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چكيده
در مطالعه حاضر ،جهت بررسی زیستچینهنگاری نانوفسیلهای آهکی رسوبات پالئوسن -ائوسن میانی ،رسوبات قسمتهای فوقانی سازند گورپی و قسمتهای ابتدایی سازند پابده

در شمال خاور کازرون (تاقدیس شاهنشین) مطالعه شد .ضخامت محدوده مورد مطالعه در برش مذکور  50متر و ترکیب سنگشناسی آن شامل سنگآهک مارنی ،شیل مارنی و
مارن است .بررسی نانوفسیلهای آهکی در محدوده مورد مطالعه منجر به شناسایی  180گونه از  31جنس از نانوفسیلهای آهکی شد .بر اساس جنس و گونههای شاخص شناسایی

شده و بر مبنای زونبندی آگنینی و همکاران زیستزونهای  CNP3تا  CNP11در رسوبات پالئوسن و زیستزونهای  CNE1تا  CNE8در رسوبات ائوسن ثبت شد که منطبق
بر زیستزونهای  NP3تا ( NP9در رسوبات پالئوسن) و  NP10تا ( NP14در رسوبات ائوسن) از زونبندی مارتینی است .بر اساس تجمع نانوفسیلهای آهکی و زیستزونهای

نانوفسیلی ثبت شده ،مرز پالئوسن -ائوسن در حد فاصل زونهای  CNP11/NP9و  CNE1/NP10قرار گرفت که در محدوده آخرین حضور گروه Fasciculithus richardii

و ضخامت  22متری است .انقراض جنس  Fasciculithusنیز در ضخامت  23متری با آخرین حضور گونه  Fasciculithus tympaniformisثبت شد که شاخص ابتدای ائوسن
است .همچنین ظهور جنس و گونههایی از قبیل  Rhomboaster spp. ،Tribrachiatus bramletteiو گونه نامتقارن  Discoaster araneusمشابه با سایر نقاط دنیا در محدوده
مرز پالئوسن -ائوسن ثبت شد.

کلیدواژهها :زیستچینهنگاری ،سازند پابده ،سازند گورپی ،نانوفسیلهای آهکی ،مرز پالئوسن -ائوسن.
*نویسنده مسئول :اعظم ماهانیپور

 -1پیشنوشتار
رشتهکوههای زاگرس در کرتاسه پسین و بعد از حادثه کوهزایی الرمید و
فرایندهای فرورانشی ،به دلیل برخورد دو صفحه عربی و اوراسیا ایجاد شدهاند
( .)Alavi, 1980 and 1994منطقه زاگرس از واحدهای زمینساختی با اهمیت
ایران است که شامل تاقدیس و ناودیسهای باختر و جنوب باختر ایران میشود
و گسترههای لرستان ،خوزستان و فارس را در برمیگیرد و  1500تا  2000کیلومتر
طول و  100تا  300کیلومتر عرض دارد .روند ساختار زاگرس شمال باختر -جنوب
خاور است که ازجنوب خاور ترکیه آغاز میشود و تا تنگه هرمز امتداد دارد و بهطور
مشخص بخشی از کوهزایی آلپ -هیمالیا به حساب میآید (.)Alavi, 2004
سازند شیلی پابده در مقطع نمونه (تنگ پابده ،شمال میدان نفتی اللی)  ۷۹۸متر ستبرا

دارد که در بخش پایینی از  ۱۴۰متر شیل و مارنهای آبی و ارغوانی (بخش شیل ارغوانی)
و در بخش باقیمانده از شیلهای خاکستری و الیههای سنگآهک رسی و گاهی
چرتدار تشکیل شده است .به زبانههای آهکی سازند تلهزنگ موجود در سازند پابده
«بخش آهکی تله زنگ» گفته میشود (آقانباتی .)1383 ،تاکنون بررسیهای متعددی
ی صورت گرفته که
از جنبههای مختلف فسیلشناسی بر روی سازندهای پابده و گورپ 
از آن جمله میتوان به مطالعات انجام شده توسط صادقی و هداوندخانی (،)1389
نوروزی و همکاران ( ،)1393امینرسولی و همکاران ( ،)1391چگنی و همکاران (،)1395
ربانی و همکاران ( ،)1393دانشیان و همکاران ( )1391و بابازاده و همکاران ( )1389در
سازند پابده و مطالعات همتینسب و همکاران ( )1387و ( Beiranvand et al. (2014در
سازند گورپی اشاره کرد .از جمله پژوهشهای صورت گرفته بر اساس نانوفسیلهای
آهکی در سازندهای پابده و گورپی نیز میتوان به مطالعات حیدری (،)1389
پرندآور و همکاران ( )1392و آهیفر و همکاران ( )1393در سازند پابده و مطالعات
کنی و صالحی ( ،)1380پرندآور و همکاران (،Razmjooei et al. (2014( ،)1392
( Najafpour et al. (2015و ( Senemari (2015در سازند گورپی اشاره کرد .در مطالعه
حاضر ،هدف بررسی و تعیین مرز پالئوسن -ائوسن از نقطه نظر نانوفسیلهای آهکی
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است ،لذا نانوفسیلهای آهکی در قسمتهای فوقانی سازند گورپی و قسمتهای
تحتانی سازند پابده در ناحیه فارس داخلی در زاگرس مورد بررسی قرار گرفت.
 -2موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به برش مورد مطالعه
در این پژوهش قسمتهای فوقانی سازند گورپی و قسمتهای تحتانی سازند پابده
در تاقدیس شاهنشین واقع در شمال خاور شهرستان کازرون (در زون زاگرس ،ناحیه
فارس داخلی) مورد بررسی قرار گرفت .مختصات جغرافیایی برش مورد مطالعه
´´ 51˚ 49´ 19شرقی و ´´ 29˚ 44´ 35شمالی و دسترسی به آن از طریق جاده شیراز به
سمت قائمیه امکانپذیر است .در برش تحت بررسی ،مرز سازندهای پابده و گورپی
در قاعده شیل ارغوانی بهصورت همشیب و پیوسته در نظر گرفته شده و مرز فوقانی
سازند پابده با سازند آسماری نیز همشیب و پیوسته است .در شکل  1موقعیت منطقه
و راههای دسترسی به برش و در شکل  2موقعیت برش در زون زاگرس و تاقدیس
کوه شاه نشین دیده میشود.

