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 چکیده

)نئوتتیس(،  بین دو بلوک ایرانی و عربی جای گرفتـه  اسـت. در    رخساره اقیانوسی نهشته شده در جنوب غرب ایران

وقانی سازند گورپی و بخش تحتانی سازند پابـده در بـرش   این مطالعه بخشی از این رخساره اقیانوسی شامل بخش ف

شالو واقع در جنوب خاور ایذه مورد بررسی قرار گرفت. در این برش بخش فوقانی سـازند گـورپی اساسـا از شـیل     

هـای  سبز و خاکستری تیره و بخش تحتانی سازند پابده از شیل ارغوانی تشکیل شده است. بـه منظـور معرفـی گونـه    

در نتیجه منجر بـه   که نمونه اسالید در این رخساره مطالعه شد  82ها، زونت فسیلی همراه و زیستشاخص، تجمعا

های آهکی شناسایی شد. جنس از نانوفسیل 27گونه متعلق به  41گردید. در نتیجه این مطالعه  زونزیست 9تشخیص 

( تـا  late Maastrichtianواخر ماسترشـتین ) های به دست آمده بازه زمانی برش مورد مطالعه از ازونبر اساس زیست

 CC25های زیستی این بازه با زون .گرددپالئوژن پیوسته پیشنهاد می–( است و مرز کرتاسه Thanetianپالئوسن پسین )

 همخوانی دارد.  NP1-NP7/ NP 8های زیستی و متعاقبا زون CC26و 

 .آهکیهای، نانوپالنکتونزون پالئوسن، کرتاسه،، اقیانوس نئوتتیس کلمات کلیدی:
  

 مقدمه. 1

پیدایش ریفت در طول شکستگی اصلی زاگرس زمین شناسان 
موقعیت کنونی بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس در را در ارتباط با 

 دندانمی رانـرب ایـغ اد نئوتتیس در جنوبـایجالبرز و 
 بین دو بلوک عربی و(. اقیانوس نئوتتیس ما1382زاده، )درویش

ایرانی قرار داشت. در اثر برخورد دو بلوک مذکور، رشته کوه 
د. حوضه ـا مکران تشکیل شـزاگرس از جنوب شرق ترکیه ت

از لحاظ شناختی جهان های زمینترین حوضهاز مهمزاگرس 
از لحاظ  (. این حوضهMotiei, 1995ذخایر هیدروکربوری است )

ارتفاعات جنوب از  کیلومتر 2000گسترشی حدود  باشناسی زمین
ایران به  باخترو جنوب  باختراز  عبورو پس از شده ترکیه شروع 

(. Bordenave, 2002; Alavi, 2004شود )گسل میناب منتهی می
 ویژگی جا همه درشناسی این پهنه از لحاظ ساختاری و زمین

شناسی لرستان، ایذه، های زمینمناطق و زون به لذاندارد  یکسانی
. ناحیه مورد شودمی تقسیم)فروافتادگی دزفول(  فارس، خوزستان

ساختی زاگرس تحت عنوان مطالعه در بخشی از حوضه زمین
زون ایذه در جنوب باختر ایران قرار دارد. در این زون از جمله 

شناسی های رسوبی دوران دوم و سوم زمینمهمترین نهشته
سنوزوئیک(، سازندهای گورپی و پابده است که -)مزوزوئیک

(. 1385 آقانباتی،گسترش زیادی در جنوب غرب ایران دارند )
مناسب  پتانسیل به توجه با اقتصادی لحاظ ازها سازند این بررسی

 مواد هیدروکربوری توصیف منشأ سنگ عنوان بها که ـآنه

است. سازند گورپی  برخوردار ایویژه اهمیت ازاند گردیده
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دریای کرتاسه در  رسوبات نهشته شده در زمان پیشروی از بخشی
که به علت داشتن مرز کرتاسه به ترشیاری  است زاگرسحوضه 

شناسی در برخی از مناطق، اهمیت به سزایی در مطالعات زمین
 & Jamesدر برخی نقاط تا پالئوسن نهشته شده است ) داشته و

wynd, 1965; Zahiri, 1982 .) در تنگ  الگوی سازند گورپیبرش
قرار دارد که از لحاظ  دامنه کوه پابدهپابده در جنوب باختر 

شده تشکیل آهک مارنی سنگ مارن، شیل و شناسی از سنگ
در زیر به  ایالمدر برش الگو توسط سازند این سازند  است.

