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بهار 90، سال بیستم، شماره 79، صفحه 183 تا 188

چكيده
بندي  زيرتقسيم  براي  مناسبي  بسيار  ابزار  فسيل ها  از  گروه  اين  آهکي،  نانوفسيل هاي  گسترده  جغرافيايي  گسترش  و  کوتاه  چينه شناسي  محدوده  و  نسبي  فراواني  به  توجه  با 
زيست چينه نگاري، بويژه در کرتاسه پسين هستند. در اين راستا، 131 اساليد ميکروسکوپي از رسوبات شيلي و مارني سازند گورپي با ستبراي 320 متر در برش پلدختر تهيه و 22 
 )FO( جنس و 35 گونه شناسايي و جدول گسترش آنها رسم شد. مطالعه پراکندگي گونه هاي نانوفسيلي نشان مي دهد که روي هم رفته، 9 زيست زون بر اساس نخستين پيدايش
گونه هاي شاخص  در برش پلدختر وجود دارد که در محدوده زماني زون های )CC18-CC26( از زون بندی Sissing (1977) قرار مي گيرند. بر اين اساس، زمان نهشت اين سازند 
از کامپانين زيرين تا پايان ماستريشتين پيشنهاد مي شود. حضور گونه هاي شاخص عرض هاي جغرافيايي پايين در برش پلدختر از سازند گورپي داللت بر قرارگيري حوضه رسوبي 

تشکيل دهنده رسوبات اين سازند در عرض هاي جغرافيايي پايين در زمان هاي يادشده دارد.  

کليدواژه ها: نانوفسيل آهکي، سازند گورپي، زيست چينه نگاري، برش پلدختر
E-mail: msina1948@gmail.com                                                                                                                                                                       نويسنده مسئول: محمدعلي سينا*
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1- مقدمه
سازند گورپي در حوضه زاگرس، در جنوب باختر ايران در زمان کرتاسه پسين نهشته 
مسجدسليمان  شمال  در  گورپي  کوه  از  سازند  اين  نام   .)1372 )مطيعي،  است  شده 
باختري  يال جنوب  در  پابده  تنگ  در  نمونه سازند گورپي  برش  است.  گرفته شده 
نمونه  برش  در  آن  ستبراي  و  اندازه گيري  اللي  شهرستان  شمال  در  گورپي،  کوه 
تعيين  )James & Wynd, 1965(. در خصوص  است  متر گزارش شده  حدود 350 
سن سازند گورپي مطالعاتي توسط فسيل شناسان صورت گرفته است، به گونه اي که 
با بررسي هاي انجام شده، سن مرز زيرين سازند گورپي را در نقاط مختلف متفاوت 
گزارش کرده اند. بر مبناي مطالعات انجام شده در لرستان، مرز زيرين سازند گورپي 
کامپانين است و مرز بااليي آن تا ابتداي پالئوسن ادامه دارد اما در فارس و خوزستان 
مرز زيرين سازند، سانتونين و حد بااليي آن ماستريشتين تعيين شده است. بنابراين، 
نواحي مختلف  در  بااليي گورپي  مرز  نتيجه مي شود که  باال  توضيحات  به  توجه  با 
انجام شده  از مهم ترين مطالعات  زاده، 1370(. يکي ديگر  نيست )درويش  همزمان 
بر روي سازند گورپي، مطالعه ميکروپالنکتون ها است که بر روي مغزه شماره 3 از 
تيمور که ميان ژرفاهاي 2856/3-2844/1 متر حفر شده، توسط  چاه شماره 1 آب 
داينوفالژله  سيست  گونه   56 مطالعه،  اين  در  است.  گرفته  صورت   Zahiri (1982)

گزارش و بر اين مبنا سن ماستريشتين که پيش تر نيز گزارش شده بود، براي بخش 
انتهايي اين سازند پيشنهاد شده است.  