 -3نمونهبرداری ،آمادهسازی و روش مطالعه
با توجه به اینکه در مطالعه حاضر هدف بررسی مرز پالئوسن -ائوسن از نقطه نظر
نانوفسیلهای آهکی با مدت زمان تقریبی  200هزار سال است ،لذا در این مطالعه 100
نمونه با فاصله  0/5متر از  15متر فوقانی سازند گورپی ( 30نمونه) و  35متر تحتانی سازند
پابده ( 70نمونه) در تاقدیس شاه نشین برداشت شد .به منظورجلوگیری از تأثیر آلودگی
و هوازدگی ،از عمق تقریبی  20سانتی متری نمونهبرداری صورت گرفت .لیتولوژی
محدوده مورد مطالعه شامل مارن ،سنگآهکهای مارنی و شیلهای مارنی است .در
برش مورد مطالعه مرز زیرین سازند پابده با سازند گورپی و مرز باالیی آن با سازند

آسماری همشیب و پیوسته است .در این پژوهش نمونهها به روش اسمیر اسالید
پرکنیلسون ( )Perch – Nielsen, 1985جهت مطالعات بیواستراتیگرافی آمادهسازی
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شدند .نمونهها با استفاده از میکروسکوپ نوری پالریزان ( ،)Olympus BH2با لنز
روغنی × 100و لنز چشمی× ( 10بزرگنمایی  1000برابر) مورد مطالعه قرار گرفتند.

عکسبرداری از نمونهها با استفاده از دوربین دیجیتال المپیوس  DP27و با بزرگنمایی
× 1500انجام شد.

شکل  -1الف) نمایش موقعیت برش مورد مطالعه
در زون زاگرس؛ ب) موقعیت منطقه و راههای
دسترسی به برش مورد مطالعه در شمال خاور
کازرون (اقتباس از بختیاری)1384 ،؛ پ) موقعیت
برش مورد مطالعه در تاقدیس شاهنشین (اقتباس از
 Macleod and Majedi, 1972با تغییرات).

شکل  -2نمایش ستون چینهشناسی ،جنس
و گونههای شاخص نانوفسیلهای آهکی و
زیستزونهای نانوفسیلی ثبت شده در قسمتهای
فوقانی سازند گورپی -قسمتهای تحتانی سازند
پابده در تاقدیس شاهنشین (شمال خاور کازرون).
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 -4زیستچینهنگاری نانوفسیلهای آهکی
نانوفسیلهای آهکی به دلیل داشتن ویژگیهای شاخص از جمله فراوانی زیاد،
گسترش جغرافیایی وسیع و تکامل سریع یک ابزار دقیق و مهم جهت بررسی رسوبات
مزوزوییک و سنوزوییک محسوب میشوند (.)Bown, 1998
رسوبات سنوزوییک توسط (Martini (1971) ،Okada and Bukry (1980
( Varol (1989و ( Agnini et al. (2014زونبندی شدهاند .در این مطالعه
از دو زونبندی ( Agnini et al. (2014و ( Martini (1971استفاده شد.
( Agnini et al. (2014برای معرفی زیستزونهای نانوفسیلی عرضهای جغرافیایی
پایینی تا متوسط پالئوسن از عالمت اختصاری ( ،CNP (CNP1 – CNP11برای
بازه ائوسن از عالمت اختصاری ( CNE (CNE1 – CNE21و برای بازه زمانی
الیگوسن از عالمت اختصاری ( CNO (CNO1 – CNO6استفاده کردهاند.
( Martini (1971از عالمت اختصاری ( NP (NP1 – NP25به همراه یک سری از
اعداد برای نامگذاری زیستزونهای نانوفسیلی پالئوژن و از عالمت  NNبه همراه
یک سری از اعداد برای معرفی زیستزونهای نانوفسیلی نئوژن استفاده کرده
است .بر اساس زیستزونهای ( Agnini et al. (2014از اولین حضور (،)Base = B
اولین حضور رایج ( ،)Base Common = BCآخرین حضور ( )Top = Tو آخرین
حضور رایج ( )Top Common = TCگونههای شاخص نانوفسیلی استفاده شده است.

همچنین بر اساس زیستزونهای ( Martini (1971از اولین ظهور ( )FOو آخرین
حضور ( )LOگونههای شاخص نانوفسیلی استفاده شده است .با توجه به اینکه در
قسمتهای ابتدایی برش تجمع نانوفسیلهای آهکی کرتاسه ثبت شد ،لذا از زونبندی
( Sissingh (1977برای این قسمت استفاده شد.
الزم به ذکر است که بر اساس مطالعه صورت گرفته زیستزونهای  CC26از
کرتاسه و زیستزونهای  CNP3تا اواخر زیستزون  CNP8در قسمتهای فوقانی
سازند گورپی ( 15متر) ثبت شدند و قسمتهای انتهایی زیستزون  CNP8تا CNE8
در قسمتهای ابتدیی سازند پابده ( 35متر) ثبت شد.
 .1 -4زیستزون نانوفسیلی (Nephrolithus frequense Zone (CC26

این زیستزون در عرضهای جغرافیایی باال از اولین حضور تا آخرین حضور
گونه  Nephrolithus frequensتعریف میشود و در عرضهای جغرافیایی پایین که
 N. frequensنادر بوده ،از اولین حضور گونه  Micula. murusبرای تعیین
قاعده این زیستزون و از اولین حضور گونههای  Cyclagelosphaera altaو یا
 Biantholithus sparsusو یا افزایش فراوانی  Thoracosphaera operculataبرای تعیین مرز
فوقانیاینزیستزوناستفادهشدهاست.اینزیستزونسنمایستریشتینپسیندارد.
در برش مورد مطالعه در  1/5متر ابتدایی محدوده مورد مطالعه ،تجمع
نانوفسیلهای آهکی کرتاسه و حضور گونه  M. murusثبت شد و
بدون ثبت اولین حضور گونههای  Cyclagelosphaera altaو یا
 Biantholithus sparsusو یا افزایش فراوانی  Thoracosphaera operculataدر
نمونه شماره  2( 4متری) تجمع نانوفسیلهای آهکی کام ً
ال تغییر کرد و جنس و
گونههای پالئوسن از قبیل Praeprinsius dimorphosus ،Chiasmolithus danicus
 Cruciplacolitus primus ،Cruciplacolithus tenuisبه همراه سایر جنس و
گونههای پالئوسن ثبت شد .بر این اساس بین نمونه  3و  4در قسمتهای فوقانی سازند
گورپی یک ناپیوستگی ثبت شد.
 .2 -4زیستزون نانوفسیلی (Praeprinsius dimorphosus Base Zone (CNP3

این زیستزون از اولین حضور رایج گروه
(= )Prinsius dimorphosusتا اولین حضور  Prinsius martiniiتعریف میشود.
 CNP3با قسمت باالیی زون  NP2و بیشتر قسمتهای زون  NP3قابل انطباق است.
در زون  CNP3گروه نانوفسیلی  P. dimorphosusافزایش فراوانی وسیعی نشان
میدهد .بهصورتی که فراوانی این گروه به بیش از  10نانوفسیل در هر میلیمتر مربع
میرسد ( .)Agnini et al., 2014بر اساس دادههای ارائه شده فراوانی این گروه به
شدت در قسمت تحتانی زون  CNP3افزایش مییابد (;Fornaciari et al., 2007
Praeprinsius dimorphosus