در باال پوشیده  ناپیوستهپابده بصورت  سازندبا  و همسازصورت 
سازند پابده نیز به عنوان سنگ  (.1382 )درویش زاده،شده است 

ای در مطالعات نفتی برخوردار است و در نشا از اهمیت ویژهم
اند این رابطه زمین شناسان مختلفی آن را مورد مطالعه قرار داده

 ; Tabatabaei et al., 2012;1391)کریمی و پروانه نژاد شیرازی، 
آهی فر و  ;1393هداوند خانی،  ;1392پرندآور و همکاران 

 پابده در سازند(. 1396زرگی، سنماری و ده ب ;1394همکاران، 
 شد. نهشته زاگرس عمیق نواحی در پیشروی دریا با زمان پالئوژن

ازند در لرستان، خوزستان و فارس گسترش دارد ـاین س
در تنگ پابده واقع  سازند پابده یبرش الگو (.1382زاده،)درویش

به صورت متر ضخامت  800حدود ی با الل ینفت دانیدر شمال م
 رسدمیهای سازند آسماری سنگ آهکبه  یجیدرو ت بیهمش

-به منظور تعیین سن سازند اخیر هایدهه . در(1385 )آقانباتی،

یابی و ترشیری، سن–های گورپی و پابده، تعیین مرز کرتاسه 
تطابق رسوبات مختلف سازندهای مختلف در زاگرس از 

 Hadavi & Ezadiآهکی استفاده زیادی شده است )هاینانوفسیل

2007; Hadavi et al., 2007; ; 1392،خاوری و همکاران; 
 & Senemari ;1394آهی فر و همکاران،  ;1393هداوندخانی، 

Sohrabi Molla Usefi, 2012 در این مطالعه نیز، رسوبات .)
و همچنین رسوبات بخش تحتانی  سازند گورپیبخش فوقانی 

یستی و تعیین زنگاریهای دقیق چینهسازند پابده به منظور بررسی
ترشیری در برش شالو واقع در جنوب خاور ایذه بر -مرز کرتاسه

  .آهکی مورد مطالعه قرار گرفتهایاساس نانوفسیل

 مورد مطالعهو روش منطقه . 2

جنوب خاور  کیلومتری 30حدود  برش مورد مطالعه در
مختصات  ( و1 داشته )شکلقرار شهرستان ایذه از پهنه خوزستان 

 31°45طول شرقی و ً 50°05ً قاعده آن در موقعیت جغرافیایی

راه دسترسی به این برش از طریق مسیر  .استعرض شمالی 
مورد  برشجنوب شرقی جاده ایذه به سمت دهدز است. در 

از متر  5/97حدود  باگورپی مطالعه، بخش فوقانی سازند 
 تشکیل شده است. این سازند شیلی سبز و خاکستریرسوبات 

 و پیوسته به رسوبات شیل ارغوانی سازند پابده جیبصورت تدری
های ضخامت مورد مطالعه از بخش تحتانی شیل .شودمنتهی می

جهت مطالعه متر است.  46ارغوانی سازند پابده در این تحقیق 
بخش فوقانی از بصورت سیستماتیک نمونه  82ها تعداد نانوفسیل

. شدداشت بر سازند گورپی و نیز بخش تحتانی سازند پابده
برداشت نمونه از مرز گورپی و پابده بر اساس شواهد لیتولوژیکی 

 طبق هاسازی نمونهآمادهاز شیل خاکستری به شیل ارغوانی بود. 
(. سپس Bown & Young, 1998انجام شد ) روش اسمیر اسالید

در دو نور معمولی  BH2المپوس  میکروسکوپ اسالیدها توسط
(PPL)  و پالریزه (XPL)به منظور قرار گرفتمطالعه  تحت .
و انجام مطالعات  های آهکیهای نانوفسیلگونه و شناسایی تعیین

، ((Perch-Nielsen 1985همچون  منابعینگاری از چینهزیست
Burnett (1998) ( وAgnini et al. (2014 بندیزوننیز مطالعه  و-

