتایپ  2قرار
گرفتهاند مربوط به گونه  Muricohedbergella simplexهستند .به همین روش درصد
دیگر جنسهایی که در دو گروه مورفوتایپ قرار میگیرند به صورت نموداری
ستونی ارائه شده است (شکل  .)4سپس درصد جنسهای مختلف روزنبرانی که
در چه نوع مورفوتایپ قرار میگیرند محاسبه و درصد کلی انواع مورفوتایپها به
صورت نمودار دایرهای ارائه شده است .در این نمودار مورفوتایپ نوع  2با  54درصد
بیشترین فراوانی و پس از آن مورفوتایپ نوع  41 ،1درصد و مورفوتایپ نوع 3
تنها با  5درصد کمترین مقدار را دارند (شکل  .)5در برش مورد مطالعه تغییرات
سطح آب دریا بر پایه  9جنس از مجموعههای فسیلی بوده که در شکل  6توسط
( Hart (1980bارائه شده است .جنس  Muricohedbergellaشاخص بسیار خوبی
برای نشان دادن کاهش ژرفا است که در بخش پایینی ستون چینهشناسی چنین
کاهش ژرفایی را نشان میدهد چنین کاهش ژرفایی با نبود گونههای مختلف
 Rotaliporaکه کارن دارند نیز تأیید میشود .جنس  Favusellaنیز از همان ابتدای
ظهور تا انقراض ،یکی از جنسهای شاخص برای تغییرات سطح آب دریا و به
ویژه نشاندهنده باال آمدن سطح آب دریا و افزایش ژرفای حوضه است .همچنین
جنس  Whiteinellaشاخص خوبی برای نشان دادن تغییرات سطح آب دریا پس
از انقراض جنس  Favusellaاست که نشاندهنده تداوم افزایش ژرفای حوضه در
برش مورد مطالعه است .در بخشهای باالیی سازند سروک و بخشهای قاعدهای
سازند سورگاه نیز حضور جنسهای کارندار مانند Marginotruncana, Rotalipora
نشان از تداوم پیشروی دریا و ژرفتر شدن حوضه در زمان کرتاسه پسین دارد.
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همچنین ساختارهای ناحیه نافی مانند  portici, lipو نوع مجموعه روزنبران (مانند نبود
روزنبران دارای کارن و داشتن روزنبران با پوسته بدون تزئین) نیز تأییدکننده این
موضوع است .به گونهای که همزمان با کاهش ژرفا ،روزنبران دارای  lipولی بدون
کارن بیشترین فراوانی را خواهند داشت و هنگامی که انواع دارای  porticiفراوان
میشوند (همراهی روزنبران دارای  porticiبا انواع با پوسته تزییندار و دارای کارن)
ژرفای حوضه افزایش مییابد که نشاندهنده پیشروی دریا است .چنین حالتی در ستون
چینهشناسی بارها تکرار میشود که نشان از نوسانات سطح آب دریا درحوضه دارد.

تگیالدار به آبهای ژرفتر است .چرا که این صفحه آهکی به طورکامل ناحیه
نافی را میپوشانده و سبب کاهش فشار حجم آب دریا میشده است .در این حالت
تنها جنسهای دارای این ساختارها میتوانستند در این ژرفای آبی زندگی کنند
( .)Fischer & Arthur, 1977از این رو ،به باور (Caron & Homewood (1983
دهانههای پهن روزنبران ژوراسیک بهتدریج به وسیله ساختار  lipروزنبران اوایل
کرتاسه پسین و در پایان به وسیله  porticiو  tegillaدر انواع فرمهای اواخر کرتاسه
جایگزین میشوند .در ابتدای برش تنها انواع با پوسته صاف و بدون تزئینات ظاهر
میشوند .با پیشروی دریا انواع با پوسته تزییندار مثل Ticinella ٫Favusella
 Whiteinella,فراوان میشوند .سپس در بخش پایانی توالی اشکال کارندار مانند
 Marginotruncana, Rotaliporaظاهر میشوند (شکل  .)7روند ژرفشدن حوضه
نیز در طول ستون چینهشناسی بارها تکرار میشود .به نظر میرسد جنس Ticinella
حالت حدواسط میان مورفوتایپهای نوع  1و مورفوتایپ نوع  2قرار گیرد چرا که
میتواند در سطوح کم ژرفای آب و سطوح با ژرفای متوسط آب زیست کنند.
همچنین در ابتدای برش مورد مطالعه انواع  Muricohedbergellaبا  lipستبر ظاهر
میشوند .چنین فرمهایی کم و بیش در همه توالی وجود دارند ولی بیشترین فراوانی
چنین جنسهایی در بخش ابتدایی سازند سروک در  30تا  40متری از قاعده برش
و  485تا  495متری بخش باالیی برش است .بیشترین درصد مورفوتایپهای نوع 1
نیز در محدودههای مورد اشاره ازستون چینهشناسی قرار میگیرد .با ژرفتر شدن
حوضه انواع فرمهای ژرفتر مانند  Favusellaو جنسهایی با کارنهای ابتدایی
مانند  Whiteinellaظاهر میشوند .نمونههای مربوط به این زیا بیشترین فراوانی را در
محدودههای  270تا  280متری دارند .روند ژرفشدگی در طول ستون چینهشناسی
میان  445تا  455متری و  635تا  645متری از ستون چینهشناسی نیز مشاهده میشوند.
در پایان توالی (بخش پایانی سازند سروک و بخش قاعدهای سازند سورگاه) ابتدا
انواع روزنبران تک کارن همچون  Rotaliporaو سپس اشکال دارای دوکارن مانند
 Marginotruncanaظاهر میشوند که نشاندهنده ژرفای بیشتر حوضه رسوبگذاری
است .با مطالعه گروههای مورفوتایپ روزنبران پالنکتون مشخص شد که بیشتر زیای
رسوبات جزو گروه مورفوتایپ نوع  2و به میزان کمتر جزو مورفوتایپ نوع  1و تنها
بخش باالیی توالی مربوط به مورفوتایپ نوع  3است (شکل .)9