 .)Dallanave et al., 2012زیستزون  CNP3با سلطه گونههای کوچک دایرهای
و بیضویشکل  Praeprinsiusمشخص میشود (;Okada and Thierstein, 1979
 .)Varol, 1989همچنین گونه نانوفسیلی  C. tenuisدر باالترین قسمت این زیستزون
ظاهر میشود ( .)Agnini et al., 2014در برش مورد مطالعه ،اولین حضور رایج گونه
 P. dimorphosusدر متراژ  2/5متری (نمونه  )5و اولین حضور گونه  P. martiniiدر
ضخامت  3متری (نمونه  )6از قاعده برش ثبت شد .اولین حضور گونه  C. tenuisنیز
در متراژ  2/5متری (نمونه  )5ثبت شده ،اما گونه  Ch. danicusفراوانی کمتری داشته
و در نمونههای  5و  6ثبت نشده است .بر این اساسزون مذکور منطبق با زون NP3
از زونبندی ( Martini (1971در نظر گرفته شده است .همچنین در محدوده این زون
گروه نانوفسیلی  P. dimorphosusبه صورت رایج حضور دارد .سن این زون دانین
پیشین است.
 .3 -4زیستزون نانوفسیلی (Prinsius martini Base Zone (CNP4

این زون از اولین حضور گونه  P. martiniiتا اولین حضور رایج
 Toweius pertususبا ضخامت  3/5متر ثبت شد .اینزون منطبق با قسمتهای فوقانی
زون  NP3و قسمتهای ابتدایی زون  NP4از زونبندی ( Martini (1971است .بر
اساس مطالعات ( P. bisulcus ،Agnini et al. (2014با اندازه  5تا  10میکرون در

قسمتهای تحتانی زون  CNP4بهصورت رایج تا فراوان حضور دارد .نمونههای
کوچک و بزرگ  C. primusمعموالً بهطور ممتد در قسمتهای فوقانی زون CNP4
مشاهده نمیشود(  ( .)Agnini et al., 2014در برش مورد مطالعه اولین حضور �T. per
tususدر متراژ  6/5متری (نمونه  )13از قاعده برش ثبت شده است .در زون  CNP4گونه
 P. bisulcusدر قسمتهای تحتانی بهصورت رایج ثبت شد .سن اینزون دانین میانی
است.
 .4 -4زیستزون نانوفسیلی (Toweius pertusus Base Zone (CNP5

این زیستزون از اولین حضور رایج گونه  T. pertususتا اولین حضور رایج گروه
 Sphenolithus moriformisتعریف میشود و منطبق با قسمتهای میانی زیستزون
 NP4است .به عقیده ( Agnini et al. (2007اشکال کروی شکل  T. pertususبه
راحتی تشخیص داده میشوند و با اولین حضور در ستون چینهنگاری ،زیستزون
را مشخص میکنند .بنا به نظر ( Dallanave et al. (2012اولین حضور گروه
 Fasciculithus magnicordisدر زیستزون  CNP5ثبت شده است .گونه
 P. dimorphosusدرزون  CNP5ناپدید میشود .در برش مورد مطالعه اولین حضور
گونه  S. moriformisدر ضخامت  9/5متری (نمونه  )19از قاعده برش و همچنین
اولین حضور گونه ( Fasciculithus magnolia (=Diantholitha magnoliaدر
ضخامت  8/5متری (نمونه  )17ثبت شد .سن اینزون دانین پسین است.
 .5 -4زیستزون نانوفسیلی (Sphenolithus moriformis group Base Zone (CNP6

زیستزون نانوفسیلی  CNP6از اولین حضور رایج گروه Sphenolithus moriformis

تا اولین حضور (  Fasciculithus ulii (=Lithoptychius uliiتعریف میشود.
این زیستزون تقریباً با قسمتهای باالیی زیستزون  NP4مطابقت دارد.
جنس و گونههای اصلی در قسمت میانی زیستزون  CNP6عبارتند از
 P. martinii ،Coccolithus pelagicus ،P. bisulcusو  ،Toweius.ظهور گروه
 S. moriformisبیانگر ظهور تکاملی جنس  Sphenolithusاست .بهطوری که
این گروه به سرعت در حال توسعه و افزایش فراوانی در قسمتهای پایینی
زون  CNP6است (  .)Agnini et al., 2014همچنین اولین حضور گونه F. ulii
بیانگر آغاز دومین انشعاب فاسیکولیتها (  )Aubry et al., 2011و حضور
ممتد فاسیکولیتهای پالئوسن بوده که در این زون ثبت شده است
(  .)Agnini et al., 2014در محدوده مورد مطالعه اولین حضور  F. uliiدر متراژ
 10/5متری (نمونه  )21از قاعده برش ثبت شد .همچنین در محدوده تحت
بررسی  Toweius spp .و  C. pelagicusجز جنس و گونههای اصلی این زون
هستند .سن این زون دانین پسین است.
27

بررسی زیستچینهنگاری نانوفسیلهای آهکی رسوبات پالئوسن -ائوسن میانی در ...

 .6 -4زیستزون نانوفسیلی (Fasciculithus ulii Base Zone (CNP7

این زیستزون از اولین حضور گونه  Fasciculithus uliiتا اولین حضور
 Heliolithus cantabriaeتعریف میشود .زیستزون  CNP7تقریباً با
قسمتهای فوقانی زونهای  NP4و  NP5قابل انطباق است .بر اساس مطالعات
( Agnini et al. (2014در این زیستزون فراوانی جنس  Toweiusافزایش مییابد
تا جایی که به یک گونه غالب تبدیل میشود .فراوانی گونه  S. moriformisنیز در
این زیستزون افزایش یافته است .همچنین آخرین حضور رایج گونه P. martinii
در باالترین قسمت زون  CNP7ثبت شد .در قسمتهای فوقانی این زیستزون نیز
فراوانی گونههای  F. uliiو  F. pileatusکاهش یافته است ( .)Agnini et al., 2014به
عقیده ( Agnini et al. (2014اولین حضور گونه  F. uliiحدود  0/4میلیون سال زودتر
از اولین حضور گونه  F. tympaniformisثبت شده است .در محدوده مورد مطالعه
اولین حضور گونه  H. cantabriaeدر متراژ 13/5متری از قاعده برش (نمونه  )27ثبت
شد .در برش مورد مطالعه فراوانی گونه  F. uliiدر قسمتهای انتهایی کاهش مییابد.
سن این زون انتهاییترین بخش دانین پسین و اکثر قسمتهای سالندین (سالندین
پیشین و میانی) است.
 .7 -4زیستزون نانوفسیلی (Heliolithus cantabriae Base Zone (CNP8

این زیستزون از اولین حضور گونه  Heliolithus cantabriaeتا اولین حضور
گونه  Discoaster mohleriتعریف میشود و منطبق با قسمت فوقانی زیستزون
 NP5و کل زیستزون  NP6است .فرمهای حدواسط بین گونه  H. cantabriaeو
 Heliolithus kleinpelliiنزدیک به اولین حضور گونه  H. kleinpelliiدیده
میشوند که تشخیص اولین حضور گونه  H. kleinpelliiرا با مشکل مواجه
میسازد .اولین حضور گونه  Fasciculithus clinatusدر این زیستزون است،
اگر چه تشخیص ظهور این گونه ممکن است به دلیل وجود شکلهای حدواسط
بین این گونه و  F. tympaniformisمشکل باشد .جنس  Bomolithusدر
فوقانیترین قسمت این زیستزون رایج است ،جایی که اولین حضور پراکنده
 Sphenolithus anarrhopusمشاهده میشود ( .)Agnini et al, 2014در برش مورد
مطالعه اولین حضور  D. mohleriدر متراژ  17متری (نمونه  )34از قاعده محدوده
مورد بررسی ثبت شده است .سن اینزون سالندین پسین -تانتین پیشین است.
 .8 -4زیستزون نانوفسیلی (Discoaster mohleri Base zone (CNP9

