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بررسی همبری مرز کرتاسه– پالئوژن در برشهای چینهشناسی زالوبند و هونو (شرق خور)
فاطمه مهدیخانی ،1محمودرضا مجیدیفرد ،*2طیبه محتاط ،3لیدا بخشنده 3و مسعود زمانی پدرام

3

1کارشناسی ارشد ،پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ایران
2دانشیار ،پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ایران
3دکترا ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1395 /03 /03 :

تاريخ پذيرش1397 /02 /02 :

چكيده

به منظور مطالعه سنگچینه نگاری و زیست چینه نگاری مرز کرتاسه -پالئوژن ،دو برش زالوبند و هونو در شرق خور (استان اصفهان) در نظر گرفته شد .ضخامت الیه های مورد نظر

در برش زالوبند  100متر و در برش هونو  70متر اندازه گیری شده است .این توالي در برش اول بیشتر از مارن ،سنگآهک مارنی ،سنگماسه آهکی ،سنگآهک ،ماسه سنگ و

کنگلومرا و در برش دوم مارن ،سنگ آهک و سنگ آهک ماسه ای تشکیل شده است .بخش پایینی این توالی سازند فرخی و بخش باالیی آن را سازند چوپانان تشکیل می دهد.
در بررسی های بیواستراتیگرافی  31جنس و  17گونه ( 5جنس و  4گونه پالژیک و  26جنس و  13گونه بنتیک) فرامینیفرا شناسایی و معرفی شده است .مطالعات فسیل شناسی سن
توالی مورد مطالعه را در هر دو برش برای سازند فرخی ماستریشتین پسین و برای سازند چوپانان پالئوسن پسین تعیین کرده است .بر اساس مطالعات انجام شده در برش زالوبند،
ناپیوستگی فرسایشی در مرز کرتاسه -پالئوژن و بر اساس مطالعات فسیلشناسی ،تغییرات رخساره ای و سنگشناسی در برش هونو ،ناپیوستگی موازی تشخیص داده شد.

کلیدواژهها :خور ،فرخی ،چوپانان ،مرز کرتاسه -پالئوژن ،فرامینیفرای بنتیک.
*نویسنده مسئول :محمودرضا مجیدیفرد

 -1پيش نوشتار
هدف از این بررسی ،مطالعه سنگ شناسی توالی کرتاسه باالیی و پالئوسن ،تعیین
سن توالی و بررسی مرز کرتاسه -پالئوژن در برش چینه شناسی مورد نظر و شناسایی
فرامینیفرای نمونه های موجود در توالی مذکور است.
محدوده مورد مطالعه در برش زالوبند در شرق خور بین عرض های
جغرافیایی ˝ 33 ° 44΄ 08شمالی و طول های جغرافیایی ˝54 ° 29΄ 57

E-mail: M_Majidifard@yahoo.com

شرقی قرار دارد .این برش چینهشناسی در  70کیلومتری شهرستان خور واقع
شده و دسترسی به این برش از طریق جاده نایین به اصفهان میسر است
(شکل هاي  ۱و  .)۲برش هونو نیز در  17کیلومتری جنوب غرب شهرستان
خور به مختصات جغرافیایی ˝ 33 ° 44΄ 43شمالی و˝ 55 ° 01΄ 29شرقی
جای دارد (شکل .)۳

شکل  -1نقشه راههای ارتباطی و دسترسی به برش های مورد مطالعه (اطلس راه های ایران.)1389 ،
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شکل  -2موقعیت زمینشناسی برش زالوبند )a :موقعیت برش مورد مطالعه در بلوک یزد
()Wilmsen et al.,2012؛  bو  )cنقشه  1:100000فرخی (سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور).

شکل  -3موقعیت زمینشناسی برش هونو )a :موقعیت برش مورد مطالعه در بلوک یزد
()Wilmsen et al.,2012؛  bو  )cنقشه  1:100000خور (سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور).
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افرادی همچون ( ،Wilmsen et al. (2012, 2013)،Aistov et al. (1984خسروتهرانی
( ،)۱۳۸۳رزمجویی ( ،)۱۳۸۹قاسمینژاد و همکاران ( ،)۱۳۹۰سیف ( )1391و سیف و
همکاران ( )۱۳۹4در این منطقه به مطالعه در زمینههای مختلف پرداختهاند.