 Martini (1971) و  Sissingh (1977)از جمله های موجود
 فاده گردید.است

 آهکیهای نانوپالنکتون .3

این گروه از جانداران دریایی تحت کنترل شرایط زیستی و 
شوری قرار  نور، میزان مواد غذایی ودرجه حرارت، محیطی نظیر 

. از استهای پالژیک در محیطغالبا محدوده زندگی آنها داشته و 
ق عمیق در رسوبات وابسته به مناط این رو بقایای این موجودات

رسوبات برای  مناسب و در عین حال دقیقشاخص  عنوان به
 ,Perch–Nielsen) شودمحسوب می های زمانی تریاس به بعدبازه

 27گونه متعلق به  41در این مطالعه ضمن شناسایی  (.1985

های آهکی با حفظ شدگی خوب به بررسی جنس از نانوفسیل
چرا که  (.2)شکل  شدنحوه گسترش این گروه فسیلی نیز پرداخته 
الگوی آهکی و هایگسترش جغرافیایی وسیع نانوپالنکتون

به سودمندی آنها به عنوان ابزاری اقیانوسی در نواحی آنها تکاملی 
 شناسیهای دیرینه بوم، بررسینگاریچینهزیستمهم در مطالعات 

 ,Sissingh)نمایدو انجام تطابق در رسوبات حاوی آنها کمک می

1977; Perch–Nielsen, 1985; Burnett, 1998; Lees, 2002; 

Bralower, 2005; Agnini et al., 2014).  
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برگرفته )برش مطالعه شده در نقشه زمین شناسی که توسط ستاره مشخص شده است  راه دسترسی و موقعیت ناحیه مورد مطالعه در جنوب خاور ایذه، : 1 شکل

 .(دهدز، سازمان زمین شناسی کشور 1:100000 شناسیشده از نقشه زمین

 بندی در برش شالوزونمبنای زیس . 4

آهکی هایفسیلهمانطور که در منابع مربوط به توصیف نانو
اشاره شده است این گروه اجزا و صفحات پوششی و در واقع 

های آهکی هستند که در زمانهایهایی از نانوپالنکتونبازمانده
اند. عالوه بر این با توجه زیستهوسی میهای اقیانگذشته در محیط

به خصوصیات منحصر به فرد خود، از لحاظ تنوع و فراوانی از 
های مربوط های فسیلی مناسب و دقیق در انجام تطابقجمله گروه

های اقیانوسی و دریایی در مناطق های رسوبی محیطبه الیه
 ;Thierstein, 1976; Sissingh, 1977جهان هستند ) مختلف

Perch–Nielsen, 1985a,b در این تحقیق جهت انجام مطالعات .)
بندی آهکی از زونهایفسیلبر اساس نانو نگاریچینهزیست

Sissingh (1977) وMartini (1971)  استفاده شد. اولین ظهور و
 LOو  FOبا نمادهای  های شاخص به ترتیبآخرین حضور گونه

 هایفسیلنانوبیانگر ، NPعالمت اختصاری نشان داده شده است. 
بندی زون در( Nannoplankton Paleogeneپالئوژن )آهکی 

Martini (1971) عالمت اختصاری ،CC های بیانگر کوکولیت
 Sissinghبندی زون در (Coccoliths Cretaceous)کرتاسه 

 Upper)فوقانی  کرتاسهبیانگر  UCعالمت اختصاری  ،(1977)

Cretaceous) بندیزون در Burnett (1998) ،عالمت اختصاری 

CNP پالئوسنهای آهکی بیانگر نانوفسیل (Calcareous 

Nannofossils Paleocene) بندی زون درAgnini et al. (2014) 
و  CC25 زون ، زیسترسوبات کرتاسه در این مطالعه ازاست. 
CC26 بندی از زونSissingh (1977)  و از رسوبات پالئوسن
 Martiniبندی )اساس زونبر NP7/8تا  NP1ی هازونزیست

از گونه  41تعداد  مورد مطالعه در برش .تشخیص داده شد 1971)
های شد )پلیت(. نحوه گسترش گونهآهکی شناسایی هاینانوفسیل

 ( .3و 2شاخص نمایش داده شده است )اشکال 

 نتایج و بحث. 5

 کیهای آهبررسی حوادث زیستی وابسته به نانوفسیل 5-1

-نانوفسیل زیستی در برش مورد مطالعه بر اساس رویداد اولین

است. ضمن Reinhardtites levis آخرین حضور گونه  آهکیهای
اینکه آخرین حضور این گونه مبنای انتخاب بخش فوقانی سازند 
گورپی در برش مورد مطالعه است و این گونه در ضخامت های 