این زیستزون از اولین حضور گونه  Discoaster mohleriتا اولین حضور گونه
 Discoaster backmaniiتعریف میشود .زیستزون  CNP9با قسمت تحتانی
زیستزون  NP7مطابقت دارد .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،گونه
 D. backmaniiاولین نماینده از دیسکواسترهای با بازوهای آزاد ()Free - Rayed
است ( .)Agnini et al, 2007در قسمتهای تحتانی این زیستزون کاهش شدید
در فراوانی گونه  H. kleinpelliiثبت شده است که میتواند به عنوان یک افق
زیستی بسیار مفید تلقی شود ( .)Agnini et al., 2007همچنین در قسمتهای تحتانی
زون  CNP9حضور ممتد گونه  F. clinatusثبت شده است .اولین حضور رایج
 S. anarrhopusنیز در این زون ثبت شده ( )Agnini et al., 2007و در محدوده مورد
مطالعه اولین حضور  D. backmaniiدر متراژ  17/5متری (نمونه  )35از قاعده برش
ثبت شده است .همچنین کاهش فراوانی گونه  H. kleinpelliiو اولین حضور رایج
 S. anarrhopusدر اینزون ثبت شد .سن اینزون تانتین پیشین است.
 .9 -4زیستزون نانوفسیلی (Discoaster backmanii Base Zone(CNP10

این زون از اولین حضور گونه  Discoaster backmaniiتا اولین حضور گونه
 ،Discoaster multiradiatusرا دربر میگیرد .زیستزون  CNP10با قسمت
باالیی زیستزون  NP7و کل زیستزون  NP8مطابقت دارد .بر اساس
( ،Agnini et al. (2014گونه  D. backmaniiبهصورت ممتد و غالب در یک بازه
زمانی کوتاه و مشخص حضور دارد و به سمت قسمت فوقانی این زیستزون
کاهش فراوانی پیدا میکند .در این زون گونه  Ericsonia robustaافزایش فراوانی
دارد و اولین حضور گونه  Zygrhablithus bijugatusو آخرین حضور رایج گونه
28

 S. anarrhopusدر قسمت فوقانی این زون ثبت شده است (.)Agnini et al., 2007
در محدوده مورد مطالعه اولین حضور گونه  D. multiradiatusدر متراژ  19متری
(نمونه  )38از قاعده برش ثبت شده است .همچنین اولین حضور  Z. bijugatusدر
نمونه  39ثبت شد .سن این زون تانتین میانی است.

 .10 -4زیستزون نانوفسیلی Discoaster multiradiatus/Fasciculithus
(richardii group Concurrent Range Zone )CNP11
(CNP11

این زیستزون از اولین حضور گونه  Discoaster multiradiatusتا آخرین
حضورگروه  Fasciculithus richardiiتعریف میشود .زیستزون  CNP11با اکثر
قسمتهای زیستزون  NP9مطابقت دارد .به عقیده ( Agnini et al. (2014حذف
شدن گونه  F. richardiiیک تغییر تکاملی بسیار واضح در تجمع نانوفسیلهای
آهکی بوده که برای تعیین مرز باالیی زیستزون  CNP11استفاده شده است.
( Martini (1971اولین حضور گونه  Tribrachiatus bramletteiرا برای رأس زون
 NP9استفاده کرد ،در حالی که ( Okada and Bukry (1980اولین ظهور گونههای
 Campylosphaera eodelaو  Rhomboaster spp.را برای تعریف رأس زون CP8a
استفاده کردهاند که منطبق بر این زیستزون هستند .الزم به ذکر است که بر اساس
( Agnini et al. (2014سه گونه مذکور تاکسونومی مبهم و پراکندگی نامنظم دارند
که کاربرد آنها را به عنوان شاخص زیستزون نامناسب میسازد .در محدوده مورد
مطالعه آخرین حضور گروه  F. richardiiدر متراژ  22متری (نمونه  )44از قاعده برش
ثبت شد .همچنین اولین حضور گونه  T. bramletteiدر متراژ  22/5متری (نمونه )45
ثبت شده است .بنابراین مرز دو زیستزون  NP9و  CNP11بر هم منطبق نیست .سن
این زیستزون تانتین پسین است.
 .11 -4زیستزون نانوفسیلی (Fasciculithus tympaniformis Top Zone (CNE1

این زیستزون از آخرین حضور گروه Fasciculithus richardiiتا آخرین
حضور گونه  Fasciculithus tympaniformisرا دربر میگیرد .زون  CNE1با
قسمت پایینی زون  NP10منطبق است .در برش مورد مطالعه آخرین حضور گونه
 F. tympaniformisدر متراژ  23متری (نمونه  )46از قاعده برش ثبت شد .سن این
زیستزون قسمتهای ابتدایی ایپرسین پیشین است.
 .12 -4زیستزون نانوفسیلی (Toweius eminens Partial Range Zone (CNE2

این زون از آخرین حضور گونه  Fasciculithus tympaniformisتا اولین حضور
گونه  Tribrachiatus orthostylusتعریف میشود .زیستزون مذکور با قسمتهای
میانی و باالیی زون  NP10منطبق است ( .)Agnini et al., 2014بر اساس مطالعه
( Agnini et al. (2007اولین حضور  Discoaster diastypusدر قسمت میانی این
زون و قبل از اولین حضور گونه  Tribrachiatus contortusثبت شده است.
 D. diastypusبه سرعت افزایش فراوانی مییابد و به تدریج در اوایل ائوسن جایگزین
 D. multiradiatusمیشود ( .)Agnini et al., 2014در برش مورد مطالعه اولین حضور
 T. orthostylusدر ضخامت ( 25/5نمونه  )51از قاعده برش ثبت شد .سن این زون
ایپرسین پیشین است.
 .13 -4زیستزون نانوفسیلی (Tribrachiatus orthostylus Base Zone (CNE3

این زیستزون از اولین حضور گونه  Tribrachiatus orthostylusتا اولین حضور
رایج گونه  Discoaster lodoensisدیده میشود .زیستزون  CNE3قابل انطباق با
قسمتهای باالیی زیستزون  NP10و زون  NP11است .در این زیستزون حضور
گونه  T. orthostylusبا فراوانی باال مشخص شده که همزمان با کاهش فراوانی
گون ه  T. contortusاست ( .)Agnini et al., 2007قاعده گونه �Sphenolithus ra
 diansدر تحتانیترین قسمت زیستزون  CNE3ثبت شده و بسیار نزدیک به اولین
حضور گونه  T. orthostylusدر اقیانوسهای آرام ،اطلس ،هند و باختر تتیس است
(.)Raffi et al., 2005; Agnini et al., 2007; Sharmock and Watkins, 2012
همچنین کاهش شدیدی در فراوانی گونه  D. multiradiatusدر قسمتهای
تحتانی زیستزون  CNE3ثبت شده ( )Agnini et al., 2014و نهایتاً در کرون