 -2سنگچینه نگاری و زیست چینه نگاری در برش زالوبند
در این برش ،سن باالترین بخش سازند فرخی به ستبرای  40متر ماستریشتین پسین و سن
پایین ترین بخش سازند چوپانان به ستبرای  60متر پالئوسن پسین تعیین شده است (شکل .)۴

شکل  -4نمای کلی از سازند فرخی و چوپانان در برش زالوبند (دید به سمت شمال شرق).

بر اساس خصوصیات سنگ شناسی ،به ترتیب  3و  5عضو برای سازندهای فرخی و
چوپانان به شرح زیر در نظر گرفته شده است (شکل .)۵

 .1 -2سازند فرخی

روزن بران بزرگ بنتیک ( )Large benthic foraminiferaبه همراه انواع کوچکتر،
مهمترین فونای بخش سنگآهک مارنی را تشکیل می دهند (:)plates 4- 5
Orbitoides media d'Archiac, Siderolites calcitrapoides Lamark, Orbitoides

 عضو ( 1مارن) :در برش مورد نظر ،سازند فرخی با عضو مارنی به ضخامت  15مترآغاز می شود که ضخامت جانبی آن متغیر و شامل مارن خاکستری تا سبز مایل به زرد و
بلورهای ژیپس ثانویه است .این بخش مارنی محتوای فسیلی فراوانی دارد که از جمله
ماکروفسیل های یافت شده در آن می توان به خاردارانی مانند ,Echinocorys conulus
 .)plate7) Hemipeneostes cf. pyrenuicusاثرات بارو و اثرفسیل Talasinoides isp
اشاره کرد .همچنین استراکود ،خارهای اکینویید و سوزن اسفنج از دیگر انواع فسیلی
بوده است .عالوه بر فسيل هاي اشاره شده ،روزن بران زير سن ماستریشتین را براي اين
واحد سنگی نشان مي دهند (:)Plates 1- 3
Contusotruncana fornicata plummer, Globotruncana arca Cushman,

cf. apiculata, Siderolites sp., Orbitoides sp., Rotalia sp., Miliolids,
Textularia sp.

سن ماستریشتین پسین را میتوان با توجه به فونای فسیلی به این بخش نسبت داد.
 عضو ( 3سنگآهک رودیست دار) :این بخش به ستبرای  15متر آخرين بخش سازندفرخي بوده و شامل سنگآهک متوسط تا ضخیمالیه حاوی رودیست است .قطعات
جلبک ،بریوزوآ ،صدف های دوکفه ایی ،کرینویید ،ساقه اکینویید و خرده های
فراوان رودیست از جمله اجزای تشکیل دهنده این بخش هستند .روزن بران یافت
شده سن  Late Maastrichtianرا نشان میدهند و شامل جنس و گونه های زیر هستند
(:)plates 4-5

Globotruncana linneiana d'Orbigny, Heterohelix globulosa Cushman,

Lamark,

Praebulimina reuss Hofker, Gyroidinoides nitida Brotzen, Gavelinella sp.,

Orbitoides cf. apiculata Schlumberger, Sulcoperculina sp., Orbitoides sp.,

Cibicidoides padella Montfort, Marssonella oxycona oxycona Reuss,

Lepidorbitoides sp., Rotalia sp., Textularia sp., Miliolids.

Spiroplectinella dentate Schubert, Marssonella sp., Lagena paucicosta
Popescu, Clavulinoides cf. aspera Cushman, Telatynella sp., Pyramidulina
cf. affinis Fornasini, Psammatodendron sp.,

 عضو ( 2تناوب مارن و سنگآهک مارني براکیوپوددار) :این عضو شامل  12متر مارنسبز مایل به خاکستری با میانالیه هایی از سنگآهک مارنی متوسطالیه روشن
متمایل به قرمز بوده كه به فراوانی دارای براکیوپودهایی مانند Cyclothyris sp.،
 Loriolithyris sp.و  Carneithyris sp.است ( .)Plate 6از روزن بران موجود در
الیههای مارنی می توان به موارد زیر اشاره کرد (:)plates 1- 3
1