پالئوسن  با سازندهاي  اينکه در مرزهاي اين سازند بويژه مرز بااليي آن  به دليل       
)K/T(ترديدهايي وجود دارد، زون های نانوفسيل هاي آهکي سازند گورپي در برش 
پلدختر شناسايي و معرفي شده اند. مرز بااليي و پاييني آن مشابه برش نمونه و ديگر 
نقاط زاگرس نيست به طوري که در برش نمونه سن اين سازند بر اساس نانوفسيل هاي 
و سن  )صالحي،1380(  است  تعيين شده  پالئوسن  ابتداي  تا  پاياني  کامپانين  آهکي، 
ماستريشتين  کامپانين-  پالنکتون  روزن بران  بويژه  روزن بران،  اساس  بر  نمونه  برش 
تعيين شده است )مطيعي،1372(. در مطالعه حاضر، شيل ها و مارن هاي سازند گورپي 
و عکسبرداري  مطالعه  نوري  ميکروسکوپ  توسط  و  نمونه برداري  پلدختر  برش  در 
شد. در اين نوشتار، از نانوفسيل هاي آهکي که ابزار بسيار سودمندي براي سن يابي و 

رده بندي زيست چينه اي هستند، براي اهداف زير استفاده شده است:
1- مطالعه و معرفي نانوفسيل ها، 2- رده بندي زيست چينه شناسي و تعيين سن سازند 
گورپي در برش پلدختر، 3- مقايسه زيست زون هاي شناخته شده با زون های استاندارد 

 .)Sissingh, 1977( جهاني

2- موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه
خاوري  طول هاي  فاصل  حد  در  لرستان  مرکزي  ناحيه  در  مطالعه  مورد  منطقه 
° 33 قرار گرفته است.   15 ′ تا 23   25 ″ ° 47  و عرض هاي شمالي   44 ′ تا 10   12 ″
اصلي ترين راه دسترسي به محل برش، مسير اصلي پلدختر به خرم آباد است )شکل1(. 
نفتي ماله کوه-  بهره برداري ميدان  محل بررسي سازند گورپي در همسايگي واحد 

سرکان در 20 کيلومتري شمال شهرستان پلدختر  قرار گرفته است.
     منطقه مورد بررسي در بخش چين خورده رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. روند 
باختري تا شمال باختري- جنوب خاوري  اصلي ساختارهاي منطقه تقريباً خاوري- 

)N 90-110( و موازي با روند گسل اصلي باالرود است. 
بخش  از  کاملي  به نسبت  برش  گرفته،  صورت  صحرايي  مطالعات  اساس  بر       
بااليي کرتاسه تا ائوسن در دماغه باختري تاقديس کوه سلطان قابل مشاهده است 
برش  اميران در محل  و  ايالم، گورپي  به گونه اي که سازندهايي همچون سروك، 
منطقه  ديگر  سازندهاي  به  نسبت  برش  اين  در  گورپي  سازند  هستند.  بررسي  قابل 
بخش  باالترين  در  ايالم  سازند  آهک هاي  منطقه،  اين  در  دارد.  کامل تري  توالي 
پاييني  بخش  که  شده اند  خاکستري  تا  تيره  شيل هاي  از  نازکي  اليه هاي  به  تبديل 

سازند گورپي به شمار مي آيند.
اين اليه ها، مارن هاي نخودي رنگ سازند گورپي ديده مي شوند که       در باالي 
ميکروفسيل هايي همچون  Globotruncana ventricosa ،Globotruncana conica و 
Globotruncana aegyptiaca  و غيره دارند. در اواسط مارن هاي گورپي، فسيل هايي 

از دوکفه اي لوفا به دست آمده است که قاعدتاً بايد آهک سيمره را داشته باشيم اما 
مشخص شده که آهک سيمره در روي زمين رخنمون نداشته و تنها زبانه اي از آن 
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در مقطع يادشده وجود داشته است. در باالي سازند گورپي در اين منطقه، رخنمون 
هوازده  رسي  آهک هاي  شامل  که  دارد  وجود  حسن  امام  آهکي  بخش  از  مناسبي 
با ميکروفسيل هايي همچون  از شيل هاي خاکستري  به رنگ سفيد و درون اليه هايي 
Globatrancanella citae  است و به خوبي به صورت يک آهک سفيدرنگ برجسته 