اعظم ماهانیپور و رضا افروز

 C24 n. 3nناپدید شده است .همچنین در این زیستزون ،اولین حضور گونه
( Girgisia gammation (=Toweius gammationکه یک تاکسون با ساختار جنس
 Toweiusبوده ( )Varol,1989گزارش شده است ( .)Agnini et al., 2014در محدوده
مورد مطالعه اولین حضور رایج گونه  Discoaster lodoensisدر متراژ  29/5متری
(نمونه  )59از قاعده برش و اولین حضور گونه  S. radiansدر برش مورد مطالعه1/5 ،
متر بعد از اولین حضور گونه  T. orthostylusثبت شد .حدود  0/5متر باالتر از قاعده
این زیستزون فراوانی  D. multiradiatusبه شدت کاهش مییابد و اولین حضور
 T. gammationحدود  0/5متر باالی مرززون ثبت شد .سن این زون ایپرسین پیشین است.
 .14 -4زیستزون نانوفسیلی

lodoensis/Tribrachiathus

Discoaster

(orthostylus Concurrent Range Zone (CNE4

این زون از اولین حضور رایج گونه  D. lodoensisتا آخرین حضور
 Tribrachiatus orthostylusبوده و منطبق بر زون  NP12است .گونه
 Discoaster lodoensisدر سراسر زون  CNE4غالب و رایج بوده ،اگر چه
نوساناتی در اندازه و تعداد بازوها ثبت شده است .در قسمت باالیی این زیستزون
 Discoaster kuepperiگونه غالب و رایج در بین گونههای دیسکوآستر است .همچنین
به تدریج از حضور  Toweius spp.به سمت قسمتهای فوقانی این زیستزون کاسته
و نهایتاً در انتهای این زون گونه مذکور منقرض میشود و همزمان جنسهای
 Reticulofenestraدر عرضهای جغرافیایی پایین تا متوسط ظاهر میشوند
( .)Agnini et al., 2014در محدوده مورد مطالعه آخرین حضور گونه
 T. orthostylusدر متراژ ( 31/5نمونه  )63از قاعده برش به ثبت رسیده است .در این
زون گونه  D. kuepperiغالب بوده و سن اینزون ایپرسین میانی است.
 .15 -4زیستزون نانو فسیلی Reticulofenestra dictyoda Partial

(Range Zone(CNE5

این زیستزون از آخرین حضور گونه  Tribrachiatus orthostylusتا اولین
حضور  Discoaster sublodoensisبوده و منطبق بر زون  NP13است .در این
زیستزون تغییرات زیادی در فراوانی خانوادههای ( Noelaerhabdaceaeاز قبیل
 Dictyococcitesو  )Reticulofenestraو  Prinsiaceaeاتفاق افتاده که در سه
مرحله قابل ثبت است و از قسمتهای فوقانی زون  CNE4تا قسمتهای تحتانی
زون  CNE5امتداد دارد (;Bown et al., 2004; Shamrock and Watkins, 2012
 .)Coccioni et al., 2012در مرحله اول ،گونه  Toweiusدر قسمتهای فوقانی زون
 CNE4غالب است .در مرحله دوم فراوانی گونه  Toweiusکاهش شدیدی پیدا
میکند و همزمان حضور کموبیش خانوادههای  Noelaerhabdaceaeدر این فاز
(فوقانیترین قسمت زون  )CNE4دیده میشود .در مرحله انتهایی ،انتقال از گونههای
 Toweiusبه  Reticulofenestra/Dictyococcitesکامل میشود ،بهطوری که گونه
 Toweiusبهطور کلی منقرض میشود (.)Bown et al., 2004, Agnini et al., 2006
در محدوده مورد مطالعه اولین حضور گونه  D. sublodoensisدر ضخامت  35متری
(نمونه  )67از قاعده برش ثبت شد .سن اینزون ایپرسین پسین است.
 .16 -4زیستزون نانو فسیلی (/ Discoaster

Discoaster sublodoensis

(lodoensis Concurrent Range Zone (CNE6

این زون از اولین حضور  D. sublodoensisتا آخرین حضور
 Discoaster lodoensisبوده و منطبق بر قسمت پایینی زیستزون  NP14است .اگر
چه تشخیص اولین حضور  D. sublodoensisممکن است مشکلساز باشد ،اما به
علت کمبود دیگر گونههای شاخص نشانگر مرز ،این گونه شاخص مرز زیست
زون در نظر گرفته شد ( .)Agnini et al., 2014گونههای  Reticulofenestraو
 Dictyococcitesتبدیل به اجزای اصلی ،مهم و فراوان در زون  CNE6میشوند .در
باالترین قسمت این زون  Coccolithus crassusقبل از  D. lodoensisناپدید میشود
( .)Agnini et al., 2006; Shamrock and Watkins, 2012در مطالعه حاضر آخرین
حضور  D. lodoensisدر ضخامت  43/5متری از قاعده برش (نمونه  )87ثبت شد.
سن اینزون ایپرسین پسین است.

 .17 -4زیستزون نانو فسیلی

Partial

barbadiensis

Discoaster

(Range Zone (CNE7

این زیستزون از آخرین حضور گونه  D. lodoensisتا اولین حضور گونه
 Nannotetrina cristataبوده و با قسمتهای میانی زون  NP14منطبق است .در زون
 CNE7نانوفسیلهای آهکی تغییرات زیادی نشان میدهند (.)Agnini et al., 2014
اولین حضور گونه  Pseudotriquetrorhabdulus inversusدر قسمتهای
تحتانی این زون و نزدیک به آخرین حضور گونه  D. lodoensisرخ میدهد
( .)Backman, 1986همچنین ظهور گونه  Blackites inflatusکه شاخص قاعده زون
 CP12بوده و به عنوان شاخص برای مقطع نمونه مرزی در قاعده آشکوب لوتتین
استفاده شده ( )Molina et al., 2011در بعضی از مناطق منطبق بر اولین ظهور گونه
 Nannotetrina spp.است ( .)Molina et al., 2011در برش مورد مطالعه اولین حضور
گونه  N. cristataدر ضخامت  47/5متری از قاعده برش (نمونه  )95ثبت شد .سن
اینزون قسمتهای انتهایی ایپرسین پسین است.
 .18 -4زیستزون نانو فسیلی (Nannotetrina cristata Base Zone (CNE8

