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چكيده
براي بررسی زیستچینهنگاری و پالئواکولوژی نهشته های مائستریشتین (سازندهای تاربور و گورپی) در زاگرس مرتفع ،برش چینهشناسی گردبیشه در جنوب شهرستان
بروجن انتخاب شد .نهشتههاي سازند تاربور در اين ناحيه به طور چيره از سنگهاي کربناتي و آواري تشکيل شدهاند که به صورت همشيب در زير سازند گورپی قرار

ميگيرند .مرز زيرين اين سازند با واحد آواري سرخ رنگ زيرين نیز به صورت همشيب است .سازند گورپی متشکل از مارن است و با سطح تماس فرسایشی و همشیب در
زیر سازند دولومیتی شهبازان قرار میگیرد .دادههاي زيستچينهنگاري بر پايه مجموعههاي روزنبران كفزي و پالنکتونيک و نمونههاي ماکروفسيلي روديستي بيانگر سن
مائستريشتين پسين براي توالي مورد مطالعه است .دو زيستزون تشخيص داده شده در نهشته های مائستریشتین عبارتند از Omphalocyclus-Loftusia assemblage zone :و

 .Contusotruncana contusa-Recemiguembelina fructicosa zoneبه طور کلي شرايط مساعد زيستي براي ايجاد تنوع ،فراواني و افزايش در اندازه برخي از انواع فسيلي
همچون لوفتوزيا و در برابر آن شرايط نامساعد و نبود برخي انواع ديگر همچون اُربيتوييدس و لپيداُربيتوييدس در اين منطقه را ميتوان به باالرفتن سطح مواد غذايي و ورود رسوبات
سيليسي -آواري ناشي از تزريق رودخانهاي و روانابهاي سطحي و به دنبال آن ايجاد شرايط يوتروفيک در حوضه نسبت داد.
كليدواژهها :سازند تاربور ،زيستچينهنگاري ،مائستريشتين پسين ،روديست ،يوتروفيک.
*نويسنده مسئول :حسين وزيريمقدم

 -1مقدمه
نهشتههاي مائستريشتين در زاگرس چينخورده با سازندهای تاربور و گورپی مشخص
میشوند .از آنجا که در ناحيه زاگرس رورانده و منطقه مورد مطالعه به دليل عملکرد
گسلها و در پي آن ،تغيير در شکل حوضه تفاوت در رخسارهها و تغيير ستبرا در
سازند تاربور نسبت به منطقه فارس و پهنه چينخورده در خور توجه است ،بنابراين
در این مقاله تأثیر اين تغييرات رخسارهاي بر چگونگي پخش و پراکندگی زيا (فونا)
در سازند تاربور مورد بررسی قرار گرفته است .با افزايش رخسارههاي تخريبي نسبت
به کربناتي کاهش يا نبود برخي زياهاي روزنبران كفزي چون اُربيتوييدس و
لپيداُربيتوييدس و در مقابل افزايش فراواني ،تنوع گونهاي و حتي اندازه برخي ديگر
از انواع سازگار با اين رخسارهها چون لوفتوزيا را شاهد هستيم .در اين منطقه اين
عوامل گاهي حتي سبب تغيير رخسارهها از تاربور به گورپي و ايجاد ارتباط ميان
انگشتي بین اين سازندها شده است که شواهد چنين مرزهاي تدريجي را به طور چيره
ميتوان در منطقه گردبيشه مشاهده کرد .در اين مطالعه افزون بر معرفي زياهاي يافت
شده و تأثير آنها بر تفاوتهاي رخسارهاي سازند تاربور در ناحيه زاگرس رورانده
با ديگر مناطق ،به بررسي چگونگي پخش و گسترش جغرافيايي آنها و داليل نبود
برخي زياها در برابر افزايش در اندازه و تنوع گونهاي برخي ديگر پرداخته ميشود.
اولين برش چينهاي از تواليهاي سازند تاربور به وسيله فرشادفر و همکاران در
ي شد (اميري بختيار ،)1386 ،سپس ) James & Wynd (1965اين
سال  1960معرف 
سازند را در کوه گدوان به ستبراي  527متر و متشکل از سنگآهکهاي تودهاي،
صخرهاي و گاه انيدريتي داراي صدفهاي نرم تنان و به سن کامپانين تا مائستريشتين
به عنوان برش نمونه انتخاب کردند .سازند تاربور به طور کلي يک آهک ريفي
روديستي است که در فارس داخلي و ارتفاعات زاگرس توسعه يافته است و به سوي
مناطق جنوب باختري تبديل به سنگآهکهاي نازک با منشأ ژرف ميشود و سپس
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به رخساره شيلي گورپي تغيير رخساره ميدهد .از کارهايي که به تازگي در منطقه
لرستان انجام شده است ميتوان به مطالعات مغفوريمقدم و جاللي ( )1384در شمال
خرمآباد اشاره کرد .آنها با استناد به کارهاي ( Ross & Skelton (1993با بررسي
سازندهاي مختلف روديستدار تتيس 5 ،مدل رسوبي براي آنها پيشنهاد کردند و
محيطرسوبي سازند تاربور را در آن منطقه مشابه مجموعههاي سکوي باز کمشيب
( )Low-angle open shelf margin complexesدر نظرگرفتند .اميريبختيار و
همکاران ( )1385تغييرات اساسي در توصيف سنگچينهشناسي و زيستچينهشناسي
اين سازند را در برش نمونه مطرح كردند و ستبراي آن را تا  692متر افزايش و سن
آن را تنها به مائستريشتين نسبت دادند .طي سالهاي متمادي و در مناطق مختلف
اين سازند بيشتر از ديدگاه فسيلشناسي و چينهشناسي مورد بررسي قرارگرفته است
(کالنتري1371 ،؛ حسيني مرندي1373 ،؛ بلوچستاني1374 ،؛ نجفي1376 ،؛ عسکري
پيربلوطي1377 ،؛ افقه1381 ،؛ رشيدي1381 ،؛ ميربيک سبزواري و همکاران،
1385؛ بامداد1386 ،؛ اميريبختيار1386 ،؛ اميريبختيار و همکاران1386 ،ب
و ج) اما تعدادي نيز آن را از نظر رخسارهها ،محيط و توالي رسوبي مورد مطالعه
قرار دادهاند (قريب1375 ،؛ صفري1384 ،؛ اميريبختيار و همکاران1386 ،الف؛
وزيريمقدم و همکاران1386 ،؛ هوشمند و همکاران1386 ،؛ هوشمند1387 ،؛
 .)Vaziri Moghaddam et al., 2005اين سازند از نظر ديرينهبومسنجي ،ارتباط ميان
روديستها و مرجانها ،توانايي ريفساز بودن روديستها ،ژئوشيمي و كانيشناسي
نهشتههاي کربناتي توسط هوشمند و همکاران (1387الف و ب) و همچنين به تازگي
از ديد زياي روديستي و ديرينبوم شناختي روديستهاي کرتاسه بااليي توسط
خزاعي ( )1389و ) Khazaei et al. (2010نيز مطالعه شدهاست.
سنگ های سازند گورپی در جنوب باختر ایران گسترش وسیعی دارند .برش
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نمونه سازند گورپي با مختصات جغرافيايي  32º 26′ 50″عرض شمالي و
 49º 13′ 47″طول خاوري در محل تنگ پابده در شمال استان خوزستان قرار دارد
(مطیعی )1372 ،و اولين بار توسط ) James & Wynd (1965معرفي شده است.
تركيبسنگي چيره اين سازند شامل مارنهاي تيره و خاكستري مايل به آبي،
شيل و كمي آهك خاكستريرنگ است .در مرز زيرين اين سازند ،سازند ايالم با
ناپیوستگی فرسايشي كمي كه با سطح آهندار هوازده مشخص است ،قرار ميگيرد
و در مناطقي كه سازند ايالم وجود ندارد ،سازند گورپي با جدايش رسوبي روي
سازند سروك قرار ميگيرد .سطح تماس بااليي آن با سازند پابده كه با شيلهاي
ارغواني مشخص ميشود ،حالت ناپيوستگي فرسايشي دارد .در شمال خاوري لرستان
بخش بااليي سازند گورپي به تدريج به ماسهسنگ و سنگهاي سيلتي سازند اميران
با رخساره توربيدايت تبديل ميشود و به سوي فارس داخلي نيز به تدريج رخساره
آهكي تاربور جانشين سازند گورپي ميشود .مرز سازند گورپي در تمام نقاط همزمان
نيست به گونهاي كه در فارس و خوزستان سانتونين  -مائستريشتين و در لرستان
كامپانين  -پالئوسن گزارش شده است (مطيعي.)1372،
ناحيه مورد مطالعه در  48کيلومتري جنوب شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و
بختياري ،در  35کيلومتري شمال باختر سميرم از توابع استان اصفهان و در جاده ارتباطي
بروجن -لردگان در محدوده جغرافيايي ميان  31º 31′ 58″عرض شمالي و51º 13′ 42″
طول خاوري در پهنه راندگيهاي زاگرس و زير پهنه سميرم قرار دارد (شکل .)1
در زير پهنه سميرم تواليهاي به نسبت کاملي از سازندهاي کرتاسه تا نئوژن
رخنمون يافتهاند .مجموعه اين واحدها که روندي موازي با زاگرس دارند در اثر
تنشهاي زمينساختي به صورت سفرههاي راندگي با شيب کم روي هم رانده
شدهاند (قريب .)1375 ،تفاوتهاي رخسارهاي در اين زير پهنه با ديگر نقاط زاگرس
به دليل جابهجايي متفاوت بلوکهاي گسسته پيسنگ بوده است (شکل  )2که با
حرکات متفاوت قائم خود تغيير شرايط فيزيکوشيميایي حوضههاي رسوبي و اختالف
زماني واحدهاي سنگي را در اين حوضه موجب شدهاند (حسنپور و همکاران،
1387؛ .)Authemayou et al., 2005
در برش مورد مطالعه به دليل وجود مرز تدريجي ميان سازندهاي گورپي
و تاربور ،امکان جدايش دو سازند به صورت مشخص فراهم نشده بنابراين توالي
سنگشناسي يادشده در متن و همه ستونهای چینه شناسی با عنوان تاربور-گورپي
معرفی شده است .توالي سنگشناسي تاربور-گورپي در برش مورد مطالعه حدود 643
متر ستبرا دارد ،که بهطور چيره از شيلهاي روزنبردار با مياناليههاي کربناتي داراي
روزنبر و ليتوسومهاي روديستي تشکيلشدهاست .سازند تاربور در قاعده به صورت
همشيب روي مارنهاي سرخ رنگ با مياناليههاي ماسهسنگ و کنگلومرايي با نام
واحد آواري سرخ رنگ (شهرياريگرايي1388 ،؛ وزيريمقدم و همکاران)1389 ،
داراي زياي کاروفيت و استراکدي آب شيرين و به سن مائستريشتين پسين قراردارد
( .)Colin et al., 2010به طور جانبی واحد سرخ رنگ بهطور محلي ناپديد شده
و سازند تاربور بر روي واحد آواري -کربناتي يا شيل و مارنهاي خاکستري
متمايل به سبز زيتوني تا ارغوانيرنگ مربوط به سازند اميران و گاه حتي روي
شيلهاي خاکستري تا سفيدرنگ سازند گورپي قرار ميگيرد (شهرياريگرايي،
 .)1388در رأس برش ،شيلهاي سازند گورپی با مرزي ناپيوسته و مشخص در
زير دولوميتهاي سفيدرنگ سازند شهبازان قرار ميگيرند .در توالي يادشده
واحدهاي معرفيشده به ترتيب از پايين به باال عبارتند از (شکل  :)3واحد  :1متشکل
از شيلهاي خاکستري تا کرم رنگ با مياناليههاي آهکي کرم رنگ است .اين
واحد در ابتدا با سنگآهکهاي تودهاي شروع ميشود ،سپس روي آن شيل با
ستبراي به نسبت زياد و سنگآهکهاي متوسط تا نازکاليه به صورت متناوب
قرار ميگيرند که بيشتر از خردههاي روديستي تشکيلشدهاند (شکل  .)4اجتماعات
روديستي به صورت اليههاي نازکي ديدهميشوند که به طور جانبی ناپديدميشوند.
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واحد  :2متشکل از شيل های سازند گورپی است که تا پايان برش ادام ه دارد و
بخشهايي از آن توسط واريزههاي سازند شهبازان پوشيد ه شدهاست (شکل .)5
 -2روش مطالعه
براي تعيین زيستچينهنگاري نهشته های مائستریشتین(سازند های تاربور-گورپی)
در ناحيه گردبيشه نمونهبرداري با استفاده از روش رخسارهاي -سيستماتيک و با
فاصله نمونهبرداري کمتر از يک متر انجام شد .نمونههاي برداشتشده به طور دقيق
کدگذاري و محل براشت آنها به همراه کد روي اليه مشخص شده است .در بخش
مطالعات آزمايشگاهي ابتدا مقاطع نازک ميکروسکوپي از نمونههاي آهکي تهيه شد،
در ادامه برشهاي صيقلي عرضي ،مايل و طولي از نمونههاي روديستي براي روشن
شدن وضعيت ساختمان داخلي تهيه و در پايان گلشويي نمونههاي مارني و جداسازي
فسيلهاي ايزوله انجام شده است .مرحله بعد شامل مطالعه ميكروسكوپي مقاطع
نازك ،اندازهگيريهاي ريختسنجي و آماري بر روي برخي از نمونههاي فسيلي
(مانند لوفتوزيا ،اُمفالوسيکلوس و روديستها) براي استفاده در شناسايي سيستماتيک
و شناسايي فسيلهاي ايزوله جداشده از نمونههاي مارني بودهاست .در انتها از مقاطع
نازک ميکروسکوپي و برشهاي صيقلي تهيهشده از ماکروفسيلها عکسبرداري و
همچنين از نمونههاي ايزوله عکس  SEMتهيه و نمونهها شناسايي شد.
 -3مطالعات زيستچينهنگاري
سازند تاربور بيشتر به عنوان يک واحد کربناته سرشار از روديست ،مرجان و
روزنبران كفزي به سن مائستريشتين معرفي ميشود که در حوضه زاگرس نهشته
شده و همزيستي همزمان اين موجودات در سكوي کربناتي آن ،زمينهاي مساعد
براي مطالعه ارتباط اين جانداران ايجاد ميکند .در برش مورد مطالعه در گردبيشه
اين سازند از پهنه زاگرس مرتفع به واحدي آواري-کربناتي تغيير رخساره ميدهد
و با بررسي زياي شناساييشده در آن مشخص ميشود که برخي از موجودات زنده
مانند روزنبران كفزي همچون لوفتوزيا و اُمفالوسيکلوس و جلبک داسيکالداسه آ
فراواني و تنوع گونهاي بااليي دارند ،درحاليکه جنس و گونههايي مانند اُربيتوييدس
از خانواده اُربيتوييده در آن حضور ندارند .بنابراين براي مطالعه ارتباط اين جانداران با
شرايط محيطي حاکم بر منطقه مورد مطالعه و در پايان بحث در مورد تغييرات جانبي
حوضه که به حضور نداشتن برخي زيا و افزايش برخي ديگر انجاميده ،ضروری است
به معرفي هر يک از گروههاي فسيلي شاخص در سازند تاربور پرداخت هشود.
 .1-3روديست