بر  سازند  اين  سن  مي شود.  ديده  گورپي  سازند  فرسايش يافته  مارن هاي  درون  در 
حد  است.  ماستريشتين  پايان  تا  زيرين  کامپانين  منطقه،  نانوفسيل هاي  مطالعه  اساس 
اما دقيقاً  بيان کرده اند،  ناپيوستگي  با ايالم در لرستان بدون  زيرين سازند گورپي را 
مشخص نيست در کدام ناحيه لرستان طبقات سازند گورپي بدون ناپيوستگي روي 
آهک هاي سازند ايالم قرار مي گيرند، زيرا در منطقه مورد مطالعه سازند گورپي با 
يک ناپيوستگي فرسايشي )که اکسيد آهن نشانگر آن است( بر روي سازند ايالم قرار 
مي گيرد )مطيعي، 1372(. در بخش بااليي سازند گورپي در محل برش سازند آواري 

اميران به صورت ناپيوسته قرار گرفته است. 

3- نانوفسيل هاي شناسايي شده سازند گورپي در برش پلدختر
نانوفسيل هاي آهکي به فراواني در رسوبات دانه ريزي چون شيل و مارن وجود دارند. 
بر فراواني  نمونه ها مي تواند  بسيار کوچک آنها، دقت در آماده سازي  اندازه  به دليل 
نمونه ها  اين صورت،  غير  در  باشد چرا که  مؤثر  بسيار  نانوفسيل هاي آهکي  تنوع  و 
نانوفسيل هاي آهکي خواهند بود و مطالعه بي نتيجه است. در اين مطالعه، 131  بدون 
نمونه هاي  متر و  به فواصل دو  اول  نمونه  برداشته شده است که 84  از محل برش  نمونه 
اين  شده اند. ضمن  پلدختر جمع آوري  برش  ستبراي  در  متر   4 فواصل  به   131 تا   85
برش  اين  در  گورپي  سازند  متري   11 تا   4 ستبراي  فاصل  حد  در  متر   7 که حدود 
نشده  نمونه گيري  محدوده  اين  از  بنابراين،  و  داشته  پوشش   )3 و   2 نمونه  )ميان 
به کار گرفته شده  نانوفسيل هاي آهکي  براي آماده سازي  اين مطالعه  است. روشي که در 
از مختلف  منابع  در  که  است  گرانشي(  )ته نشيني    Gravity Settling استاندارد  است، روش 

قرار گرفته است.  تأييد  Perch-Nielsen (1985) مورد  و   Bown & Young (1998)

توسط  مطالعات  يادشده،  روش  به  ميکروسکوپي  اساليدهاي  آماده سازي  از  پس 
ميکروسکوپ پالريزان با بزرگنمايي 1000 انجام شده است.

مطالعات  بر  تکيه  با  نانوفسيلي  گونه هـاي  تشخيص  مطالعه،  اين  در       
نظرهاي  تجديد  از  آن  کنار  در  و  پذيرفته  انجام   ،Perch-Nielsen (1985)

Young (1998) نيز کمک گرفته شده است. براي طبقه بندي زيست چينه شناختي برش 

استفاده  کرتاسه  نمونه هاي  براي   Sissingh (1977) استاندارد  زون بندي  از  پلدختر 
)شکل 2( و زون  هاي زيستي با توجه به حضور و انقراض گونه هاي نانوفسيلي سازند 

گورپي در برش پلدختر مشخص شد.
     با مطالعه 131 اساليد ميکروسکوپي از سنگ هاي شيلي و مارني سازند گورپي در 
برش پلدختر، 35 گونه از 22 جنس متعلق به 10 خانواده شناسايي و نامگذاري شده و 
گسترش کليه گونه ها در جدول زماني شکل 2 به نمايش در آمده و تصاوير گونه هاي 
شاخص آنها که در زون بندي مورد استفاده قرار گرفته اند در تابلوهاي 1 و 2 نشان 

داده شده است. گونه هاي شاخص شناسايي شده در برش پلدختر عبارتند از:
Acuturris scotus  RISSATI (1973)

Arkhangelskiella cymbiformis  VEKSHINA (1959)

Arkhangelskiella specillata  VEKSHINA (1959) 

Aspidolithus.parcus constrictus  (HATTNER et al., 1980) PERCH-NIELSEN 

(1984)

Aspidolithus.parcus parcus  (STRADNER, 1963) NOEL (1969)