این زیستزون از اولین حضور گونه  Nannoterina cristataتا اولین حضور گروه
 Nannotetrina alata groupبوده و منطبق بر قسمت باالیی زون  NP14است .این
زیستزون سن ابتدای لوتتین دارد .به عقیده ( Agnini at al. (2014اولین ظهور
 N. cristataارجعیت بیشتری نسبت به اولین ظهور  Blackites inflatusبه عنوان
شاخص مرز زیستزون دارد ،اگر چه  N. cristataنادر بوده اما در وحدوده وسیعی
از محیط های رسوبی ثبت شده و به راحتی در تجمعات نانوفسیلی با حفظ شدگی
ضعیف قابل تشخیص است .این در حالی است که  B. inflatusمعموالً در مکانهای
کمعمق تا همیپالژیک به فراوانی دیده میشود ،اما در محیطهای پالژیک یا در
تجمعات با حفظشدگی ضعیف مشاهده نمیشود .در مواردی که هر دو گونه حضور
داشته باشند ،اولین حضور دو گونه مذکور نزدیک به یکدیگر ثبت میشود .همچنین
ظهور گونه  Sphenolithus spinigerدر قسمتهای فوقانی زون  CNE8ثبت شده
است ( .)Agnini at al., 2014در محدوده مورد مطالعه اولین حضور گروه N. alata
ثبت نشد و بنابراین تعیین مرز فوقانی این زیستزون امکانپذیر نیست.
 -5بحث
نانوفسیلهای آهکی ابزار بسیار قدرتمندی جهت تعیین سن الیههای رسوبی
مزوزوییک و سنوزوییک هستند و از دقت باالیی جهت تطابق زیستچینهنگاری
در مقیاس ناحیهای و جهانی برخوردارند .در مطالعه حاضر بر اساس مطالعه
زیستچینهنگاری نانوفسیلهای آهکی ،سن مایستریشتین پسین تا ابتدای پالئوسن
پسین (سالندین میانی) برای قسمتهای فوقانی سازند گورپی و سن پالئوسن پسین

(سالندین پسین) تا ائوسن میانی (لوتتین پیشین) برای قسمتهای ابتدایی سازند پابده
در تاقدیس شاهنشین واقع در شما ل خاور کازرون در نظر گرفته شد 180 .گونه از
 31جنس از نانوفسیلهای آهکی در محدوده مورد مطالعه شناسایی شده است .در
مطالعه حاضر از دو زونبندی ( Agnini et al. (2014و ( Martini (1971برای رسوبات
پالئوژن استفاده شد .بر اساس زونبندی ( Agnini et al. (2014زیستزونهای
نانوفسیلی  CNP3تا  CNP11در رسوبات به سن پالئوسن و زیستزونهای  CNE1تا
 CNE8در رسوبات ائوسن ثبت شدند.
همچنین بر اساس زونبندی ( ،Martini (1971زیستزونهای  NP3و  NP9در
رسوبات پالئوسن و زیستزونهای  NP10تا  NP14در رسوبات ائوسن شناسایی
شدند .در قسمتهای ابتدایی برش ( 2/5متر ابتدایی) ،تجمع نانوفسیلهای آهکی
کرتاسه به سن مایستریشتین پسین (زیستزون  )CC26Aثبت شد که در ادامه به
رسوبات پالئوسن (زیستزون  )CNP3/NP3تبدیل میشود .بر این اساس یک
ناپیوستگی موازی در قسمتهای ابتدایی برش در سازند گورپی قابل ثبت است.
در رسوبات پالئوسن ،اولین حضور گونه  D. multiradiatusیکی از بهترین افقهای
زیستی به حساب میآید ( )Raffi et al., 2005; Agnini et al., 2007که در بسیاری
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از برشهای خشکی و دریایی عمیق در تتیس ،آتالنتیک و پاسیفیک در کرون C25n