Contusotruncana fornicata plummer, Marssonella oxycona oxycona Reuss,
Marssonella sp., Gyroidinoides nitida Brotzen, Gavelinella sp.

calcitrapoides

Siderolites

d'Archiac,

media

Orbitoides

 .2 -2سازند چوپانان

 عضو ( 1کنگلومرا) :اين توالي به ستبراي  10متر است و از مشخصات کنگلومرامی توان به جورشدگی بد و گردشدگی خوب اشاره کرد .بیشترین قطر قلوه های
کنگلومرا  35سانتیمتر و سیمان آن ماسه ایی است .جنس قلوه های آن به ترتيب
فراواني شامل  )1سنگآهک )2 ،ماسه سنگ )3 ،سنگ های دگرگونی و  )4چرت
(قلوه های چرت) است.
این کنگلومرا آغاز سيكل رسوبي سازند چوپانان را نشان مي دهد كه بهصورت
ناپيوسته بر روي سازند فرخي قرار دارد و می تواند نشاندهنده رخداد فرسایشی
الرامید باشد .به عبارت دیگر فاز فرسایشی الرامید بر روی رسوبات پالئوسن زیرین و
میانی اثر کرده و آنها را بهطور کامل فرسایش داده است.
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شکل  -5ستون چینهشناسی و گسترش چینهشناسی روزنبران سازند فرخی و چوپانان در برش زالوبند.
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 عضو ( 2ماسه سنگ) :این عضو به ضخامت  13متر ماسه سنگ ضخیمالیهو توده ای و چهره ساز به رنگ قرمز ارغوانی بوده که در بررسی های انجام
شده هیچ نمونه فسیلی در آن گزارش نشده است .جنس دانه های ماسه سنگ،
کوارتز ،فلدسپار و چرت به همراه کانیهای اپک بوده كه گردشدگی ذرات آن
 sub angular-sub roundedاست .به عالوه در بخش هایی از آن کلسیت بهطور کامل
جانشین فلدسپار شده كه داراي بیرفرنژانس کتابی است .در مورد رخساره می توان
گفت که میکرایت به میکرواسپارایت و سودواسپارایت تبدیل شده است و میتوان
آن را  Rich carbonate sandstoneنامید.
 عضو ( 3سنگماسه آهکی) :اين بخش  15متر ستبرا دارد و شامل سنگماسهآهكي ضخيماليه به رنگ خاكستري است كه از فسيل هاي آن مي توان به قطعات و
خردههای  Miliolidsو  Textularia spاشاره کرد.
 عضو ( 4سنگآهك مارني) :این بخش ضخامتی در حدود  10متر دارد که دربردارنده سنگآهک مارنی متوسط تا ضخیمالیه خاکستری تا کرم رنگ است.
رخساره سنگی آن پکستون و وکستون بوده و از نظر محتوای فسیلی حاوی قطعات
گاستروپود ،استراکد و قطعات جلبک و همچنین دارای جلبکی به نام Cymopolia sp.
است .با توجه به حضور جلبک نام برده و فرامینیفرهای زیر می توان سن پالئوسن
پسین را برای این بخش از سازند چوپانان در نظر گرفت (:)plates 4- 5
Anomalina sp., Valvulina sp., Lenticulina sp., Miliolids, Textularia sp.

 عضو ( 5سنگآهك) :این بخش سنگآهکی دارای ضخامتی در حدود  13متر ودربردارنده سنگآهک های ضخیمالیه خاکستری رنگ است .از نظر محتوای فسیلی
قطعات گاستروپود ،استراکد و قطعات جلبک دارد.
از روزن بران یافت شده می توان به موارد زیر اشاره کرد که سن پالئوسن پسین
 Late Paleoceneرا نشان می دهند (:)plates 4- 5
Planorbulina cretae Marsson, Anomalina sp., Cibicides sp., Valvulina sp.,

 Carneithyris sp.و  Loriolithyris sp.اشاره کرد ( )plate 6و از روزن بران موجود
در الیه های مارنی می توان موارد زیر را نام برد (:)plates 1- 3
l

Contusotruncana fornicate plummer, Marssonella oxycana oxycana Reuss,
Marssonella sp., Gyroidinoides nitida Brotzen, Gavelinella sp.