-گونهظهور  شده بعدی،باالتر ثبت نگردید. حوادث زیستی ثبت 
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به ترتیب در   Micula murusو Lithraphidites quadratusهای 
( از بخش 13متر )نمونه  2/10( و  6متر )نمونه  2/4ضخامت 

 CC25a/bهای زیرزونبرای تعیین فوقانی سازند گورپی است که 
استفاده  ماستریشتین پسینبه سن  CC25 مرز باالیی زونو نیز 

در  Micula prinsiiل این حوادث، ظهور گونه شده است. بدنبا
( به سن اواخر، اواخر ماستریشتین 18متر )نمونه  9/16ضخامت 

حادثه دیگر قابل مشاهده در برش مورد مطالعه است که برای 
استفاده شده است. متعاقبا  CC26b و CC26aهای تعیین زیرزون

حوادث بعدی مشاهده شده در بخش فوقانی سازند گورپی 
های کرتاسه و همچنین حضور خرین حضور کوکولیتآ

( در 13 متر، نمونه 4/10)  Thoracosphaera operculataگونه
ترشیری است. بدنبال حوادث مذکور در کرتاسه، -مرز کرتاسه 

 ,Biantholithus sparsusهایحوادثی همچون ظهور گونه

Coccolithus plagicus, Cruciplacolithus primus, 

Cruciplacolithus tenuis  از جمله حوادث ثبت شده در شروع
 ترشیری در رسوبات شیل خاکستری بخش فوقانی گورپی است.

 Chiasmoliyhusهای زیستی بعدی به ترتیب ظهور گونه حادثه

danicus، Prinsius martini ،Ellipsolithus macellus ،
Sphenolithus moriformis  وFasciculithus tympaniformis  در

ثبت شده بعدی در این برش،   دانین پسین است. متعاقبا حوادث
 Heliolithus cantabriae Heliolithusهای ظهور گونه

kleinpellii, Discoaster mohleri,   به سنlate Selandian-

Thanetian  است. آخرین حادثه زیستی ثبت شده در بازه زمانی
ه و در راس زون پالئوسن پسین، در بخش تحتانی سازند پابد

NP8  اولین ظهور گونهDiscoaster multiradiatus  است. بحث
آورده شده زیر  در این برش درهای شناسایی شده زونو شرح 

 است:

های شناسایی شده در بخش فوقانی سازند گورپی در زون 5-2
 بازه  اواخر کرتاسه پسین

 یه پا بر Ma66-69 یادشده بازه زمانی تقریبی در حدود  گذر

GTS (Gradstein et al., 2012) آخرین با که حدودا مقارن 

تا  CC25زون  قاعده ، شاخصReinhardtites levis گونه حضور
 Miculaهای کرتاسه و نیز حضور گونه گونه حضور آخرین

prinsii  به عنوان شاخص اواخر ماسترشتین پسین که در بخش
 رسیده ثبت هبخش فوقانی سازند گورپی ب و CC26فوقانی زون 

های زیستی متعلق به این بازه زمانی شامل زون .باشداست، می
 های زیر است:زون

5-2-1Arkhangelsiella cymbiformis Zone 

(CC25/UC19 
TP

-UC20a 
TP

) 

 Reinhardtites levisاین زون زیستی از آخرین حضور گونه 
شود معرفی می Nephrolithus frequensتا اولین حضور گونه 

(Perch–Nielsen, 1985a) . در برش مورد مطالعه گونه
Nephrolithus frequens  ثبت نگردید. لذا تعریف این زون بر

)آخرین حضور  Reinhardtites levisاساس آخرین حضور گونه 
این گونه مبنای انتخاب قاعده بخش فوقانی سازند گورپی در 

 Micula murusبرش مورد مطالعه است( تا اولین ظهور گونه 
های استاندارد بندی( که در زون13متر، نمونه  2/10 )ضخامت

قرار دارد )شاخصی مهم  CC25جهانی در بخش فوقانی زون 
-گردد( تعریف میمحسوب می های جغرافیایی پائینعرض برای