ثبت شده است ( .)Raffi et al., 2005; Agnini et al., 2007در برش مورد مطالعه نیز
اولین حضور این گونه شاخص قاعده زون  CNP11/NP9بوده که در ضخامت 19
متری (نمونه  )38ثبت شده است.
همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط ( Agnini et al. (2014ناپدید
شدن گونه  F. richardiiیک تغییر تکاملی بسیار واضح در تجمع نانوفسیلهای
آهکی محسوب میشود که میتواند جهت تعیین مرز زیستزونهای  CNP11و
 CNE1و مرز پالئوسن (تانتین) -ائوسن (ایپرسین) استفاده شود .حذف شدن این گونه
نشاندهنده آغاز حادثه حداکثر گرمایش مرز پالئوسن -ائوسن ( )PETMدر نظر
گرفته شده که از نواحی مختلف دنیا از جمله اقیانوس های اطلس و آرام و ناحیه تتیس
گزارش شده است ( .)Raffi et al., 2005; Agnini et al., 2007در برش مورد مطالعه،
مرز پالئوسن -ائوسن در محدوده زیستزونهای  CNP11و  CNE1از زونبندی
( Agnini et al. (2014و در مرز زیستزونهای  NP9و  NP10از زونبندی
( Martini (1971قرار داده شده است .در زونبندی ( Martini (1971مرز زونهای
 NP9و  NP10با اولین حضور گونه  T. bramletteiمشخص شده است که به عقیده
( Agnini et al. (2014گونه مذکور تاکسونومی مبهم و پراکندگی نامنظمی دارد و
کاربرد آن به عنوان شاخص زیستزون نامناسب است .در برش مورد مطالعه آخرین
حضور گروه  F. richardiiشاخص مرز پالئوسن -ائوسن و حادثه حداکثر گرمایش
این مرز در نظر گرفته میشود که در ضخامت  22متری (نمونه  )44از قاعده برش
ثبت شد.
الزم به ذکر است که اولین حضور گونه ( T. bramletteiشاخص مرز
زیستزونهای  NP9و  NP10بر اساس زونبندی مارتینی) در ضخامت  22/5متری
(نمونه  )45ثبت شد .لذا مرز دو زیستزون  NP9و  CNP11دقیقاً بر هم منطبق نیست
و حدود  0/5متر اختالف وجود دارد .همچنین بر اساس (Agnini et al. (2014
مجموعه نانوفسیلی قسمت تحتانی زون  CNE1تحت تأثیر شرایط حداکثر گرمایش
مرز پالئوسن -ائوسن ( )PETMاز نظر حفظشدگی و ترکیب است .در زون CNE1
گونه های  F. tympaniformisو  F. involutusگزارش شدهاند که مدت کوتاهی
بعد از ناهنجاری ایزوتوپ کربن در حادثه حداکثر گرمایش مرز مذکور ()PETM
ناپدید میشوند ( .)Agnini et al., 2014در برش مورد مطالعه آخرین حضور گونه
 F. tympaniformisدر ضخامت  23متری (نمونه  )46و حدود یک متر بعد از ثبت
آخرین حضور گروه  F. richardiiثبت شد .کاهش تنوع جنس  Fasciculithusاز
حوضههای مختلف اقیانوسی در آغاز ثبت ناهنجاری ایزوتوپ کربن گزارش شده
است ( .)Raffi et al., 2005; Gibbs et al., 2006در برش مورد مطالعه کاهش
تنوع جنس  Fasciculithusبه گونه  F. tympaniformisو Fasciculithus lillianiae
در محدوده مرز و نمونه  44اتفاق افتاده است .تجمع نانوپالنکتونهای آهکی در
محدوده مرز پالئوسن -ائوسن در مقیاس جهانی تغییر میکند ()Raffi et al., 2009
و با ظهور گونههای با طول عمر کوتاه مشخص میشود که از آن جمله
میتوان به شکوفایی و تکامل مورفوتایپهای مختلف جنس  Rhomboasterو
 Tribrachiatusدر محدوده حادثه حداکثر گرمایش مرز پالئوسن -ائوسن
اشاره کرد (;Kahn and Aubry, 2004; Tremolada and Bralower, 2004
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 .)Agnini et al., 2007همچنین ظهور جنس و گونههای  Discoasterبا بازوهای
بلند و نامتقارن از قبیل  Discoaster araneusو  Discoaster anartiosشاخص
و محدود به این بازه زمانی گزارش شدهاند (;Kahn and Aubry, 2004
.)Tremolada and Bralower, 2004
در برش تحت بررسی جنس  Rhomboaster spp.از نمونه بعد از مرز پالئوسن-
ائوسن در نمونهها ثبت شده (نمونه  )45و در نمونه  3/5( 51متر بعد از مرز) به حداکثر
فراوانی خود رسیده است .جنس  Tribrachiatusو به خصوص گونه T. bramlettei
نیز حدود  2متر بعد از مرز (نمونه  )48در نمونهها ثبت شد و در نمونه  2/5( 49متر
بعد از مرز) به حداکثر فراوانی خود رسید .گونه  D. araneusنیز در محدوده مرز
(نمونه  )44ثبت شد و فراوانی آن بعد از مرز کاهش یافت .این گونه تا نمونه 53
( 4/5متر بعد از مرز) در نمونهها ثبت شده است .تجمع Rhomboaster-D. araneus
اساساً در مسیر راه آبی تتیس ،شمال و جنوب اقیانوس آتالنتیک و باختر اقیانوس
هند گزارش شده است ( .)Kahn and Aubry, 2004همچنین به عقیده
( Bralower (2002ظهور گونههای نامتقارن  Discoasterو  Rhomboasterبیانگر توسعه
و ایجاد نیچهای اکولوژیکی جدید بوده که حاصل تغییرات پالئوژئوگرافی اساسی طی
حادثه حداکثر گرمایش مرز پالئوسن -ائوسن ( )PETMاست  .تصویر تعدادی از جنس
و گونههای نانوفسیلی مورد بحث در تابلوهای  1و  2نمایش داده شده است.
 -6نتیجهگیری
بررسی نانوفسیلهای آهکی در پالئوسن -ائوسن میانی در قسمتهای فوقانی سازند
گورپی -قسمتهای تحتانی سازند پابده منجر به شناسایی  180گونه از  31جنس از
نانوفسیلهای آهکی شد .بر اساس شواهد نانوفسیلی موجود مرز سازندهای پابده و
گورپی پیوسته است .همچنین با توجه به تغییر تجمع نانوفسیلهای آهکی کرتاسه
(زون نانوفسیلی  )CC26aدر ابتدای برش به صورت ناگهانی به تجمع نانوفسیلی
پالئوسن ( )CNP3/NP3در ضخامت  2/5متری ،در قسمتهای فوقانی سازند گورپی
یک ناپیوستگی موازی وجود دارد .در ادامه محدوده مورد مطالعه ،زیستزونهای
 CNP3تا  CNP11در رسوبات پالئوسن و  CNE1تا  CNE8در رسوبات ائوسن بر
اساس زیستزونهای آگنینی و همکاران و زیستزونهای  NP3تا  NP9در
رسوبات پالئوسن و زیستزونهای  NP10تا  NP14در رسوبات ائوسن بر اساس
زیستزونهای مارتینی ثبت شد .بر اساس جنس و گونههای شاخص ثبت شده و
زیستزونهای موجود ،مرز پالئوسن -ائوسن در حدفاصل زونهای  CNP11/NP9و
 CNE1/NP10قرار گرفت که با آخرین حضور گروه  F. richardiiدر ضخامت 22
متری منطبق است .همچنین آخرین حضور گونه  F. tympaniformisدر ضخامت 23
متری و حدود یک متر بعد از مرز پالئوسن -ائوسن ثبت شد که در سایر مطالعات
دنیا نیز طی حادثه حداکثر گرمایش مرز پالئوسن -ائوسن و در ابتدای ائوسن
ناپدید شده است .جنس و گونههای  Rhomboaster spp. ،T. bramletteiو گونه
 D. araneusاز دیسکوآسترهای نامتقارن با بازوهای بلند مشابه با بقیه نقاط دنیا از
جمله سایر قسمتهای حوضه تتیس ،اقیانوس اطلس و هند در محدوده مرز پالئوسن-
ائوسن در رسوبات برش شاهنشین ثبت شد .شواهد مذکور برای اولین بار از حوضه
رسوبی زاگرس و ایران گزارش میشود.

اعظم ماهانیپور و رضا افروز

Plate 1
Fig. 1- Blackites stilus (Bown, 2005), XPL- 45˚ rotated (Sample 92); Fig. 2- Campylosphaera dela (Bramlette & Sullivan, 1961)
Hay & Mohler, 1967, XPL (Sample 45); Fig. 3- Coccolithus bownii (Jiang and Wise, 2007), XPL- 20˚ rotated (Sample 46);
Fig. 4- Coccolithus pelagicus (Wallich, 1877) Schiller, 1930, XPL- 20˚ rotated (Sample 48); Fig. 5- Cruciplacolithus primus
(Perch-Nielsen, 1977), XPL (Sample 8); Fig. 6- Cruciplacolithus tenuis (Stradner, 1961) Hay and Mohler in Hay et al., 1967, XPL
(Sample 9); Fig. 7- Discoaster araneus (Bukry, 1971), XPL (Sample 48); Fig. 8- Discoaster backmanii ( Agnini et al., 2008), XPL
(Sample 36); Fig. 9- Discoaster kuepperi (Stradner, 1959), PPL (Sample 52); Fig. 10- Discoaster lodoensis (Bramlette & Riedel,
1954), PPL (Sample 59); Fig. 11- Discoaster multiradiatus (Bramlette & Riedel, 1954), PPL (Sample 40); Fig. 12- Discoaster mohleri
(Bramlette & Percival, 1971), PPL (Sample 42); Fig. 13- Discoaster diastypus (Bramlette & Sullivan, 1961), PPL (Sample 50);
Fig. 14- Discoaster sublodoensis (Bramlette & Sullivan, 1961), PPL (Sample 70); Fig. 15- Ericsonia subpertusa (Hay & Mohler, 1967), XPL (Sample 20); Fig. 16- Diantholitha magnolia (Aubry & Rodriguez in Aubry et al. 2011), XPL (Sample 19);
Fig. 17- Fasciculithus tympaniformis (Hay & Mohler in Hay et al., 1967), XPL- 10˚ rotated (Sample 31); Fig. 18- Fasciculithus