مهمترین فونای بخش سنگآهک مارنی به قرار زیر است (:)plates 4- 5
Orbitoides media d'Archiac, Siderolites calcitrapoides Lamark, Orbitoides
cf. apiculata, Siderolites sp., Orbitoides sp., Rotalia sp., Textularia sp.,
Miliolids. rudist, echinoids, algae fragments.

که با توجه به فسیل های یافت شده می توان سن ماستریشتین پسین را به این عضو نسبت داد.
 عضو ( 3سنگآهک) :این عضو دارای ضخامت  35متر سنگآهک متوسط تاضخیمالیه به رنگ قرمز مایل به قهوه ایی است و در نواحی مختلف ضخامت آن
تغییر میکند .بریوزوا ،رودیست و اکینویید در آن یافت شده است و از روزن بران
بنتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد (:)plates 4- 5
Orbitoides media d'Archiac, Siderolites calsitrapoides Lamark, Siderolites
sp., Orbitoides sp., Orbitoides cf. apiculata Schlumberger, Rotalia sp.,
Sulcoperculina sp., Lepidorbitoides sp., Textularia sp., Miliolids

 .2 -3سازند چوپانان

 عضو ( 1سنگآهک ماسه ای) :این واحد با ستبرای  3متر شامل سنگآهک ماسه اییمتوسط الیه به رنگ قهوه ایی مایل به قرمز است و قاعده سازند چوپانان در این
برش به حساب می آید .از موارد مهم مشاهده شده در این بخش می توان به سیمان
دولومیتی اشاره کرد که به اکسید آهن آغشته شده است .ساقه اکینویید ،جلبک،
بریوزوا ،گاستروپود و استراکد از جمله قطعات فسیلی یافت شده در این واحد هستند
و از جمله روزن بران یافت شده در این بخش می توان به روزن بران ریز بنتیک زیر
اشاره کرد که فراوانی کمی داشتهاند:

Mississipina sp., Storrsella sp., Lenticulina sp., Miliolids, Textularia sp.,

Rotalia sp., Textularia sp., Miliolids.

Ethelia alba.

 عضو ( 2سنگآهک) :این بخش با ستبرای  20متر سنگآهک متوسط تاضخیمالیه به رنگ سفید مایل به کرم و با ضخامتی متغیر در امتداد سازند ادامه
می یابد و دارای محتوای فسیلی مانند بریوزوآ ،جلبک های قرمز و خار اکینویید
است .همچنین می توان به روزنبران زیر اشاره کرد که نشان دهنده پالئوسن پسین
هستند (:)plates 4- 5

 -3سنگچینه نگاری و زیست چینه نگاری در برش کوه هونو
براي مطالعه و بررسي زيست چينه نگاري برش مورد مطالعه از منابعي مانند
((1975

Caron

(2008),

Boudager

1994),

(1989,

al.

et

,Bolli

(Cushman (1959, 1965), Loblish and Tappan (1988), Permoli-Silva et al. (1995

و ( Permoli-Silva and Sliter (1995استفاده شده است .در این برش ،سن باالترین
بخش سازند فرخی ماستریشتین پسین و سن پایین ترین بخش سازند چوپانان پالئوسن
پسین (شکل  )6خصوصیات سنگشناسی آن از پایین به باال به شرح زیر است (شکل :)۷
 .1 -3سازند فرخی

 عضو ( 1مارن) :این عضو با ستبرای  5متر و با ضخامتی متغیر در سراسر سازند ،شاملمارن خاکستری تا سبز بوده که از نظر محتوای فسیلی بسیار غنی و حاوی ماکروفسیلهایی
مانند  ،Mecaster longuseاثر فسیل  Talasinoides isp.و بارو است؛ از جمله میتوان به
روزنبران زیر اشاره کرد که بیانگر سن ماستریشتین هستند(:)plates 1- 3
Contusotruncana fornicate plummer, Globotruncana arca Cushman,
Globotruncana linneiana d'Orbigny, Heterohelix globulosa Cushman,
Praebulimina reussi Hofker, Gyroidinoides nitida Brotzen, Gavelinella sp.,l
Cibicidoides padella Montfort, Marssonella oxycana oxycana Reuss,
Spiroplectinella dentate Schubert, Marssonella sp., Lagena paucicosta
Popescu, Clavulinoides cf. aspera Cushman, Telatynella sp., Pyramidulina
cf. affinis Fornasini, Psammatodendron sp.