 sphaerica, Stomiosphaera conoidaاشاره کرد .نمونههای مربوط به زیای
سطوح متوسط آب دارای پوسته تروکوسپیرال با سطوح تزییندار هستند
(مانند  (Favusella, Whiteinellaو یا پوستهای با کارنهای ابتدایی دارند
(مانند  .)Rugoglobigerina, Praeglobtruncanaروزنبران مربوط به
زیای سطوح ژرف آب معموالً پوسته تروکوسپیرال با حجرات فشرده
Dicarinella,
( )Planoconvex-Biconvexدارند .جنسهایی همچون
 Globotruncanita, Globotruncana, Marginotruncanaدر این گروه قرار
دارند .همچنین در میان آنها اشکال مسطح -محدب شاخص مناطق ژرفتر هستند
)( )Gansserina gansseri, Helvetoglobotruncanaشکل .)6

 -6نتیجهگیری
 مطالعه نمونههای روزنبران پالنکتون نشان میدهد که بیشتر زیای رسوبات ،مربوطبه مورفوتایپ نوع  2و به میزان کمتر مورفوتایپ نوع  1است و تنها بخش باالیی
سازند سروک و بخش پایینی سازند سورگاه مورفوتایپهای نوع  3دارند.
 مطالعه مورفوتایپها نشان میدهد که بیشتر رسوبگذاری حوضه در شرایطدریایی نیمه ژرف صورت گرفته است.
 کمترین ژرفای حوضه در بخش ابتدایی سازند به علت وجود مورفوتایپ نوع 1(آلبین میانی و اواسط سنومانین میانی) بوده و بیشترین ژرفا در بخش باالیی سازند
سروک و بخش پایینی سازند سورگاه به علت وجود مورفوتایپ نوع ( 3سنومانین
پسین و تورونین پسین) بوده است.
 روند تبدیل ساختارهای ناحیه نافی ،تبدیل  lipستبر  Muricohedbergellaدربخش ابتدایی سازند به  porticiدرجنسهای  Marginotruncana, Whiteinellaدر
بخشهای باالیی سازند سروک و بخش پایینی سازند سورگاه با افزایش ژرفای
حوضه همخوانی دارد.
 جایگزینی انواع با پوسته بدون تزئین به وسیله انواع با پوسته تزئیندار مانند ٫Whiteinella Favusellaنشان از ژرفترشدن حوضه دارد چنین حالتی با تبدیل
ساختار  lipبه  porticiتأیید میشود.
-برپایهمورفوتایپهابیشترینژرفادرژرفاهای 850،635،440،275،030و 885تعیینشد.