Ceratolithoides aculeus   STRADNER (1961)

Calculites obscures (DEFLANDRE, 1959) PRINS & SISSINGH IN 

SISSINGH (1977)

Calculites ovalis  BRAMLETTE AND MARTINI (1964)

Ceratolithoides aculeus (STRADNER, 1961) PRINS & SISSINGH IN 

SISSINGH (1977)

Cribrosphaerella ehrenbergii  ARKHANGELSKY (1912)

 Creterhabdus conicus  BRAMLETTE AND MARTINI (1964)

Cylindralithus nudus   BUKRY (1969)

Eiffellithus eximius   STOVER (1966) 

Eiffellithus gorkae  REINHARDT (1965)

Eiffellithus turriseiffelii   DEFLANDRE (1954)

Marthasterites furcatus  (PERCH-NIELSEN, 1968) PERCH-NIELSEN 

(1984)

Microrhabdulus belgicus   HAY and TOWE (1963)

Microrhabdulus attenuatus   DEFLANDRE (1959)

Micula concave   STRADNER and STEINMETZ (1984) 

Micula decussata   VAKSHINA (1959)

Micula murus   MARTINI (1961)

Micula prinsii   PERCH-NIELSEN (1979)

Prediscosphaera cretacea   ARKHANGELSKY (1912)

Quadrum gartneri PRINS &, PCRCH-NICISCN IN MAUIVIT ET 

AL(1977)

Quadrum gothicum   VAROL (1992)

Quadrum sissinghii   PERCH-NIELSEN (1986)

Quadrum trifidum   STRADNER (1961)

Reinhardtites anthophrus  K. PERCH-NIELSEN (1968)

Reinhardtites levis  K. PERCH-NIELSEN (1968)

Retecapsa crenulata (BRAMLETTE AND MARTINI, 1964) GRÜN (1975)

Thoracosphaera operculata   BRAMLETTE and MARTINI (1964)

Tranolithus phacelosus  (REINHARDT, 1966A) REINHARDT (1966)

Watznaueria barnesiae  (BLACK, 1959)PERCH-NIELSEN (1968) 

Watznaueria biporta   BUKRY (1969)

Zeugrhabdotus embergerii  BRAMLETTE and MARTINI (1964)

4- زون بندي نانوفسيلي سازند گورپي در برش پلدختر
(Aspidolithus parcus zone) CC-18 4-1. زون

از  پيدايش  آخرين  تا   Aspidolithus ex gr. Parcus از  پيدايش  اولين  تعريف: 
Marthasterites furcatus

Sissingh (1977) :مؤلف
سن: کامپانين زيرين

 Calculites و   Aspidolithus parcus parcus گونه هاي وجود  مطالعه  اين  در      
obscures در مقاطع تهيه شده از قاعده سازند گورپي نشان دهنده اين موضوع است 

که قاعده سازند گورپي در اين برش از نظر سني در محدوده زيست زون CC18 قرار 
 CC17 با شروع زيست زون Calculites obscures )FO( دارد، زيرا نخستين حضور
و نخستين حضور Aspidolithus parcus parcus با شروع زيست زون CC18 همراه 
است. با توجه به حضور گونه Marthasterites furcatus در نمونه هاي مطالعه شده 
بين رفتن آن در برش شماره 11 )ستبراي 29  از  در بخش زيرين سازند گورپي و 
CC19 مشخص  CC18 و آغاز زيست زون  متري سازند گورپي(، پايان زيست زون 

شده است.
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(Calculites Ovalis zone) CC-19 4-2. زون
از  پيدايش  نخستين  تا   Marthasterites furcatus از  پيدايش  آخرين  تعريف:   

.Ceratolithoides aculeus

 Sissingh (1977) :مؤلف
سن: کامپانين مياني

     اولين حضور )FO( گونه Ceratolithoides aculeus در برش شماره 19 )ستبراي 
45 متري سازند گورپي( در اين برش به عنوان پايان يافتن زيست زون CC19 و شروع 

CC20 در نظر گرفته شده است.