 عضو ( 2مارن با میانالیه های سنگآهک مارنی) :این بخش شامل  17متر مارنسبز مایل به خاکستری با میانالیه هایی از سنگآهک مارنی متوسطالیه به رنگ
خاکستری مایل به قهوه ایی است .آثار زیستی فراوان در این بخش دیده میشود .از
جمله ماکرو فسیل های یافت شده می توان به براکیوپودهایی مانند Cyclothyris sp.,

Planorbulina cretae Marsson, Anomalina sp., Lenticulina sp., Valvulina sp.,
Rotalia sp., Textularia sp., Miliolids.

 -4تطابق سنگچینه نگاری در برش های مورد مطالعه در ناحیه خور
همانطور که در شکل دیده می شود برش های مورد مطالعه دارای لیتولوژی و
ضخامت متغیری نسبت به یکدیگر هستند که خود مؤید ناپایداری تکتونیکی
ناحیه و همچنین نقش گسلها در شکل گیری حوضه های رسوبی با ویژگی های
مختلف هستند که می توان نتیجه گرفت که عضو ( 1مارن) ،عضو ( 2تناوب مارن
و سنگآهک مارنی) و عضو ( 3سنگآهک) در سازند فرخی در هر دو برش از
نظر سنگ شناسي سن و تجمع فسیلی قابل انطباق هستند و تنها تفاوت در ضخامت
واحدهاي سنگي است .مرز دو سازند فرخی و چوپانان قابل انطباق با مرز K/Pg
در هر دو برش است .در برش زالوبند مرز  K/Pgبا ضخامت قابل توجهی از
کنگلومرا قابل تشخیص است و می توان آن را ناپیوستگی فرسایشی عنوان کرد،
در صورتي كه در برش هونو این واحد کنگلومرایی دیده نشده است و مرز
 K/Pgرا میتوان با توجه به بررسي هاي فسيل شناسي ،تغییرات سنگ شناسي
و رخساره ای بهصورت ناپیوستگی موازی ( )Paraconformityدر نظر گرفت.
سازند چوپانان در برش زالوبند ضخامت قابل توجهی از ماسه سنگ و سنگآهک
مارنی دارد که در برش دوم مشاهده نمي شود اما واحد سنگآهکی انتهايي سازند
چوپانان در هر دو برش مشابه است (شکل .)۸
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شکل  -6نمایی از سازند فرخی و چوپانان در برش کوه هونو (دید به سمت جنوب).

شکل  -7ستون چینهشناسی و گسترش چینهشناسی روزنبران در برش زالوبند.
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شکل  -8تطابق ستون چینهشناسی دو برش مطالعه شده.

 -5نتیجه گیری
در برش زالوبند ،سازند فرخی شامل  3عضو غير رسمي مارن ،مارن با میانالیه های
سنگآهک مارنی براکیوپوددار و سنگآهک رودیست دار و سازند چوپانان شامل
 5عضو غير رسمي کنگلومرا ،ماسه سنگ ،سنگماسه آهکی ،سنگآهک مارنی و
سنگآهک است.
در برش هونو سازند فرخی شامل  3عضو غير رسمي مارن ،مارن با میانالیه های
سنگآهک مارنی و سنگآهک و سازند چوپانان شامل  2عضو غير رسمي
سنگآهک ماسه ای و سنگآهک است.
مطالعات فسيلشناسي انجام شده در دو برش ،منجر به شناسایی  31جنس و  17گونه
(5جنس و 4گونه پالژیک 26 ،جنس و  13گونه بنتیک) از فرامینیفرها شده است.
بر اساس نمونه های فسیلی در برش های مورد مطالعه سن بخش باالیی سازند
فرخی ماستریشتین پسین و سن بخش پایینی سازند چوپانان پالئوسن پسین در نظر
گرفته می شود.