روديستها از چيرهترين سازندگان رخسارههاي کربناتي سازند تاربور به شمار
ميآيند .آنها گروهي از دوکفهايهاي ناجوردندان منتسب به راسته Hippuritoida
هستند .تقسيمبندي اساسي و اوليه در روديستها بر پايه نوع اتصال آنها به بستر
دريا صورت ميگيرد که بر اين اساس شامل  2روخانواده  Hippuritoideaو
 Requienioideaهستند که به ترتيب توسط کفه راست و کفه چپ با کف بستر اتصال
برقرار ميکنند .مهمترين ويژگيها در توصيف سيستماتيک روديستها چگونگي
اتصال کفهها ،شکل ظاهري ،اندازه جثه ،تزيينات سطحي ،منطقه سيفونال ،ترکيب
کانيشناسي و ساختار اليهاي پوسته ،ساختمانهاي داخلي در برشهاي عمدتاً عرضي
و اندازهگيريهاي ريختسنجي است .در سازند تاربور و در برش مورد مطالعه
تشريح ريختشناختي نمونههاي روديست گردآوري شده به شناسايي جنسها و
گونههاي روديستي زير انجاميده است (شكلهاي  6و :)7
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روديستهاي فوق در مناطق مختلفي از حاشيه تتيس مانند جنوب خاوري
ترکيه ،عمان ( )Steuber & Loser, 2000و همچنين در حاشيه درياي آدرياتيک
( )Cestari & Sartorio, 1995و نيز در زاگرس مرتفع (خزاعي1389 ،؛
 )Khazaei et al., 2010گزارش شدهاند .در شکل  8پراکندگي گونه و جنسهاي
معرفيشده در برابر ستون سنگچينهاي نمايش داده شده است.
گونه  Hippurites cornucopiaeمهمترين گونه شناخته شده از ايالت مديترانهاي
تتيس است که از نقاط مختلف اين حوضه از اسپانيا تا ايران گزارش شده و حضور
اين گونه در مائستريشتين در اين مناطق قطعي شده است (;Douville, 1910
 .)Kuhn, 1932; Morris & Skelton, 1995برخي مراجع محدوده حضور اين
گونه شاخص را پس از مائستريشتين مياني بيان کردهاند (خزاعي  1389،به نقل
از سايت کميسيون بينالمللي چينهشناسي  .)ICSاين گونه همچنين در چارت
بيوکرونواستراتيگرافي کرتاسه پسين ( )Ogg, 2004نيز داراي بازه زماني مائستريشتين
مياني -پسين است .گونه  Bournonia anatolicaاز مائستريشتين ايران و ترکيه و
گونه  Bournonia garloicaاز بلغارستان با سن مائستريشتين پسين گزارش شدهاند.
گونههاي مختلف جنس  Dictyoptychusاز تاکسونهاي بومي منطقه سكوي عربي
به شمار ميآيند که گسترش چينهشناسي آنها محدود به آشکوب ماستريشتين است و
از سازندهايي به همين سن از کشورهاي عمان ،امارات متحده عربي ،عربستان ،ايران،
ترکيه و سومالي گزارش شدهاند (;Pons et al., 1992; Morris & Skelton, 1995
 .)Ozer et al., 2008بنابراين با وجود گونههاي شاخص اشکوب مائستريشتين در ميان
مجموعه زيايي شناسايي شده ،با توجه به ارزش چينهشناسي بيان شده براي گونههاي
شاخص (همچون  )Hippurites cornucopiaeو مقايسه مجموعه شناساييشده
از روديستها در اين منطقه با ديگر تجمعات مطالعهشده از سازندهاي همارز در
کرتاسه بااليي نواحي مجاور ( )Steuber & Loser, 2000و همچنين با توجه به ارائه
سن مائستريشتين پسين براي واحد آواري سرخ رنگ در قاعده سازند تاربور در اين
منطقه ( )Colin et al., 2010ميتوان سن مائستريشتين پسين را براي واحدهاي داراي
روديست سازند تاربور در اين منطقه در نظر گرفت.
حضور روديستها و پيکرههاي ناشي از آنها در سازند تاربور و ديگر معادلهاي
آن در ايران با توجه به تغييرات جهاني محيطي و موجودات زنده درياها در طي
کرتاسه که سبب شد تا مرجانها ،جلبکهاي سبز ،استروماتوپوريدها ،سيانوباکتريها
و بريوزوئرها در ابتداي کرتاسه جاي خود را به روديستها و گونههاي محدودي
از مرجانها و جلبکهاي سرخ دهند و از سوي دیگر ،حرکت به سمت باالي
نمکهاي سازند هرمز (اينفراکامبرين) در بخشهايي از سكوي عربي که سبب
ايجاد ساختمانهاي ويژه و در نهايت تغييراتي در هندسه شلفهاي کربناتي شد،
شرايط مناسبي را براي تشکيل ساختارهاي روديستي ( )Rudist Buildupsفراهم
آورد ( .)Sadooni, 1993; Sadooni & Aqrawi, 2000پژوهشها نشان داده اند
که روديستها و پيکرههاي حاصل از آنها ميتوانستند در بخشهاي مختلف يک
شلف (از بخشهاي دروني تا خارجيترين بخشها) زندگي كنند و اين موضوع
احتماالً نشاندهنده ماهيت فرصتطلبي اين موجودات است (.)Ruberti et al., 2006
روديستها در رسوبات حاصل از تخريب خود ميزيسته و بهصورت جانبي به
اليههاي درشت تا ريزدانه از تخريبيهاي خود تبديل ميشدهاند ،بنابراين ميتوان
نتيجه گرفت انرژي محيط ،تکامل پيکرههاي حاصل از آنها را کنترلميکرده است.
البته سالمبودن پوستهها و متصلبودن کفهها بيانکننده نبود جابهجايي زياد است اما
نميتوان ناپايداري و آشكاري آشفتگي را در برخي رسوبات اين پيکرهها رد كرد
(شکل ،)A-9بنابراين ميتوان تفاوت ميان رژيمهاي جرياني انرژي باال و انرژي پايين
را در رشد پيکرههاي روديستي مؤثر دانست (.)Pedley & Carannante, 2006
مطالعه روي ريزرخسارههاي روديستي بيانگر اين مطلب است که برخي از
تاکسونهاي آنها توانايي زندگي در محيطهاي میان کشندی ()Intertiidal