(Ceratolihoides aculeus zone) CC-20 4-3. زون
 Quadrum پيدايش  اولين  تا   Ceratholithoides aculeus از  پيدايش  اولين  تعريف: 

Sissinghii

 Hay & Cepek (1969) :مؤلفان
سن:کامپانين مياني

  Ceratolithoides aculeus (FO) آغـاز اين زيست زون بر اساس نخستين حضور     
سازند  متري   45 )ستبراي   19 شماره  برش  در  ماستريشتين  تا  مياني  کامپانين  سن  به 
 Quadrum  (FO) حضور  نخستين  اساس  بر  نيز  زيست زون  اين  پايان  و  گورپي( 
Sissinghii در برش شماره 28 ) ستبراي 63 متري سازند گورپي ( مشخص شده است. 

(Quadrum Sissnghii zone) CC-21 4-4. زون
از   پيـدايـش  نخستين  تـا   Quadrum Sissinghii از  پيـدايـش  نخستين  تعريف: 

.(Tetralithus trifidam) Quadrum trifidum

 Sissingh (1977) :مؤلف
سن: کامپانين مياني

 Quadrum Sissinghii   (FO) اولين حضور  ميان  محدوده  در  زيست زون  اين       
 (FO) حضور  نخستين  تا  گورپي(  سازند  متـري   63 )ستبـراي   28 شماره  برش  در 
Quadrum Sissinghii در برش شماره 39 ) ستبراي 85 متري سازند گورپي( در نظر 

گرفته شده است.
(Quadrum Trifidum zone) CC-22 4-5. زون

 Reinhardtites تا آخرين پيدايش از Quadrum trifidum  تعريف: نخستين پيدايش از
.anthophorus

Sissingh  (1977) :مؤلف
سن:کامپانين بااليي

 Quadrum (FO) گونـه  حضـور  نخستيـن  محدوده  در  دقيقاً  زيست زون  اين       
آخـريـن  و  گورپـي(  سـازنـد  متري   85 ستبـراي   (  39 شمـاره  برش  در   trifidum

حضـور Eiffellithus eximius (LO) در برش شماره 66 ) ستبراي 139 متري سازند 
با  البته  اين دو گونه شاخص تشخيص داده شده است.  گورپي( قرار دارد و توسط 
 Reinhardtites anthophrus گونه   (LO) حضور  آخرين  که  موضوع  اين  به  توجه 
مي تواند  است،  شده  ديده  گورپي(  سازند  متري   135 )ستبراي   64 شماره  برش  در 

نشان دهنده نزديک شدن به پايان زيست زون CC22 باشد. 
(Tranolithus phacelosus zone)  CC-23 4-6. زون

از  پيدايش  آخرين  تا   Reinhardtites anthophrus از  پيدايش  آخرين  تعريف: 
.Tranolithus phacelosus

 (1977) Sissingh :مؤلف
سن: باالترين بخش کامپانين تا ماستريشين زيرين.

     با توجه به اين که گونه Reinhardtites anthophrus در نمونه هاي تهيه شده ديده 
نشده است، از حادثه کمکي آخرين حضور گونه Eiffellithus eximius استفاده و بر 
 Eiffellithus گونه  (LO) اين اساس، شروع اين زيست زون با توجه به آخرين حضور
eximius در برش شماره 66 )ستبراي 139 متري سازند گورپي( و پايان آن بر اساس 

آخرين حضور (LO) گونه Tranolithus phacelosus در برش شماره  89 )ستبراي 
تعيين  محدوده  در  همچنين  است.  شده  داده  تشخيص  گورپي(  سازند  متري   195
 Aspidolithus.parcus گونه (LO) شده براي اين زيست زون، شاهد آخرين حضور

parcus هستيم.

)Reinhardtities Levis zone) CC-24 4-7. زون
.Reinhardtites levis تا Tranolithus phacelasusتعريف:  آخرين پيدايش از

Sissingh  (1977) :مؤلف
سن: ماستريشتين زيرين

 Tranolithus حضور (LO) گونه  آخرين  به  توجه  با  زيست زون  اين  آغاز     
 phacelosus در برش شماره  89 )ستبراي 195 متري سازند گورپي( و پايان آن بر 