عضو های سازند فرخی در دو برش کام ً
ال از نظر سنگشناسي مطابقت
دارند اما در مورد سازند چوپانان عضو هاي کنگلومرایی ،ماسهسنگی و
سنگآهک مارني که در برش زالوبند دیده مي شود ،در برش هونو وجود

ندارد.
مرز کرتاسه -پالئوژن در برش های مورد مطالعه انطباق کاملی با مرز دو سازند
فرخی و چوپانان دارد.
مرز کرتاسه -پالئوژن با فقر شدید رسوبی همراه بوده که منجر به نبود
رسوبات از اواخر ماستریشتین تا اواخر پالئوسن میانی شده است که شواهد اين
ناپیوستگی در برش زالوبند با عضو کنگلومرایی همراه بوده و نشاندهنده رخداد
الرامید است .اما در برش هونو این ناپیوستگی از نوع موازی بوده که وجود این
ناپیوستگی با توجه به تغییرات فسیل شناسی ،سنگشناسي و رخساره ای در نظر
گرفته شده است.
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Plate 1

Figs. 1a: Contusotruncana fornicata Plummer 1931, (dorsal view), 1b
(peripheral view), 1c (ventral view): s.no. 3, 171 μm, Kuh-e Hunu,
Fig. 2: Contusotruncana fornicata Plummer 1931, dorsal view, s. no. 2,
200 μm, Kuh-e Zaluband,
Fig. 3: Globotruncana arca Cushman 1926, ventral view, s. no. 5, 111 μm,
Kuh-e Zaluband,
Fig. 4: Globotruncana arca Cushman 1926, dorsal view, s. no. 4 , 111
μm, Kuh-e Hunu,
Fig. 5: Globotruncana linneiana d'Orbigny1839, dorsal view, s. no. 4, 121
μm, Kuh-e Zaluband,
Fig. 6: Heterohelix globulosa Ehrenberg 1843, dorsal view, s. no. 5, 200
μm, Kuh-e Hunu,
Fig. 7: Praebulimina reussi Hofker 1953, s. no. 4, 200 μm, Kuh-e
Zaluband.

Plate 2

Figs. 1a: Gyroidinoides nitida Ruess 1844, (dorsal view), 1b (peripheral
view), 1c (ventral view): s. no. 5, 200 μm, Kuh-e Zaluband,
Figs. 2a: Gavelinella sp., (dorsal view), 2b (peripheral view), 2c (ventral
view): s. no. 5, 176 μm, Kuh-e Hunu,
Figs. 3a: Cibicides padella, (dorsal view), 3b (ventral view): s. no. 7, 121
μm, Kuh-e Zaluband,
Fig. 4: Gavelinella sp., dorsal view, s. no. 5, 100 μm, Kuh-e Hunu,
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Plate 3

Fig. 1: Marssonella oxycona oxycona Reuss 1860, s. no. 6, 200 μm, Kuh-e
Hunu
Fig. 2: Marssonella oxycona oxycona Reuss 1860, s. no. 4, 196 μm, Kuh-e
Zaluband
Fig. 3: Marssonella oxycona oxycona Reuss 1860, s.no. 4, 137 μm, Kuh-e
Zaluband
Fig. 4: Marssonella oxycona oxycona Reuss 1860, s.no. 5, 200μm, Kuh-e
Hunu
Fig. 5: Lagena paucicosta Popescu 1983, s. no. 5, 200μm, Kuh-e Zaluband
Fig. 6: Praebulimina sp., s. no. 6, 127 μm, Kuh-e Hunu
Fig. 7: Clavulinoides cf. aspera Cushman 1936, s. no. 5, 100 μm, Kuh-e
Hunu
Fig. 8: Clavulinoides cf. aspera Cushman 1936, s. no. 5, 200μm, Kuh-e
Zaluband
Fig. 9: Gavelinella sp., s. no. 7, 176μm, Kuh-e Zaluband
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Plate 4