را داشتهاند ( )Skelton, 1991اما بيشتر آنها زندگي در بخشهاي مختلف
محيط سابتايدال را ترجيح ميدادهاند (;Sanders & Pons, 1999
 .)Ross & Skelton, 1993محيطهاي سابتايدال حاوي روديستها که به وسيله
تجمعات با تنوع باال از جلبکهاي سبز و روزنبران كفزي مشخص ميشوند به
دو بخش کمژرفا و ژرف يا باز قابل تقسيمبندي هستند (.)Carannante et al., 2000
تجمع روزنبران كفزي بيشتر همراه با روديستها در محيطهاي سابتايدال کمژرفا
( )Shallow Subtidalو شامل ميليوليدها است (( )Reiss & Hottinger, 1984شکلهاي
 C -9و ،)Dدرحاليکه در محيطهاي سابتايدال باز ( )Open subtidalميتوان همراه
با روديستها ،تنوع بااليي از روزنبران كفزي (انواع فرصتطلب و انواع با پوسته
آگلوتينه) ،مرجانها ،شکمپايان و جلبکهاي سبز (شکل  )B-9و همچنين به مقدار
کمتر کلسيسفرها و روزنبران پالنکتونيک می توان را مشاهده کرد که به خوبي
بيانگر شرايط دريايي با ميزان نور خوب و محتواي اکسيژن و شوري عادي است
( .)Carannante et al., 2000از سوي ديگر رسوبات سابتايدال داراي روديست را
ميتوان به دو گروه تقسيم کرد )1 :آنهايي که به سمت باال چرخههاي کم ژرفاشونده
ندارند )2 .آنهايي که داراي چنين چرخههايي هستند (;Ross & Skelton, 1993
.)Moro et al., 2002

در گروه اول که بيشتر شامل گونههاي مختلف از خانواده هيپوريتيده هستند،
رودیست ها به صورت انفرادي و پراکنده در بافتهاي فلوتستوني ظهور مييابند
و روزنبران همراه آنها بيشتر با ديواره هيالين منفذدار و ديسکيشکل همچون
خانوادههاي اوربيتوييده (مانند امفالوسيکلوس) و کالکارينيده (مانند سيدروليتس)
هستند (شکلهاي  F -9و .)Eاين رسوبات معموالً تجمعاتي غني از روديست با
دورههاي کم و بيش مکرر از چرخههاي وابسته به رخدادهاي توفاني يا انرژي باال
هستند که اين شرايط در آنها سبب تجديد سازمان دوباره پيکرههاي رسوبي شده
است و تعداد کمي از موجودات زنده توانايي ماندن در موقعيت اوليه خود را داشتهاند
(.)Hottinger, 1983; Gili et al., 1995
در گروه دوم تاکسونهاي روديستي نوع اول کمياب است و جاي خود را به
گونههاي خانواده راديوليتيده ميدهند که به صورت اجتماعات چندتايي و همراه
با روزنبراني با ديواره آگلوتينه مانند پسودوسيکالمينا ديده ميشوند .اين تجمعات
بسيار غني از روديست هستند (راديوليتيدههاي ايستاده کوچک با تنوع گونهاي کم)
و بهطور دورهاي با سنگ آهکهاي روزنبردار ريزدانه جايگزين يا بهطور متناوب
قرار ميگيرند.
گروه اول را ميتوان به بخشهاي خارجيتر شلف و گروه دوم را به بخشهاي
درونيتر و کمانرژيتر سكو (پريتايدال -سابتايدال کم ژرفا) نسبت داد و در
گذر از سكوي داخلي به خارجي مخلوطي از هيپوريتيدها و راديوليتيدها را ميتوان
مشاهده کرد (شکل .)10
همانگونه که در ستون تطابقي پراکندگي زيا و رخسارهاي (شکل  )8مشاهده
ميشود در قاعده توالی ،زياي گزارش شده بيشتر از خانواده راديوليتيده است و
همراه با ریز رخسارههاي ( Bبنتيك فرامينيفرا بيوكالست وكستون -پكستون) مشاهده
ميشود .اين رخسارهها نشاندهنده رسوبگذاري در محيطي با انرژي کم تا متوسط
از سكوي داخلي هستند که بافت رسوبي دانه ريز و تنوع جامعه زيستي روزنبران
كفزي تأييدکننده اين مسئله است .تنوع موجودات نشان ميدهد که چرخش آب
به خوبي صورت ميگرفته و محيط تشکيل داراي شوري و محتواي اکسيژن عادي
بوده است ( .)Flugel, 2004همچنين وجود جلبک سبز بيانگر اين مطلب است که
نفوذ نور نيز به خوبي صورت ميگرفته و امکان تبادل اکسيژن به خوبي فراهم بوده
است (.)Zhicheng et al., 1999; Bachmann & Harsch, 2006
در ادامه توالی شاهد حضور و تنوع انواع خانواده هيپوريتيدائه و ديکتيوپتيکوييدائه
در ميان ريز رخسارههاي ( Dبيوكالست فلوتستون -رودستون) با فراواني بيشتر و E
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(بيوكالست پكستون-گرينستون) با فراواني کمتر هستيم (شکل  .)8ريز رخساره
بر پايه اجزاي تشکيلدهنده ،بافت رسوبي ،موقعيت چينهشناسي و نابرجا بودن قطعات
ميتواند بيانگر بخشهاي ژرفتر از سكوي داخلي تا بخشهاي با انرژي متوسط تا
باال در بخش ابتدايي سكوي مياني باشد ،در حالي که ريزرخساره  Eبر اساس اندازه
دانهها و زياي دربردارنده نشاندهنده رسوبگذاري در خارجيترين بخشهاي
سكوي مياني رو به درياي باز است .وجود فراوان و متنوع روزنبران كفزي در کنار
روديستها و کاهش مرجانها و بريوزوئرها در توالي رخسارههاي رسوبي سازند
تاربور در اين منطقه ميتواند بيانگر محيط يوتروفيک سازگار با زيست روديستها و
ناسازگار با زيست مرجانها باشد.
با توجه به انديسهاي اندازهگيري شده ،نمونههاي روديستي اين منطقه بيشتر
از خانواده ديکتيوپتيکوييدائه (( )Dictyopthychoidaeبه تعداد بسيار زياد و با
جثه بزرگ) هستند که انواعي از خانواده راديوليتيدائه ( )Radiolitidaeبا فراواني
کمتر و هيپوريتيدائه با فراواني متوسط نيز همراه با آنها مشاهده شدهاند .همچنين
روديستهاي اين منطقه از ديد چگونگي تجمع به صورت انفرادي تا چندتايي و
دستهگلي تا خوشهاي و از نظر چگونگي قرارگيري در بستر بيشتر به صورت باالرونده
D

و با فراواني کمتر به صورت چسبيده هستند که به ترتيب به محيطهاي کمانرژي با
آهنگ رسوبگذاري باال و پر انرژي همراه با آهنگ رسوبگذاري پايين وابستهاند
(شکل  .)11همچنين در اين واحدها به دليل حضور فراوان روديستها ،ليتوسومهاي
روديستي قابل جدايش از تودهسنگها شکل گرفتهاند.
با توجه به مطالعاتي که بهتازگي توسط خزاعي در منطقه گردبيشه صورت گرفته
است تاکسونهاي معرفي شده از اين منطقه از ديد گسترش جغرافيايي شامل دو گروه
بومي و غيربومي هستند که انواع بومي ويژه محدوده صفحه عربي هستند و انواع
غيربومي در قلمرو تتيس يا با گسترش جهاني تا کاراييب حضور دارند .اين مجموعه
ارتباط پيوستهاي با مناطق عمان و ترکيه و رابطه زيايي کمتري با ديگر ايالتهاي
مديترانهاي تتيس دارد (خزاعي.)1389 ،
 .2-3جلبک داسيکالدآسه آ