اساس آخرين حضور (LO) گونه Reinhardtites levis  در برش شماره 95 )ستبراي 
215 متري سازند گورپي( مشخص شده است. همچنين در محدوده تعيين شده براي 
اين زيست زون، شـاهـد آخرين حضور (LO) گونه Quadrum trifidum هستيم. نظر 
در  و  است  بااليي  کامپانين  مختص    Quadrum trifidum سني  محدوده  که  اين  به 
  (LO) کامپانين مياني و ماستريشتين آغازين ديده نمي شود، بنابراين، آخرين حضور
Quadrum  trifidum نشان دهنده پايان کامپانين بااليي است که مشخص کننده پايان 

زيست زون CC23 و آغاز زيست زون CC24 است.
(Arkhangelskiella cymbioformis zone) CC-25 4-8. زون

 Nephrolithus تا آخرين حضور از Reinhardtites Levis تعريف: آخرين حضور از
.frequens

Perch – Nielsen (1972) :مؤلف
سن: ماستريشتين بااليي

     با توجه به اين که گونه Reinhardtites Levis در نمونه هاي تهيه شده ديده نشده 
است، از حادثه کمکي نخستين حضور گونه Micula murus که معرف عرض هاي 
جغرافيايي پايين نيز هست، براي تعيين مرز زيرين زيست زون CC25 استفاده شد. بر 
 Micula  گونه (FO) با توجه به نخستين حضور CC25 اين اساس، آغاز زيست زون
 96 برش  در   CC24 زيست زون  از  پس  بي فاصله  پسين  ماستريشتين  به سن    murus

با  نيز  )ستبراي 219 متري سازند گورپي( مشخص شده است. پايان اين زيست زون 
توجه به آخرين حضور (LO) گونه Micula murus  در برش شماره 126 )ستبراي 

295 متري سازند گورپي( مشخص شده است. 
)Nephrolithus Frequens zone) CC-26 4-9. زون

Nephrolithus frequens تعريف:  اولين پيدايش تا آخرين حضور از
Sissingh (1977) :مؤلف

 N.frequens تعريف اين زون به خوبي در عرض هاي جغرافيايي باال يعني جايي که     
زون  اين  باالي  در  مسايلي  و  مشکالت  مي شود.  برده  به کار  است،  متداول  به نسبت 
)از زماني که N.frequens در اليه هاي روي پالئوسن پيدا شده( به  وجود آمده است. 
را   Tharacosphaera از  پيدايش  نخستين   ،PERCH – NILSEN  (1972) همچنين 
کرده اند.  پيشنهاد  باال  جغرافيايي  عرض هاي  در  ماستريشتين  بااليي  مرز  به عنوان 
پيدايش  نخستين  و  است  کمياب  خيلي   N.frequens پايين،  عرض هاي  در 
زيست زون  آغاز  ميان  فاصله  تقسيم بندي  براي  مي تواند  اينجا  در   Micula prinsii

شد،  بيان  اين  از  پيش  که  همان گونه  شود.  برده  به کار  ماستريشتين  باالي  و   CC26

گونه Nephrolithus frequence در عرض هاي جغرافيايي پايين بسيار کمياب است. 
و   CC26a زيرزون  دو  به  را  سيسينگ   CC26 زيست زون   Perch-Nielsen (1985a)

CC26b به شرح زير تقسيم مي کند:

تعريف   Ceratolithoides  kamptneri گونه  حضور  مبناي  بر  که   CC26a زيرزون 
با  که   CC26b زيرزون  و  مي کند،  مشخص  را  ماستريشتين  بااليي  بخش  و  مي شود 

حضور گونه Micula prinsii مشخص مي شود.
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     بر اين اساس، به دليل مشاهده نشدن گونه Nephrolithus frequens در برش هاي 
تهيه شده از بخش بااليي سازند گورپي، تشخيص اين که زيست زون CC26 در چه 
بخشي آغاز شده است بر اساس نخستين و تنها حضور گونه Micula prinsii که در 
برش شماره 127 )ستبراي 299 متري سازند گورپي( ديده شده انجام پذيرفته است و 
از آنجا که سن اين گونه، بخش پاياني ماستريشتين بااليي است و نيز با توجه به اينکه 
آخرين حضور Micula murus (LO) و بسياري از گونه هاي همراه آن )که محدوده 
سني آنها تا ماستريشتين بااليي ادامه داشته است( در اين بخش مشاهده شده است، 
مي توان به بخش انتهايي کرتاسه و شروع انقراض عمومي رخ داده در نمونه هاي پيش 
از پالئوسن پي برد، که اين امر نشان دهنده پايان زيست زون CC25 و آغاز زيست زون 
CC26 است. با توجه به تنها مشاهده صورت گرفته از گونه Micula prinsii  در برش 

127، مرز K/T در حد فاصل ستبراي 307-303 متري سازند گورپي در نظر گرفته 
مي شود. 