11

Fig. 1: Siderolites calcitrapoides Lamark 1801, (x45), s. no. 30, Kuh-e Hunu; Fig. 2: Siderolites sp., (x40), s. no. 24, Kuh-e Zaluband; Fig. 3: Sulcoperculina sp.,
(x40), s. no. 35, Kuh-e Zaluband; Fig. 4: Storrsella sp., (x45), s. no. 26, Kuh-e Hunu; Fig. 5: Rotalia sp., (x50), s. no. 24, Kuh-e Zaluband; Fig. 6: Quinqueloculina sp.,
(x50), s. no. 22, Kuh-e Hunu; Fig. 7: Textularia sp., (x50), s. no. 7, Kuh-e Hunu; Fig. 8: Orbitoides media d’Archiac 1837, (x40), s. no. 36, Kuh-e Zaluband;
Fig. 9: Orbitoides cf. apiculata Schlumberger 1902, (x40), s. no. 32, Kuh-e Hunu; Fig. 10: Orbitoides media d’Archiac 1837, (x45), s. no. 30, Kuh-e
Zaluband; Fig. 11: Lepidorbitoides sp., (x35), s. no. 33, Kuh-e Hunu
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Plate 5
Fig. 1: Sulcoperculina sp., (x45), s. no. 23, Kuh-e Zaluband; Fig. 2: Cymopolia sp., (x55), s. no. 55, Kuh-e Zaluband; Fig. 3: Planobulina create Marsson
1878, (x35), s. no. 50, Kuh-e Zaluband; Fig. 4: Anomalina sp., (x45), s. no. 52, Kuh-e Hunu; Fig. 5: Mississipina sp., (x50), s. no. 55, Kuh-e Hunu;
Fig. 6: Ethelia alba, (x30) s. no. 55, Kuh-e Zaluband.

Plate 6

F1a: Loriolithyris sp., pedicle valve (ventral
valve).1b: lateral view; 1c: anterior view
(commissur); 1d: brachial valve (dorsal valve);
Kuh-e Zaluband
2a: Cyclothyris sp., pedicle valve (ventral
valve).2b: lateral view; 2c: anterior view
(commissur); 2d: brachial valve (dorsal valve);
Kuh-e Zaluband
3a: Carneithyris sp., pedicle valve (ventral
valve).3b: lateral view; 3c: anterior view
(commissur); 3d: brachial valve (dorsal valve);
Kuh-e Hunu
4a: Cyclothyris sp.: pedicle valve (ventral
valve).4b: lateral view; 4c: anterior view
(commissur); 4d: brachial valve (dorsal valve);
Kuh-e Zaluband
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Plate 7

Figs. 1a: Echinocorys conulus, Aboral face; 1b: Lateral view; 1c: Oral face Kuh-e Zaluband
Figs. 2a: Hemipeneostes cf. pyrenuicus, Aboral face; 2b: Lateral view; 2c: Oral face Kuh-e
Zaluband
Figs. 3a: Mecaster longuse, Aboral face; 3b: Lateral view; 3c: Oral face Kuh-e Hunu
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Abstract
In order to study the biostratigraphy and lithostratigraphy of the K/Pg boundary two sections was considered. They are the Kuh-e Zaluband
and Kuh-e Hunu sections in east of Khur (Esfehan Province). At the Kuh-e Zaluband section has a maximum thickness of 100 m, consisting of
marl, limestone, sandy limestone, sandstone and conglomerate and in the Kuh-e Hunu consisting of marl, limestone and sandy limestone. The
lower part of the sections belonging to Farrokhi formation and upper part to Chupanan formation. Based of biostratigraphy at the study sections,
summing up 88 thin sections were collected, among which the foraminifera with 17 specimens clearly predominate and belonging to 31 genera.
Based on the foraminifera the age of the upper part of Farrokhi formation in the investigated area ranges Late Maastrichtian and Late Paleocene
for lower part of Chupanan formation. Based on the paleontology, lithology and facies, there is disconformity in Cretaceous-Paleogene
boundary in Kuh-e Zaluband and paraconformity in Kuh-e Hunu.
Keywords: Khur, Farrokhi, Chupanan, K/Pg. boundary, Bentic foraminifera.
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