جلبک آهکي داسيکالدآسه آ از جمله سازندگان مهم رخسارههاي آهکي
سازند تاربور در اين منطقه به شمار ميرود .بنابراين در اين پژوهش ،با تکيه بر
ويژگي اين جلبکها به عنوان شاخصهاي ژرفاسنجي در رخسارههاي کربناتي
) (Aguirre & Riding, 2005ارتباط رخسارهاي اين جلبکها و نحوه پراکندگي آنها
در نيمرخ پلت فرم کربناتي مورد بررسي قرار ميگيرد .مطالعه ميکروسکوپي مقاطع
نازک اين ناحيه به شناسايي جنسهاي Barattoloporella sp., Heteroporella sp.,
 Acroporella sp., Pseudocymopolia sp. Salpingoporella sp.انجاميد.
داسيکالدها از مهمترين جلبکهاي آهکي فسيلي هستند که بخش خارجي
تالوس آنها به خوبي با کلسيت جايگزين شده است و به همين سبب ،نسبت به
ديگر جلبکهاي سبز ،در تاريخ زمينشناسي ،نگاشت رسوبي بهتري از خود بهجا
گذاشتهاند .اين فسيلها ارزش بااليي براي بررسيهاي پالئواکولوژيکي دارند،
به گونهاي که در تفسير شلفهاي کربناتي کمژرفاي كهن و همچنين بخشهاي
متنوع يک پلت فرم به عنوان عنصر کليدي به شمار ميآيند .پراکندگي اين جلبکها
توسط دماي آب (آبهاي گرم بيشتر با دماي  20درجه سانتيگراد) ،زمينه يا اليههاي
سطحي (بيشتر از نوع ماسهسنگي يا گلي) ،شوري (عادي دريايي ،فقط تعداد کمي
از تاکسونهاي جديد و برخي تاکسونهاي ترشياري خود را با آبهاي خيليشور
و نيمهشور سازگارکردهاند) ،انرژي آب (انرژي پايين بيشتر مربوط به محيطهاي
سابتايدال) و ژرفا (زير حد کمترين مد تا حدود  30متر ،بيشتر از  5متر و خوب
نورگير) کنترل ميشود .فراواني داسيکالدها را بيشتر ميتوان در الگونهاي باز،
خليجهاي باز اما به نسبت حفاظتشده و در پناهگاههاي حاشيهاي ) (Ridgesمشاهده
کرد ).(Elliot, 1991
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در منطق��ه م��ورد مطالع��ه ،ب��ا توج��ه ب��ه جنسه��اي معرف��يش��ده ،تطابق با
ريزرخسارههاي همراه (شکل  )8و مقايسه با مدل ارائه شده برای پراکندگی آنها در
پلت فرم کربناتي توسط (( Flugel (2004شکل  )12مشاهدهميشود که داسيکالدها
در محدودهاي که بيشتر داراي رخسارههاي متعلق به بخشهاي کمژرفاي سابتايدال
از سكوي داخلي است ،بيشترين گسترش را دارند و انواع خاصي از گونهها و
گامتها يا سلولهاي تناسلي آنها توان جابهجايي تا بخشهاي شلف خارجي را نيز
دارند .همچنين ریزرخسارههايي از سازند تاربور که داراي مقادير فراواني از اين
جلبک هستند (ريزرخسارههای  )Bمعموالً به همراه روزنبران كفزي شاخص شلف
داخلي همچون لوفتوزيا و ديسيکلينا ديدهميشوند.
 .3-3روزنبران كفزي
ويژگيهاي روزنبران كفزي همچون تنوع زياد ،فراواني در رسوبات ،گستره
پهناور از کامبرين تا عهدحاضر و محدوده پهناور زيست ،اين موجودات زنده
ط ديرينه تبديل كرده است .بهطور کلي
را به ابزاري مناسب براي بازسازي محي 
عوامل مختلفي چون مواد غذايي ،اکسيژن ،شوري ،تحرک آب ،بستر ،انرژي
هيدروديناميکي ،نور و فرايند همزيستي بر توزيع روزنبران كفزي اثر ميگذارند و
جنس و گونههاي روزنبران كفزي را تغييرميدهند (;Van der Zwaan et al., 1999

 .)Beavington & Racey, 2004روزنبران كفزي بزرگ در محدوده گستردهاي
از محيطهاي کمژرفا ) (Nereticزيست ميکنند که شرايط بومشناختي محيط
از مهمترين عوامل در تعيين محيط رسوبگذاري آنها است .در شوري عادي،
روزنبران كفزي با اندازه بزرگ و کشيده حضور دارند که نشاندهنده ژرفاي
زياد و زيرمحيط رسوبي درياي باز است .در شوري باالتر و در حالت مرتبط بودن با
درياي باز اين روزنبران بزرگ با ديواره هيالين را ميتوان با اندازه کوچکتر همراه
با روزنبراني با ديواره پورسالنوز مشاهده كرد که زير محيط الگون نيمهمحصور را
نمايش ميدهد .در محيطهاي با درصد شوري بسيار باال تنها روزنبراني با ديواره
پورسالنوز ديده ميشوند که نشان از زيرمحيط رسوبي الگون محصور دارند
(.)Flugel, 2004
جنس و گونههاي روزنبران كفزي شناسايي شده در نهشتههاي سازند تاربور
برش گردبيشه عبارتند از (شكلهاي  14 ،13و Omphalocyclus macroporus, :)15

Omphalocyclus sp., Loftusia sp., Loftusia coxi, Loftusia persica,
Loftusia harrisoni, Loftusia minor, Loftusia baykali, Loftusia elongate,
Monolepidorbis

sp.,

korayi,

Antalyna

Loftusia

anatolica,

Monolepidorbis douvillei, Laffitina sp., Biconcava sp., Minouxia conica,
Minoxia sp., Dicyclina sp., Dicyclina schlumbergeri, Dictyoconus sp.,
sp.,

pertusa,

Broeckinella

Gavelinella

sp.,

Rotalia

sp.,

Sirtina

Sirtina orbitoidiformis, Cuneolina sp., Rotalia skourensis, Elphidiella sp.,
sp.,

Siderolites

conica,

sp.,

Nezzazata

Neoflabellina
sp.,

Nodosaria

multiscissurata,

Elphidiella

calcitrapoides,

Siderolites

Nezzazatinella picardi, Murgeina apula, Marsonella sp., Gavelinella sp.,
Ammodiscus sp., Quinqueloculina sp.

براي شناسايي گونههاي كفزي ريز از منابع معتبري چون
 )Bolli & Sanunders, 1989; Alegret, 2001استفادهشده است.
با توجه به اينکه لوفتوزيا ( )Loftusiaو اُمفالوسيکلوس ( )Omphalocyclusاز
روزنبران كفزي بزرگ با فراواني زياد در سازند تاربور اين منطقه هستند در زير
به توضيح مختصري از اين دو جنس و چگونگي تشخيص گونههاي آنها پرداخته
ميشود.
 لوفتوزيا :لوفتوزيا از روزنبران كفزي مائستريشتين است که در رخسارههايسكوي خارجي تتيس يافت شدهاست ( .)Meric et al., 2001اندازهگيري متغيرهاي
(;Widmark, 1997

حسين وزيري مقدم و همکاران

اصلي براي تشخيص گونههاي لوفتوزيا تنها به وسيله فرمهاي مگالوسفريک انجام
ميشود .گونههاي لوفتوزيا در اندازههاي کوچک تا متوسط (بيشينه طول 20
ميليمتر و نسبت طول /قطر  1:1تا  )1:2در مقاط نازک و با ميکروسکوپ شناسايي
ميشوند ،در حالي که در انواع با اندازه بزرگ (با طول  20ميليمتر به باال و نسبت
طول /قطر  1:3به باالتر) به دليل ابعاد بزرگ آنها مطالعه با روش حجمي انجامميشود
(.)Meric et al., 2001
لوفتوزياهاي مشاهده شده در برش گردبيشه متأثر از واحدهاي آواري زيرين
سازند تاربور داراي دانههاي ماسهاي درشت با گردشدگي باال و تنوع رنگي در پوسته
آگلوتينه خود هستند (شکل .)C-16از سوي ديگر اندازه آنها نيز بزرگتر شده است
و همچنين در اين برش تنوع گونهاي در جنس لوفتوزيا سير فزايندهاي نشان ميدهد.
بنابراين به نظر ميرسد که شرايط زيستي براي لوفتوزياها در اين برش مناسبتر بوده
است که هم از ديد اندازه و نوع ترکيب پوسته و هم گونهها تنوع و گستردگي بيشتري
دارند .با انجام اندازهگيريهاي ريختسنجي روي تعدادي از نمونههاي مناسب به
دست آمده در منطقه مورد مطالعه (جدول )1و مقايسه آنها با دادههاي ارائه شده از
( Meric et al. (2001ميتوان نمونههاي در اندازه بزرگ يافتشده در سازند تاربور
اين ناحيه را به دو گونه  Loftusia anatolicaو  Loftusia pesircaنسبتداد .از ميان
گونههاي کوچکتر شناساييشده در مقاطع ميکروسکوپي تصاوير مربوط به گونه
 Loftusia baykaliدر اطلس ميکروفسيلها درج شده است (شکلهاي A -16و.)C
به طور کلي گونههاي لوفتوزياي شناساييشده در برش گردبيشه عبارتند از
(شکل Loftusia sp., Loftusia coxi, Loftusia persica, Loftusia harrisoni, :)16
.Loftusia minor, Loftusia baykali, Loftusia elongate, Loftusia anatolica