 -4تغییرات سطح آب دریا بر پایه روزنبران پالنکتون
روزنبران پالنکتون در تحلیل سکانسهای دریایی کرتاسه ،بازسازی
جغرافیای اقیانوسها و نوسانات سطح آب دریاهای گذشته مفید هستند
( .)Hart & Carter, 1975الیگوستژینیدها بهویژه Stomiosphaera sphaerica
سازگارترین جانداران کرتاسه دریای تتیس نسبت به تغییرات شرایط محیطی
بودهاند که در مناطق کم ژرفا و محیطهای درونی نریتیک زیست کرده و تحمل
شرایط تنشزای باالیی را داشتهاند ( .(Dias- Brito, 2000بر پایه (Hart (1980b
ممکن است گونههایی از این جنسها در گروه مورفوتایپ نوع  2قرار گیرند .برای
نمونه گونه  Muricohedbergella simplexبه دلیل نوع حجرات و بزرگ بودن
خود گونه در محیطهای با سطوح آبی متوسط زیست میکنند .همچنین درصد
برخی از جنسها مانند  Heterohelix, Macroglobigerinelloidesکه ممکن است
با انواع مورفوتایپهای نوع  2تجمع داشته باشند از درصد آنها در مورفوتایپ
 1کاسته و به درصد مورفوتایپهای  2افزوده میشود .انواع فرمهای ژرفتر
ممکن است روی سطوح پوسته خود تزییناتی داشته باشند مانند جنس Ticinella
که دیواره تزییندار دارد ولی با این وجود گاه در مورفوتایپ نوع  1و گاه نوع
 2قرار میگیرد که بستگی به گونههای مختلف آن دارد؛ گونه Ticinella roberti
به دلیل بزرگتربودن و داشتن دیواره خشنتر ممکن است در سطوح ژرفتر آبی
زیست کنند حال این که گونههای دیگر آن مانند  Ticinella madecasianaخاص
محیطهای با سطوح آبی کم ژرفا هستند .از دیگر میکروفسیلهای موجود در
سطوح کم ژرفای آب دارای دریا میتوان به الیگوستژینیدهایی همچون Pithonella
Stomiosphaera Calcisphaerula, innominata, Pithonella trejoi, ovalis

 - 5روند تغییرات سیستم نافی در روزنبران پالنکتون
این مطالعه بیشتر بر پایه روند تغییرات ساختارهای موجود درسیستم نافی نمونههای
روزنبران است .برای نمونه انواع دارای ساختار  lipنازک مانند Hedbergella
که ساکن سطوح کم ژرفای آب هستند ،متناسب با افزایش ژرفا تغییر میکنند
و ستبرای ساختار  lipافزایش مییابد .چنین ستبرشدگی  lipرا می توان در جنس
 Muricohedbergellaمشاهده کرد .به تدریج با افزایش ژرفا ساختارهای ناحیه نافی
تکامل پیدا میکنند و تغییر حالت میدهند .روند تکامل تبدیل  lipدر انواع فرمهای
اولیه به  porticiو  tegillaدر فرمهای پیشرفته نشاندهنده سازگاری انواع فرمهای
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 در همه توالی چند پیک کاهنده (پسروی) همزمان با فراوانی جنس Muricohedbergellaو چند پیک افزاینده (پیشروی) همزمان با فراوانی جنسهایی
مانند  Whiteinella, Favusellaمشاهده میشود.
 مرز میان سازندهای گرو و سروک با کاهش ژرفای حوضهرسو بگذاری همراه است چنین حالتی با فراوانی جنسهای Ticinella,

 Muricohedbergelleهمراه است که جزو مورفوتایپ نوع  1هستند و
کاهش ژرفا را تأیید میکنند .ولی در گذر از آلبین پسین به سنومانین
در سازند سروک فراوانی جنسهای  Whiteinella , Favusellaنشان از
ژر فترشدن حوضه دارد .هر چند که در زمان آلبین دو پیک افزاینده و
یک پیک کاهنده نیز مشاهده میشود.

شکل  -1موقعیت ،راههای دسترسی و چینهشناسی نهشتههای برش مورد مطالعه.

شکل  -2درصد جنسهای مختلف روزنبران پالنکتون در سازند
سروک و بخش قاعدهای سازند سورگاه.
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نمودار چگونگی پراکندگی فراوانی روزن بران پالنکتون در سازند سروک و بخش قاعده ای سازند سورگاه

شکل  -3پراکندگی فراوانی جنسهای مختلف روزنبران پالنکتون سازند سروک و بخش قاعدهای سازند سورگاه ،محور  yجنسهای روزنبران و محور  xدرصد فراوانی ،معمول بودن و یا نبود
جنسهای روزنبران را نشان میدهد.

درصد فراوانی انوع مورفوتایپ ها در جنس های مختلف روزن بران پالنکتون

شکل  -4درصد هر جنس از روزنبران پالنکتون در انواع مورفوتایپها.
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شکل  -5درصد انواع مورفوتایپهای شناساییشده در سازند سروک و بخش قاعدهای سازند سورگاه.

شکل  -6چگونگی پراکندگی جنسهای روزنبران پالنکتون کرتاسه در انواع محیطهای آبی (.)Hart, 1980b
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شکل  -7روند جایگزینی روزنبران پالنکتون سازند سروک و بخش قاعدهای سازند سورگاه در برش تنگ باولک.

شکل  -8انواع جنسهای روزنبران پالنکتون و جایگاه آنها در انواع مورفوتایپها.
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شکل  -9فراوانی جنسهای مختلف روزنبران ،انواع مورفوتایپها ،اجزای سیستم نافی و تغییرات سطح آب دریا.
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. تصاویر روزنبران پالنکتون سازند سروک و بخش قاعدهای سازند سورگاه-10 شکل
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