lillianiae (Perch-Nielsen, 1971), XPL- 10˚ rotated (Sample 42); Fig. 19- Fasciculithus richardii (Hay & Mohler, 1967), XPL (Sample 42);
Fig. 20- Fasciculithus clinatus (Bukry, 1971), XPL (Sample 38); (XPL: Cross polarized light; PPL: Plain polarized light).
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Plate 2
Fig. 1- Fasciculithus ulii (Perch-Nielsen, 1971) Aubry in Aubry et al. 2011, XPL (Sample 27); Fig. 2- Heliolithus cantabriae
(Perch-Nielsen, 1971), XPL (Sample 28); Fig. 3- Heliolithus kleinpellii (Sullivan, 1964), XPL (Sample 32); Fig. 4- Nannotetrina

cristata (Martini, 1958) Perch-Nielsen, 1971, PPL (Sample 97); Fig. 5- praeprinsius dimorphosus (Perch-Nielsen, 1969)
Perch-Nielsen, 1977. XPL- 10˚ rotated (Sample 5); Fig. 6- praeprinsius martinii (Perch-Nielsen, 1969) Haq, 1971, XPL (Sample 18); Fig. 7-

Rhomboaster cuspis (Bramlette & Sullivan, 1961), PPL (Sample 49); Fig. 8- Reticulofenestra dictyoda (Deflandre in Deflandre & Fert, 1954)
Stradner in Stradner & Edwards, 1968, XPL (Sample 94); Fig. 9- Rhomboaster bramlettei (Brönnimann & Stradner, 1960) Bybell &
Self-Trail, 1995, PPL (Sample 46); Fig. 10- Tribrachiatus contortus (Stradner, 1958) Bukry, 1972, PPL (Sample 50); Fig. 11- Tribrachiatus

orthostylus (Shamrai, 1963), PPL (Sample 61); Fig. 12- Sphenolithus anarrhopus (Bukry and Bramlette, 1969) XPL- 0-45˚ (Sample
36); Fig. 13- Sphenolithus moriformis (Bronnimann and Stradner, 1960) Bramlette and Wilcoxon, 1967, XPL (Sample 63); Fig. 14-

Toweius gammation (Bramlette & Sullivan, 1961) Romein, 1979, XPL (Sample 88); Fig. 15- Toweius pertusus (Sullivan, 1965)
Romein, 1979, XPL (Sample 32); Fig. 16- Zygrhablithus bijugatus (Deflandre in Deflandre and Fert, 1954) Deflandre, 1959, XPL- 90˚ rotated
(Sample 74); (XPL: Cross polarized light; PPL: Plain polarized light).
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کتابنگاری
امینرسولی ،ه ،.السمی،ی ،.قماشی ،.م .و ظاهری ،.ش -1391 ،.رخسار ههاي مرز سازندهاي پابده و آسماري در برش كوه آسماري :گواهي بر ناپيوستگي مرز روپلين -شاتين در ايران ،مجله علوم
زمین ،83 ،21 ،ص 59 .تا .66
آقانباتی ،ع -1383 ،.زمینشناسی ایران ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور 586 ،ص.
آهیفر ،آ،.کنی ،ا .و امیری بختیار ،ح -1393 ،.زیستچینهنگاری سازند پابده براساس نانوفسیلهای آهکی در تاقدیس کوه گورپی ،مجله علوم زمین ،95 .ص 107 .تا .120
بابازاده ،ا ،.بهاران ،س ،.پروانهنژاد شیرازي ،م .و بهرامي ،م -1389 ،.زیستچینهنگاري سازند پابده در برش تنگ زنجیران جنوب خاور شیراز بر مبناي روزن داران پلنکتون ،پژوهشهاي چینهنگاري
و رسوب شناسي ،38 ،26 ،ص 145 .تا .158
بختیاری ،س -1384 ،.اتو اطلس ایران ،مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ،تهران 64 ،ص.
پرندآور ،م ،.ماهانیپور ،ا ،.آقانباتی ،ع .و حسینی ،ا -1392 ،.زیستچینهنگاری نانوفسیلهای آهکی در بخش باالیی سازند گورپی -بخش ابتدایی سازند پابده (شیل ارغوانی) در یال شمال خاوری
تاقدیس کوه گورپی ،مجله علوم زمین ،89 ،23 ،ص 187 .تا .198
چگنی ،ف ،.باغبانی ،د ،.وزیری ،ح ،.محتاط ،ط .و کهنسال قدیموند ،ن -1395 ،.ریززیستچینه شناسی سازند پابده (ائوسن میانی -باالیی) در دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه ،باختر
گسل کازرون ،مجله علوم زمین ،99 ،25 ،ص 143 .تا .156
حیدری ،ا -1389 ،.لیتوستراتیگرافی و نانوستراتیگرافی سازند پابده در میدان نفتی اهواز ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی 172 ،ص.
دانشیان ،ج ،.نوروزی ،ن ،.باغبانی ،د .و آقانباتی ،ع -1391 ،.زيستچينهنگاري نهشته هاي اليگوسن و ميوسن زيرين(سازندهاي پابده ،آسماري ،گچساران و ميشان) بر اساس روزنبران در جنوب باختر
جهرم ،در فارس داخلي ،مجله علوم زمین ،83 ،21 ،ص 157 .تا .166
ربانی ،ج ،.قاسمینژاد ،ا ،.عاشوری ،ع .و وحیدینیا ،م -1393 ،.ديرينبومشناسي و محیط دیرینه شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشهدراز ،جنوب باختر ایران ،مجله علوم زمین،94 ،24 ،
ص 165 .تا .172
صادقی ،ع .و هداوندخانی ،ن -1389 ،.زيستچينهنگاری سازند پابده در برش چينهشناسي امامزاده سلطان ابراهيم (شمال غرب شهر ايذه) ،فصلنامه علوم زمین ،15 ،4 ،ص 81 .تا .98
کنی ،ا .و صالحی ،ف -1380 ،.بیوستراتیگرافی سازند گورپی در برش نمونه با استفاده از نانوفسیلهای آهکی ،نشریه دانشکده علوم زمین 4 ،و  ،5ص 40 .تا .51
نوروزی ،ن ،.دانشیان ،ج ،.باغبانی ،د .و آقانباتی ،ع -1393 ،.چینهنگاری زیستی نهشتههای الیگوسن و میوسن زیرین (سازندهای پابده ،آسماری و گچساران) بر اساس روزنبران در جنوب غرب
شهرستان قیر ،استان فارس ،فصلنامه زمینشناسی ایران ،29 ،8 ،ص 59 .تا .74
همتینسب ،م ،.قاسمینژاد ،ا .و درویشزاده ،ب -1387 ،.تعیین عمق دیرینه سازند گورپی بر مبنای فرامینفرهای پالنکتونیک و بنتیک ،مجله علوم دانشگاه تهران ،)1( 34 ،ص 157 .تا .173
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