با توجه به نمونههاي يافت شده از تواليهاي منطقه مورد مطالعه و مقايسه آنها
با دادههاي ارائه شده از تتيس مديترانه ( )Meric et al., 2001و همچنين حضور
 Loftusia baykaliدر اين منطقه ميتوان سن مائستريشتين پسين را براي سازند تاربور
اين ناحيه پيشنهاد کرد (شکل .)17
 ُامفالوسيکلوس :اُمفالوسيکلوس از روزنبران كفزي اُربيتوييدال فرم است که درآبهاي به نسبت کمژرفای پلت فرم خارجي تتيس در کرتاسه پسين ميزيسته است.
تشريح اوليه اين جنس از چينههاي مائستريشتين پسين سبب شده است تا در بيشتر
مقاالت سن اين جنس و گونه مشهور آن (امفالوسیکلوس ماکروپروس) را به زمان
مائستريشتين پسين نسبتدهند (.)Meric,1967; Rahaghi,1976; Van Gorsel, 1978
ساختارهاي اصلي اُمفالوسيکلوس براي مطالعات ريختسنجي معموالً در مقاطع
استوايي تهيهشده از نمونههاي ايزوله بررسي ميشود و در اين رابطه از اصطالحات
معرفيشده توسط ( Van Hinte (1965و ( Baumfalk (1986که براي مطالعه جنس
اُربيتوئيدس ارائه شده بود ،براي تشريح ريختسنجي اُمفالوسيکلوس نيز استفاده
ميشود (شکل  18و جدول .)2
در مقاطع محوري به دليل حالتهاي مختلف قرارگيري صفحه مقطعگيري ،حجره
جنيني شكلهاي متنوعي دارد و ممکناست به صورتهاي دو ،سه و يا تکحجرهاي
ديد ه شود .در انواع دوحجرهاي ديواره ميان پروتوکونچ و دوتروکونچ نسبت به هم
ممکناست به صورتهاي کمان باز ( ،)Open Archکمان باريک ( )Narrow Archو
يا جناغي ( )Chevron Archديدهشوند (شکل  ،)19بنابراين اين تنوع در حجره جنيني
در مقاطع محوري را نميتوان ناشي از تفريق گونهاي دانست و به عنوان گونههاي
جديد درنظر گرفت (.)Meric, 1967
با انجام اندازهگيريهاي ريختسنجي روي تعدادي از نمونههاي مناسب به
دست آمده در منطقه مورد مطالعه (جدول )3و مقايسه آنها با دادههاي ارائه شده از
تتيس مديترانه ميتوان نمونههاي يافتشده در سازند تاربور اين ناحيه را به دو گونه
 O. cideensisو  O. macroporusنسبتداد.
بر پايه تحليلهاي انجامشده روي تواليهاي جمعيتي در تتيس مديترانه و همچنين

تطابق آنها با دادههاي روزنبران پالنکتونيک و جنسهاي اُربيتوييدفرم اُربيتوييدس
و لپيداُربيتوييدس (شکل  )20سطوح داراي اُمفالوسيکلوس در اين حوضه به سه پهنه
تقسيم ميشود:
 Globotruncana aegyptica zone -1يا کمي كهنتر در کنار L. bisambergensis
و  O. megaloformisو به سن کامپانين پسين.
 Gansserina ganssrei zone -2درکنار O. megaloformis, O. gruenbachensis
و  L. minor, L. socialisو به سن کامپانين پسين -مائستريشتين زيرين.
 Abathopmhalus mayaroensis zone -3در کنار  O. apiculataو  L. socialisو
به سن مائستريشتين مياني-پسين.
دوگونه به تازگي معرفي شده و گونه شاخص  O. macroporusبه ترتيب به
اين سه پهنه نسبت داده شدهاند .البته بايد توجه داشت که تجمعات اُمفالوسيکلوسي
معرفيشده از نوع زون فراواني ( )Acme Zoneهستند .در برش مورد مطالعه با توجه
به حضور نداشتن جنسهاي اُربيتوئيدس و لپيداُربيتوئيدس امکان تطابق سني با اين
جنسها وجود ندارد ،ولي از سوي ديگر به دليل حضور روزنبران پالنکتونيک در
بخشهاي شيلي تواليها و همراهي آنها با اُمفالوسيکلوسها ميتوان تواليها را به
زونهاي  2و  3ارجاع داد و با توجه به فراواني گونه  O. macroporusکه ميتوان آن
را بهصورت يک زيستزون از نوع فراواني معرفيکرد ،تواليها بيشتر قابلارجاع به
زون 3و بيانگر سن مائستريشتين پسين براي اين سازند هستند.
بر پايه جنس و گونههاي روزنبران كفزي شناسايي شده ،گسترش
زماني ،پخش و پراكندگي و ظهور و ناپديد شدن گونهها ،ميتوان زيستزون
 Omphalocyclus-Loftusia assemblage zoneرا براي واحدهاي داراي زياي
كفزي سازند تاربور در برش گردبيشه معرفي کرد كـه قابل انطباق با زيستزون
شماره  Wynd (1965) 37و نشاندهنده کل بازه سني مائستريشتين است .از
سوي ديگر با توجه به تشخيص و فراواني گونههاي شاخص لوفتوزيا (مانند
 )L. anatolica, L. persica, L. coxi, L. minor, L. elongata, L. harrisoniو
اُمفالوسيکلوس در اين برش و به استناد پراكندگي ايـن گونهها در مائستريشتين
مـيـانـي -پسين مـنـطـقـه تتيس و تشخيص گونه شاخص  Loftusia baykaliو زون
فراواني ( Omphalocyclus macroporusشکلهاي  17و  )20ميتوان سن زيستزون
سازند تاربور را در برش يادشده به صورت دقيقتر به مائستريشتين پسين نسبت داد
(.)Ozcan & Ozkan-Altiner, 1999; Meric et al., 2001; Ozcan, 2007

 .4-3روزنبران پالنکتون

روزنبران پالنکتون در تحليل زيستچينهنگاري سکانسهاي دريايي کرتاسه
و جوانتر و بازسازي جغرافياي اقيانوسهاي ديرينه مفي د هستند .ولي ارزش آنها
در مطالعات پالئواکولوژيکي محدودتر است .همچنين گستردگي نمونههاي
روزنبران پالنکتوني کرتاسه در بازسازي نوسانات سطح آب دريا مفيد است
( .)Hart & Carter, 1975اصوالً روزنبران پالنکتوني به ژرفاي خاصي از ستون آب
سازگاري دارند .ذخاير غذايي ،درجه حرارت ،اکسيژن ،نفوذ نور ،شوري ،چگالي
آب و چرخش آب از جمله عوامل مهم در تغيير تجمعات روزنبران پالنکتوني در
ستون آب هستند ( .)Be, 1977در برش مورد مطالعه ،روزنبران پالنکتون در سازند
گورپي مشاهده می شوند .بيشتر آنها به گروه مورفوتايپ نوع يک يعني اشکالي با
صدفهاي تروکوسپيرال با حجرات کروي و حجرات دو رديفي تعلق دارند که
از جمله آنها ميتوان به گونههاي Pseudoguembelina sp., Globigerinelloides
 sp., Heterohelix sp., Muricohedbergella sp.اشاره کرد .به تدريج و به سمت
باالي توالی بر مقدار مورفوتايپهاي نوع دو و سه افزوده ميشود .به طور کلي
فراواني روزنبران پالنکتونيک با افزايش ژرفا افزايش مييابد که دليل آن ميتواند
کاهش آشفتگي یا افزايش فاصله از خط ساحلي باشد .جنس و گونههاي روزنبران
پالنکتونيک شناساييشده در اين برش عبارتند از (شكلهاي 21و :)22
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زيستچينهنگاري و بومشناسی ديرينه نهشته های مائستریشتین (سازند های تاربور و گورپي) ...

Globotruncana orientalis, Globotruncana linneiana, Globotruncana arca,
Globotruncana dupeublei, Globotruncana aegyptica, Globotruncana
falsostuarti,

Globotruncana

bulloides,

Globotruncana

ventricosa,

Globotruncanita stuartiformis, Globotruncanita stuarti, Contusotruncana
Contusotruncana

plummerae,

Contusotruncana

fornicata,

pateliformis, Rugoglobigerina rugosa, Rugoglobigerina hexacamerata,
Globigerinelloides alvaresi, Globigerinelloides sp., Pseudoguembelina
costelifera, Muricohedbergella sp., Heterohelix globulosa, Heterohelix
striata, Heterohelix sp., Plammerita cf. hantkeninoides, Laviheterohelix sp.

تجمعات پالنکتونيک معرفيشده ،با توجه به چارت بيوکرونواستراتيگرافي
کرتاسه پسين ( )Verga & Rettori, 2004ميتواند قابل انطباق با زيستزون
 Contusotruncana contusa-Racemiguembelina fructicosa zoneو نشاندهنده
سن مائستريشتين پسين براي توالي سازندگورپی باشد (شکل .)23
 .5-3کلسيسفرها

کلسيسفرها در تمام طول برش مورد مطالعه در اين پژوهش مشاهده شدهاند و با
توجه به تنوعي که در گونهها و پراکندگي از آنها مشاهده ميشود ميتوان توانايي
آنها در سازگاري با انواع شرايط محيطي كمژرفا را تصديق كرد .جنس و گونههاي
کلسيسفري شناساييشده در برش مورد مطالعه عبارتند از:
Calcisphaerula sp., Pithonella ovalis, Stomiosphaera sphaeric, Pithonella sp.

افزون بر روزنبران و غيرروزنبران يادشده با مطالعه مقاطع نازک تهيه شده عناصر
ديگري نيز با فراواني باال شناسايي شدهاند که عبارتند از:
Coral, Rudist and Algae debris, Ostracoda, Echinodermata, Pelecypoda and
Gastropoda fragments.