 Watznaueria همچون K/T مشاهده تعدادي از نمونه هاي مربوط به کرتاسه پس از     
به احتمال،  که  است  مطلب  اين  نشان دهنده   Watznaueria biporta  و  barnesiae

نهشت سازند گورپي همچنان تا اوايل پالئوسن نيز ادامه داشته است. 

5- نتيجه گيري
نتايج حاصل از مطالعه نانوفسيل هاي سازند گورپي در برش پلدختر به شرح زير است:

     - با توجه به محدوده حضور و انقراض گونه هاي شاخص و تجمع فسيلي همراه، 
زون های  با  که  مي شود  پيشنهاد  برش  اين  در  گورپي  سازند  براي  زيست زون   9

(CC18-CC26)، ارائه شده توسط Sissingh  (1977) همخواني دارد.

     - بر اساس ارزش چينه شناسي زيست زون های تعريف شده، زمان نهشت سازند 

گورپي در برش يادشده کامپانين زيرين تا پايان ماستريشتين پيشنهاد مي شود. 
     - با توجه به حضور گونه Micula prinsii در برش شماره 127 )ستبراي 299 متري 
سازند گورپي(، برش شماره 128 به عنوان مرز کرتاسه/ترشياري )K/T( در حد فاصل 

ستبراي 307-303 متري سازند گورپي در نظر گرفته مي شود.
 Watznaueria همچون K/T مشاهده تعدادي از نمونه هاي مربوط به کرتاسه پس از -     
barnesiae و  Watznaueria biporta نشان دهنده اين مطلب است که نهشت سازند 

گورپي همچنان در اوايل پالئوسن نيز ادامه داشته است.
     - در برش يادشده، وجود به نسبت فراوان گونه هايي همچون:

Quadrum sissinghii,  Quadrum trifidum,  Micula prinsii,  Micula murus, 

Watznaueria barnesiae,Ceratolithoides aculeus

حضور  به  توجه  با  و  است  گورپي  سازند  نهشت  زمان  در  گرم  آب وهواي  گوياي 
گونه هاي Micula prinsii و Micula murus که هر دو متعلق به عرض هاي جغرافيايي 
براي ماستريشتين پسين در عرض هاي جغرافيايي  بسيار مفيدي  پايين و شاخص هاي 
در  گورپي  سازند  نهشت  حوضه  که  گرفت  نتيجه  چنين  مي توان  هستند،  پايين 

عرض هاي جغرافيايي پايين بوده است.

سپاسگزاري
شهيد  دانشگاه  زمين شناسي  ارزنده گروه  همکاري  از  را  قدرداني خود  وسيله  بدين 
چمران اهواز براي در اختيار قرار دادن امکانات آزمايشگاهي مورد نياز که فرصت 
براي  محترم  داوران  از  همچنين  مي داريم.  ابراز  کرد،  فراهم  را  پژوهش  اين  انجام 
نظرات ارزنده شان که موجب بهبود کيفيت مقاله حاضر شد، صميمانه سپاسگزاري 

مي شود.

)Takin et al.,1970( )شکل 1- نقشه زمين شناسي و راه هاي دسترسي در برش پلدختر )تاقديس کوه سلطان
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محمدعلي سينا و همکاران
ش پلدختر

ت چينه شناسي نانوفسيل هاي آهکي سازند گورپي در بر
شکل 2- جدول زماني زيس

ش پلدختر
 تصاوير نانوفسيل هاي آهکي شناسايي شده در بر
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Fig 1: Effellithus eximius   Fig 2: Micula murus            Fig 3: Micula prinsii
Fig 4: Micula concave   Fig 5: Ceratolithuides aculeus           Fig 6: Quadrum sissinghii
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