با توجه به مطالعات ميکروبيواستراتيگرافي صورت گرفته روي توالي سنگشناسی
تاربور-گورپي  30جنس و  59گونه از روزنبران كفزي و پالنکتونيک،
غيرروزنبران (کلسيسفرها) ،جلبک و روديستها در اين منطقه تشخيص داده شده
است .بنابراين مقايسه و تطابق بازه زماني مجموعههاي فسيلي (همچون روديستها،
لوفتوزيا ،اُمفالوسيکلوس ،روزنبران كفزي ريز و روزنبران پالنکتونيک) شناسايي
و شرح دادهشده از توالي يادشده در اين برش ميتواند نشاندهنده سن مائستريشتين
پسين براي اين توالی باشد .در زير نمودار گسترش زماني و پخش و پراکندگي
چينهشناسي برخي زياهاي كفزي و پالنکتونيک شناساييشده مربوط به برش مورد
مطالعه در ناحيه گردبيشه رسم شده است (شكل .)24
 -4بررسي اثر بومشناسي ديرينه بر زياي سازند تاربور
از بررسي زياي شناسايي شده در توالی مورد مطالعه در برش گردبيشه مشخص
ميشود که برخي از موجودات زنده مانند روزنبران كفزي چون لوفتوزيا و
اُمفالوسيکلوس و جلبک داسيکالد فراواني و تنوع گونهاي بااليي دارند ،در
حاليکه جنس و گونههاي اُربيتوييدس از خانواده اُربيتوييده اص ً
ال حضور ندارند،
بنابراين ميتوان چنين تصور کرد که شرايط بومشناختي ديرينه براي موجودات زنده
يادشده با فراواني باال مناسبتر بوده است.
در برش مورد مطالعه ،توالي سازند تاربور متشکل از واحدهاي سنگآهکي،
سنگآهک مارني ،شيل و مارن به صورت متناوب است .در اين برش روديستها،
مرجانها و روزنبران درشت به فراواني در واحدهاي آهکي مشاهده ميشوند ولي
از قاعده توالی به سمت باال از تعداد مرجانها کاسته ميشود ،به صورتي که بيشتر
مرجانهاي مشاهدهشده در اين برش از بخشهاي قاعده ای هستند و از سوي ديگر
بر تعداد روديستها و روزنبران كفزي افزوده ميشود .در پايان ،تجمعات تنها
از روديستها به همراه روزنبران كفزي و گاه بريوزوئرها و خارپوستان و در
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بخشهایي به سازند گورپي و از روزنبران پالنکتونيک تشکيلشدهاند .در برخي از
اليهها تعداد موجودات زنده افزايش يافته يا اندازه آنها به صورت آشكار بزرگتر
شده است که اين موضوع در مورد روديستها و روزنبران كفزي همچون
لوفتوزياها و اُمفالوسيکلوسها به روشني ديده ميشود .در چنين بخشهايي ترکیب
سنگشناسي نيز از سنگآهکي به سنگآهک مارني و مارن تغيير يافته است .این
تغییرات زيايی در توالی مورد مطالعه ناشی از افزايش ورود مقادير قابلتوجه ذرات
سيليسي -آواري و باالرفتن سطح مواد غذايي است.
با افزايش ورود مواد آواري به حوضه معموالً اولين تغيير قابل مشاهده ،حذف
برخي از موجودات است که با شرايط جديد سازگار نيستند .در برش يادشده
برخي از موجودات مانند برخي از جنسهاي خانواده اُربيتوييده حذف شدهاند
(همچون اُربيتوييدس و لپيداُربيتوييدس) ،اما از سوي ديگر بر تعداد ،تنوع گونهاي
و ابعاد برخي از موجودات زنده (مانند لوفتوزيا) افزوده شده است .بنابراين وجود
تواليهاي آواري سرخرنگ و سازند اميران در قاعده سازند تاربور اين ناحيه و
ورود رسوبات سيليسي-آواري ناشي از فرسايش آنها به حوضه رسوبگذاري
سازند تاربور را ميتوان عامل ناپديد شدن برخي از جنسهاي خانواده اُربيتوييده

دانست که شرايط يادشده براي زيست آنها نامساعد بوده است .از سوي ديگر با
مطالعات ميکروسکوپي انجام شده روي دانههاي آواري موجود در ديواره برخي
از لوفتوزياهاي شناسايي شده (شکل  )C-16در برش يادشده و اثبات وجود قطعات
افيوليتي و چرتهاي راديوالريتي سازند اميران در ميان آنها ميتوان وجود دو
توالي يادشده را دليلي براي افزايش تعداد ،ابعاد و تنوع گونهاي لوفتوزياها در
نظر گرفت که عامل ايجادکننده شرايط مساعد زيستي براي اين جنس بودهاند.
همچنين افزايش ورود ذرات سيليسي -آواري در يک حوضه معموالً همراه با
باال رفتن سطح مواد غذايي ورودي به آن حوضه است بنابراين اين دو عامل را
ميتوان در ارتباط مستقيم با هم درنظر گرفت و احتماالً به عنوان عامل اصلي
اين تغييرات در برش گردبيشه معرفي کرد .از سوي ديگر اين حالت ( افزايش
سطح مواد غذايي با ورود مواد آواري) بيانگر ايجاد شرايط يوتروفيک در حوضه
است .به اين ترتيب از قاعده به سوي ميانه و در پايان رأس توالي ،با تغيير شرايط
به مزوتروفيک و در پايان يوتروفيک مواجه هستيم ،بنابراين به همين دليل با نبود
جنسهاي اُربيتوييدس و لپيداُربيتوييدس روبهرو ميشويم که به دليل داشتن
همزيست نوري بيشتر در شرايط اليگوتروفي فراوان هستند و با تغيير شرايط به
مزوتروفي تا يوتروفي ناپديد ميشوند ( .)Hottinger, 1997بنابراين حضور نداشتن
روزنبران كفزي سازگار با شرايط اليگوتروفي و در برابر آن وجود فراوان و
متنوع روزنبران كفزي ديگر در کنار روديستها و کاهش مرجانها و بريوزوئرها
در توالي رخسارههاي رسوبي اين سازند ميتواند تأييدکننده وجود شرايط
يوتروفيک سازگار با زيست روديستها و ناسازگار با زيست مرجانها نيز باشد.
همچنين حضور روزنبران ،جلبکهاي سبز و به ويژه همراهي آنها با انواعي از
مرجانها تداعيکننده دريايي گرم ،کمژرفا با نور ،اکسيژن و شوري مساعد براي
اين منطقه است .از سوي ديگر تعداد و تنوع کم مرجانها در برابر روديستها را
ميتوان ناشي از نوسانات سطح آب دريا ناشي از زمينساخت ناپايدار منطقه دانست
(حسنپور و همکاران1387 ،؛  )Authemayou et al., 2005که فرصت زيادي براي
گسترش و تکامل پلت فرمهاي کربناتي ايجاد نکرده است و در نتيجه آن مرجانها
چندان مجالي براي توسعه و گسترش بيشتر نيافتهاند؛ بنابراين تنها تعداد جنسهاي با
تنوع گونهاي کم از مرجانها را ميتوان در منطقه مشاهد ه کرد.
 -5نتيجهگيري
مطالعات زيست چينهنگاري در برش مورد مطالعه نشانداده است که:
 -در برش يادشده از  135مقطع نازک تهيهشده 26 ،نمونه شيلي گلشويي شده
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و نمونههاي ماکروفسيلي گردآوري شده 30 ،جنس و  59گونه روزنبران و
غيرروزنبران و ماکروفسيلي شناسايي شده است که نشان دهنده تنوع و فراواني باال
در نهشتههاي ناحيه مورد مطالعه است.
 بررسي محتواي فونستيک سازند تاربور در برش گردبيشه بيانگر فراواني و تنوعگونهاي باال در برخي از موجودات زنده مانند روزنبران كفزي چون لوفتوزيا و
اُمفالوسيکلوس و جلبک داسيکالد است ،درحاليکه جنس و گونههاي اُربيتوييدس
از خانواده اُربيتوييده حضور ندارند.
 بيشتر تجمعات روديستي سازند تاربور اين منطقه از خانواده ديکتيوپتيکوئيدائه و بهمقدار کمتر انواعي از خانواده راديوليتيدائه و هيپوريتيدائه هستند .همچنين روديستها
از ديد چگونگي تجمع به صورت انفرادي تا چندتايي و از نظر چگونگي قرارگيري
در بستر بيشتر به صورت باالرونده هستند.
 لوفتوزياهاي مشاهدهشده در برش گردبيشه متأثر از فليشهاي اميران و واحدهايآواري سرخ رنگ زيرين داراي دانههاي ماسهاي درشت با گردشدگي باال و تنوع
رنگي در پوسته آگلوتينه خود هستند و از سوي ديگر اندازه آنها نيز بزرگتر شده است.
 -بر پايه جنس و گونههاي روزنبران كفزي شناساييشده ،گسترش

زماني ،پخش و پراكندگي و ظهور و ناپديد شدن گونهها ميتوان زيستزون
 Omphalocyclus-Loftusia assemblage zoneرا براي واحدهاي داراي زياي
كفزي سازند تاربور در برش گردبيشه معرفيکرد كـه قابل انطباق با زيستزون
شماره  37وايند و نشاندهنده کل بازه سني مائستريشتين است .از سوي ديگر با
توجه به تشخيص و فراواني گونههاي شاخص لوفتوزيا (مانند L. anatolica, L.

 )persica, L. coxi, L. minor, L. elongata, L. harrisoniو اُمفالوسيکلوس در اين
برش و به استناد پراكندگي ايـن گونهها در مائستريشتين مـيـانـي -پسين مـنـطـقـه
تتيس و از سوي ديگر تشخيص گونه شاخص  Loftusia baykaliو زون فراواني
 Omphalocyclus macroporusميتوان سن زيستزون را به مائستريشتين پسين ارتقا
داد .حضور گونه شاخص روديستي  H. Cornucopiaeدر ميان گونههاي روديستي
شناساييشده ميتواند تأييدکننده اين بازه زماني باشد .تجمع پالنکتوني شناسايي شده
که از سازند گورپي به دست آمده و قابل انطباق با زيستزون Contusotruncana
 contusa-Recemiguembelina. fructicosa zoneاست نيز تأييد کننده اين بازه زماني
است .بنابراين مقايسه و تطابق بازه زماني مجموعههاي فسيلي (مانند روديستها،
لوفتوزيا ،اُمفالوسيکلوس ،روزنبران كفزي ريز و درشت و روزنبران پالنکتونيک)
شناسايي و شرح داده شده از توالي سنگشناسی سازندهای تاربور -گورپي در برش
مورد مطالعه ميتواند نشاندهنده سن مائستريشتين پسين براي اين توالي باشد.
 شرايط مساعد زيستي براي ايجاد تنوع در محتواي فسيلي سازند تاربور ناحيهگردبيشه و نيز نبود برخي از موجودات زنده را ميتوان به باالرفتن سطح مواد غذايي
يعني ايجاد شرايط يوتروفيک در حوضه نسبت داد.
سپاسگزاري
از جناب آقايان پروفسور  Gormusو دکتر  Ozcanاز دانشگاه سليمان دميرل و دانشگاه
صنعتي استانبول که در نامگذاري و شناسايي نمونههاي لوفتوزيا و امفالوسيکلوس
کمال همکاري را با ما داشتهاند ،سپاسگزاري ميكنيم.

شکل -1موقعيت جغرافيايي و راههاي دستيابي به برش چينهاي مورد مطالعه (اطلس راههاي ايران.)1/100000 ،1386 ،

شکل -2مدلی در مورد چگونگي عملکرد گسلهای عرضی منطقه همچون گسلهای دنا و سميرم نسبت به گسل اصلی زاگرس و تأثير آنها
بر توالیهای چينهشناسی در حوضه مورد مطالعه (.)Authemayou et al., 2005
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شکل -3ستون چینهنگاری توالي سنگچينهاي تاربور-گورپي در برش گردبيشه.
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شكل -4بخشي از واحد 1تاربور شامل سنگآهکهاي تودهاي و روديستي با مياناليههاي شيلي.

شکل -5واحد  2شامل شيل ستبر اليه منتسب به سازند گورپي که در زير دولوميتهاي شهبازان و همچنين سنگ آهك هاي گرهك دار (نودوالر) و
مارني همراه با اليه بندي سازند تاربور كه در زير سازند گورپي قرارميگيرند.

شکل -6نمونههاي روديست گردآوري شده از سازند تاربور برش گردبيشه.
 Aو  )Bبرش عرضي و نمونه دستي روديست  C ،Hippurites cornucopiaeو  )Dنمونه دستي و برش عرضي روديست  E ،Durania sp.و  )Fنمونه دستي و برش عرضي روديست
 G ،Dictyoptychus sp.و  )Hنمونه دستي و برش عرضي روديست .Radiolites sp.
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شکل -7نمونههاي روديست گردآوري شده از سازند تاربور برش گردبيشه A .و  )Bبرش عرضي و نمونه دستي از روديست  C ،Praeradiolites sp.و  )Dنمونه دستي و برش عرضي از روديست
 E ،Hippurites cf. variabilis.و  )Fنمونه دستي و برش عرضي از روديست Bournonia sp.

شکل -8نمايش پراکندگي جنس و گونههاي روديستي و جنسهاي جلبکي و همچنين ريزرخسارههاي
وابسته معرفي شده از توالی سنگشناسی تاربور-گورپی در منطقه گردبيشه.
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شكل -9رخسارهها و ريزرخسارههاي روديستي.
 )Aاليه روديستي با روديستهاي جهتبندي شده ناشي از افزايش انرژي محيط )B ،ريز رخساره روديستي سابتايدال باز همراه با مرجان،
خرده اکينيد و روديست و شکمپا C ،و  )Dريز رخسارههاي روديستي سابتايدال کمژرفا همراه با ميليوليد ،لوفتوزيا و داسيکالد و
 Eو  )Fريزرخسارههاي روديستي فلوتستون -رودستوني همراه با مخلوطي از روزنبران با ديواره هيالين و پورسالنوز ،جلبکسبز و اکينيد.

شکل -10چگونگي توزيع خانوادههاي روديستي در رخسارههاي شلف کربناتي-آواري داخلي
و خارجي (برگرفته از  Sanders & Baron-Szabo, 1997; Ruberti, 2006با تغيير توسط
نگارندگان).

شکل -11نوع تجمعات روديستي مشاهده شده از سازند تاربور در برش گردبيشه
Hippurites & Vaccinites aggregation )B , Radiolitid aggregation )A
Hippuritid bouquet )D , Hippurites & Dictyoptychus aggregation )C

شکل -12مدل ارائه شده براي توزيع جنسهاي مختلف و گامتهاي تناسلي جلبک داسيکالد
در يک صفحه کربناتي (بر گرفته از  Flugel, 2004با تغيير توسط نگارندگان).
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. گونههاي مختلف روزنبران كفزي شناسايي شده در برش گردبيشه-13شکل
، Omphalocyclus cideensis )C ، برش محوري،Elphidiella multiscissurata ، Sirtina orbitoidiformis ، Monolepidorbis douvillei )B ، برش محوري،Broeckinella sp. )A

. برش استوايي،Omphalocyclus macroporus )D برش مايل و

. گونههاي مختلف روزنبران كفزي شناسايي شده در برش گردبيشه-15شکل

. گونههاي مختلف روزنبران كفزي شناساييشده در برش گردبيشه-14شکل

 برش،Siderolites calcitrapoides )B ، برش محوري،Laffitteina sp. )A

 برش نيمه،Antalyna korayi )B ، برش عرضي،Nezzazatinella picardi )A

، برش عرضي،Cuneolina sp. )D ، برش محوري،Biconcava sp. )C ،محوري

، برش محوري،Dictyoconus sp. )D ، برش محوري،Elphidiella sp. )C ،محوري

، برش محوري،Omphalocyclus macroporus  وElphidiella multiscissurata )E

، برش محوري،Siderolites calcitrapoides )F ، برش محوري،Rotalia skourensis )E

 برشهاي،Dicyclina cf. schlumbergeri )G  برش محوري و،Minouxia conica )F

،Sirtina orbitoidiformis )H  برش محوري و،Omphalocycluc macroporus )G

.مايل و نيمه محوري

.برش محوري
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شکل -16گونههاي مختلف  Loftusiaشناسايي شده در برش گردبيشه.
 Aو  ،Loftusia baykali )Cبرش محوري B ،و  ،Loftusia harrisoni )Dبرش عرضي ،Loftusia coxi )E ،برش عرضي F ،و  ،Loftusia elongata )Gبرش مايل و
 ،Loftusia minor )Hبرش مايل.

شکل -17پخش و پراکندگي زماني گونههاي  Loftusiaبه دست آمده

شکل -18تصوير نمادين از حجره جنيني اُمفالوسيکلوس و عامل هاي ريختسنجي (مورفومتري)

از برش گردبيشه و مقايسه آن با دادههاي حوضه تتيس (برگرفته از

توضيحدادهشده در جدول  2برگرفته از ) Van Hinte (1965و ).Baumfalk(1986

.)Meric et al., 2001

شکل -19انواع حالتهاي ناشي از نوع برش محوري در اُمفالوسيکلوسهاي دو حجرهاي.
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شکل -20همخواني چينهشناسي بين اُمفالوسيکلوس و جنسهاي اُربيتوييدفرم کرتاسه پسين و همچنين همخواني آنها با زونهاي پالنکتونيک (برگرفته
از .)Ozcan & Ozkan-Altiner, 1999, 2001

شکل -21گونههاي پالنکتونيک شناساييشده در برش گردبيشه ،Globotruncana linneiana )A .نماي جانبي و پشتي،Rugoglobigerina hexacamerata )B ،
نماي جانبي و شکمي ،Globotruncana cf. bulloides )C ،نماي جانبي و شکمي ،Globotruncanita stuartiformis )D ،نماي جانبي و پشتي،
 ،Globotruncana cf. ventricosa )Eنماي جانبي و شکمي ،Globotruncana ventricosa )F ،نماي جانبي و پشتي و ،Plummerita cf. hantkeninoides )G
نماي شکمي.
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شکل -22گونههاي پالنکتونيک شناساييشده در برش
گردبيشه ،Globotruncana orientalis )A .نماي
جانبي و پشتي،Globotruncana cf. bulloides )B ،
نماي جانبي و شکميContusotruncana )C ،

نماي

،plummerae

جانبي

و

شکمي،

 ،Globotruncana linneiana )Dنماي جانبي
و پشتي ،Heterohelix striata )E ،نماي جانبي،
 ،Globigerinelloides alvarezi )Fنماي شکمي،
 ،Globigerinelloides sp. )Gنماي شکمي،
 ،Heterohelix globulosa )Hنماي جانبي،
 ،Rugoglobigerina rugosa )Iنماي جانبي
و شکمي،Contusotruncana fornicata )J ،

نماي جانبي و پشتي و Pseudoguembelina )K
 ،costelliferaنماي جانبي(All samples scalebar .
)present 100µm

شکل -23بازه زماني و زیست زون نسبت داده شده به گونههاي پالنکتونيک جمعآوري شده از توالي سنگشناسي گورپي در چارت
بيوکرونواستراتيگرافي کرتاسه پسين (.)Verga & Rettori, 2004
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شكل -24نمودار گسترش زماني و انتشار زيستي برخي از روزنبران شناسايي شده در توالي سنگشناسي تاربور-گورپي ناحيه گردبيشه.
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.) قطر:D  طول و:L(  گردآوري شده از برش گردبيشهLoftusia  دادههاي ريختسنجي از نمونههاي-1جدول
Sample

L(mm)

D(mm)

D/L(mm)

Shape

species

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

17.62
18.44
20.40
20
22.1
18.36
17.28
15.62
13.16
13.88
19.06
18.34
13.3
11.44
18.48
14.3

5.3
5.74
6.20
6.70
6.08
5.40
5
5.26
4.22
4.08
5.20
4.88
4
3.56
5.1
6.6

0.301
0.311
0.304
0.335
0.275
0.294
0.289
0.337
0.321
0.294
0.273
0.266
0.301
0.311
0.276
0.462

fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform
fosiform

L. anatolica
L. anatolica
L. anatolica
L. anatolica
L. anatolica
L. anatolica
L. anatolica
L. anatolica
L. persica
L. persica
L. anatolica
L. persica
L. persica
L. persica
L. anatolica
L. anatolica

)Baumfalk, 1986  وvan Hinte, 1965(  اصطالحات ريختسنجي-2 جدول

اصطالحات

توضيحات

قطر بزرگ حجره جنيني بدون ستبرای ديواره
قطر بزرگ حجره جنيني با ستبرای ديواره
Li قطر حجره جنيني بدون ستبرای ديواره و عمود بر
Lo قطر حجره جنيني با ستبرای ديواره و عمود بر
اندازه حجره جنيني
چمبرلت هاي اپي امبريونيک اوليه
چمبرلت هاي اپي امبريونيک فرعي
تعداد کل چمبرلت هاي اپي امبريونيک
پروتوکونچ
دوتروکونچ
تريتوکونچ

Li
Lo
Ii
Io
Li + Ii
PEC
AEC
E (AEC + PEC)
P
D
T

. گردآوري شده از برش گردبيشهOmphalocyclus دادههاي ريختسنجي از نمونههاي-3جدول
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Sample

Number

Li + Ii mean

Species

T16

1

601

O.cideensis

T29

1

496

O.cideensis

T38

3

622

O.cideensis

T82

7

763

O.macroporus

T96

4

762

O.macroporus

T100

2

821

O.macroporus

T101

3

754

O.macroporus

T102

5

734

O.macroporus

T113

9

848

O.macroporus

T125

1

893

O.macroporus

T127

2

667

O.macroporus
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كتابنگاري
افقه ،م -1381 ،.مطالعه ميکروبيواستراتيگرافي سازند تاربور در شمال -شمال شرق و جنوب شرق شيراز .پاياننامه دوره دکتري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 180 ،ص.
اميري بختيار ،ح -1386 ،.ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي سازند تاربور در ناحيه فارس .پاياننامه دوره دکتري ،دانشگاه شهيد بهشتي 439 ،ص.
اميري بختيار ،ح ،.شميراني ،ا ،.صادقي ،ع .و وزيري مقدم ،ح -1385 ،.بازنگري ليتواستراتيگرافي و بيواستراتيگرافي سازند تاربور در برش نمونه (کوه گدايون شيراز) .مـجموعه مقاالت دهمين همايش
انجمن زمينشناسي ايران ،تهران ،لوح فشرده ص.1563-1555 .
اميري بختيار ،ح ،.شميراني ،ا ،.صادقي ،ع ،.آدابي ،م .ح .و وزيري مقدم ،ح -1386 ،.ميکروفاسيسها ،محيط رسوبي و چينهشناسي سکانسي سازند تاربور در برش نمونه (کوه گدايون شيراز) ،مجموعه
مقاالت اولين همايش ديرينهشناسي ايران ،تهران 14 ،صفحه.
اميري بختيار ،ح ،.صادفي ،ع ،.شميراني ،ا .و طاهري ،م -1386 ،.بيواستراتيگرافي سازند تاربور و معرفي انواع گونههاي لوفتوزيا در کوه ساچون (جنوب شهرستان داراب ،فارس) .مـجموعه مقاالت
يازدهمين همايش انجمن زمينشناسي ايران ،مشهد 9 ،صفحه.
اميري بختيار ،ح ،.صادقي ،ع ،.شميراني ،ا ،.وزيري مقدم ،ح .و صفري ،ا -1386 ،.انتخاب و معرفي برش چينهاي کوه چهل چشمه خرامه شيراز به عنوان برش مکمل سازند تاربور .مجله علوم دانشگاه
شهيد چمران اهواز 15 ،صفحه.
بامداد ،ل ،1386 ،.زيستچينهنگاري ،ميکروفاسيس و محيطهاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ناغان (جنوب غرب شهرکرد) .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان 69 ،ص.
بلوچستاني ،ف -1374 ،.بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه بااليي جنوب -جنوب غربي بروجن (ناحيه گردبيشه) .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان 168 ،ص.
حسن پور ،ر ،.يساقي ،ع .و صفايي ،ه -1387 ،.خاستگاه ورقههاي راندگي شهرکرد بر اساس تحليل شرايط دگرشکلي .مجموعه مقاالت دوازدهمين همايش انجمن زمينشناسي ايران2-30 ،
اسفند ،1387اهواز ،ص.557-552 .
حسينـي مـرنـدي ،ح -1373 ،.بيواستراتيگرافي رسـوبـات كـرتـاسـه بـااليـي جـنـوب شـرق دريـاچـه بختگان (ناحيه خرامه) .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان 150 ،ص.
خزاعي ،ا -1389 ،.چينهنگاري زيستي و ديرينبوم شناختي روديستهاي کرتاسه فوقاني تاربور در ناحيه سميرم و گردبيشه .پاياننامه دوره دکتري ،دانشگاه اصفهان 212 ،ص.
رشيدي ،ع -1381 ،.بيواستراتيگرافي و محيط رسوبي سازند گورپي و سازند تاربور در نواحي سميرم و بروجن بر اساس فرامينيفر و پالينومورف .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان،
 95ص.
شهرياري گرائي ،س -1388 ،.زيست چينهنگاري ،ميکروفاسيس و محيطهاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه گردبيشه (جنوب و جنوب غرب بروجن) .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان،
 236ص.
صفري ،ا -1384 ،.چينهنگاري زيستي ،محيطهاي رسوبي و چينهنگاري سکانسي سازند تاربور در زاگرس مرکزي (شهرکرد تا شيراز) .پاياننامه دوره دکتري ،دانشگاه اصفهان 148 ،ص.
عسگري پيربلوطي ،ب -1377 ،.بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه فوقاني (سازند تاربور) در دوراهان از توابع استان چهارمحال و بختياري .پاياننامه دوره كارشناسيارشد ،دانشگاه فردوسي مشهد،
 148ص.
قريب ،ف -1375 ،.بررسي سنگشناسي و محيط رسوبي سازندهاي گورپي ،اميران و تاربور منطقه سميرم بخشي از ورقههاي  1/100000كوه دنا و سميرم .پاياننامه دوره كارشناسي ارشد ،دانشگاه
آزاد اسالمي -واحد تهران شمال 101 ،ص.
كالنتري ،ا -1371 ،.سنگچينهاي و رخسارههاي ميكروسكوپي زاگرس ،انتشارات شركت ملي نفت ايران 421 ،ص.
مؤسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي -1386 ،اطلس راههاي ايران.1/100000 ،
مطيعي ،ه -1372 ،.چينهشناسي زاگرس ،انتشارات سازمان زمينشناسي كشور 536 ،ص.
مغفوري مقدم ،ا .و جاللي ،م -1384 ،.روديستها و اهميت آن در اکتشاف نفت .ماهنامه اکتشاف و توليد ،شرکت ملي نفت ايران ،شماره  ،21صفحه .31-28
ميربيک سبزواري ،ک ،.شهيدا ،م .ر ،.بهروند ،س .و رضايي روزبهاني ،پ -1385 ،.بيواستراتيگرافي سازند تاربور در گستره خرمآباد .مجموعه مقاالت دهمين همايش انجمن زمينشناسي ايران ،تهران،
لوح فشرده ص.1626-1618 .
نجفي ،ع -1376 ،.چينهشناسي و بيواستراتيگرافي كرتاسه فوقاني و مرز کرتاسه-پالئوژن در جنوب شرق شيراز (ناحيه كوهنجان) .پاياننامه دوره كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان 164 ،ص.
وزيري مقدم ،ح ،.صفري ،ا ،.شهرياري ،س ،.طاهري ،ع .و خزاعي ،ا -1389 ،.معرفي رسوبات آواري-کربناته و آواري قرمز رنگ ماستريشتين در ناحيه زاگرس مرتفع (سميرم-اردل) .مجله علوم
دانشگاه تهران ،جلد  ،36شماره  ،1صفحه .117-103
وزيري مقدم ،ح ،.طاهري ،ع .و رشيدي ،ع .م -1386 ،.بررسي ميكروفاسيسها و محيط رسوبي سازند تاربور در ناحيه سميرم و بروجن .مجله علوم دانشگاه اصفهان ،جلد  ،27شماره  ،1صفحه
.147-133
هوشمند ،ح -1387 ،.ژئوشيمي ،دياژنز و محيط رسوبي نهشتههاي کربناته سازند تاربور در برش سطحاالرضي خانهنهر در شمال شرقي جهرم و مقايسه آن با برش نمونه جنوب شرقي شيراز .پاياننامه
دوره کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي 227 ،ص.
هوشمند ،ح ،.آدابي ،م .ح ،.صادقي ،ع .و اميري بختيار ،ح -1386 ،.ميکروفاسيسها و محيط رسوبي سازند تاربور در مقطع سطحاالرضي خانهنهر (شمال شرقي جهرم) .مـجموعه مقاالت بيست و
ششمين گردهمايي علوم زمين ،سازمان زمينشناسي کشور ،تهران ،صفحه .252
هوشمند ،ح ،.آدابي ،م .ح ،.صادقي ،ع .و اميري بختيار ،ح -1387 ،.توانايي يا عدم توانايي روديستهاي سازند تاربور به عنوان موجودات ريفساز در مقطع سطحاالرضي خانهنهر (شمال شرقي جهرم).
مـجموعه مقاالت دومين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران ،اصفهان.
هوشمند ،ح ،.آدابي ،م .ح ،.صادقي ،ع ،.اميري بختيار ،ح .و عبدي ،ا -1387 ،.پالئواکولوژي و ارتباط بين روديستها و مرجانهاي سازند تاربور در برش سطحاالرضي خانهنهر (شمال شرقي جهرم).
مـجموعه مقاالت دومين همايش انجمن ديرينهشناسي ايران ،اصفهان.
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