شود. همچنین در این زون زیستی و در برش مورد مطالعه گونه 
Lithraphidites quadratus (6نمونه  ،2/4 ضخامت)  .ثبت گردید

پیشنهاد   Burnett (1998)و Sissingh (1977)محققانی همچون 
های اولین حضور گونه توسطتوان را می CC25 که زونند کرد

M. murus  وL. quadratus .این زون زیستی معادل  تقسیم نمود
 Burnett بندیاز زون UC20a TPو زیرزون  UC19 TPبا زون 

از آخرین حضور گونه  TP UC19است. زون   (1998)
Reinhardtites levis  تا اولین ظهور گونهL. quadratus  و

تا اولین  L. quadratusاز اولین ظهور گونه  TP UC20aزیرزون 
ادامه دارد.   Burnett (1998)بندیزوندر  M. murusظهور گونه 

 است.  ماستریشتین پسین آنسن متر و  2/10ضخامت این زون 

5-2-2Nephrolithus frequens Zone (CC26/UC20b
TP 

UC20d 
TP

) 

های جغرافیایی باال از اولین این زون زیستی در عرض
معرفی  Nephrolithus frequensحضور تا آخرین حضور گونه 

همانطور که در باال اشاره . (Perch–Nielsen, 1985aشود )می
بت ث Nephrolithus frequensشد در برش مورد مطالعه گونه 

رو قاعده این زون در بخش فوقانی سازند گورپی نگردید. از این
 .Mظهور گونه  .گردید تعیین Micula murusبا ظهور گونه 

murus  معادل و بیانگر زیرزونTP UC20b بندیاز زون 

Burnett (1998)  .است 
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 .، پهنه ایذههای آهکی در برش شالورنج چارت و بررسی گسترش زمانی نانوپالنکتون: 2شکل 

 Micula prinsiiدر این زون زیستی اولین ظهور گونه 
جهت در بخش فوقانی زون  (18متر، نمونه  9/16 ضخامت)

استفاده  CC26bو  CC26a یرزونبه دو ز واحد زیستی این یمتقس
 Burnett بندیاز زون TP UC20dگردید که معادل زیرزون 

استریشتین پسین است بازه زمانی این زون اواخر م است. (1998)
ترشیری قرار گرفته است. در این -که در محدوده مرز کرتاسه

از  UC20c TPثبت نشد لذا زیر زون  C. kamptneriزون گونه 

های رز بین زیرزونـمتعیین نگردید و   Burnett (1998) بندیزون
UC20b,d TP بندی )از زونBurnett (1998  گسترش در جدول

همچنین بخش فوقانی سازند . باشدمیشخص بصورت نام هاگونه
  Thoracosphaera operculataگورپی با پیدایش و ظهور گونه

( از یکسو و کاهش چشمگیر سایر گونه های 13متر، نمونه 4/10)
باشد. متر از سویی دیگر مشخص می 17کرتاسه در ضخامت 

 متر است.  8/6ضخامت این زون حدود 
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 ها.های شاخص تعیین کننده مرز زوننگاری زیستی بر اساس گونهها و چینهی سنگی، ضخامت، شماره نمونه: گسترش چینه نگار3شکل 
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Plate: All figures light microghraphs ×1000, the taxa considered in the present figure are referenced in Perch-Nielsen 

(1985); scale 5µm.  1. Thoracosphaera operculata Bramlette & Martini 1964, (Sample No. 14), 2. Heliolithus 

kleinpellii Sullivan, 1964, (Sample No. 66), 3. Heliolithus cantabriae Perch-Nielsen, 1971, (Sample No. 62), 4. 

Ellipsolithus macellus (Bramlette & Sullivan, 1961) Sullivan, 1964, (Sample No. 37), 5. Braarudosphaera bigelowii 

(Gran & Braarud 1935) Deflandre, 1947, (Sample No. 56), 6. Micula prinsii Perch-Nielsen, 1979, (Sample No. 16), 7. 

Cruciplacolithus tenuis (Stradner, 1961) Hay and Mohler in Hay et al., 1967, (Sample No. 20), 8. Coccolithus 

pelagicus (Wallich 1877) Schiller, 1930, (Sample No. 21), 9. Prinsius martinii (Perch-Nielsen, 1969) Haq, 1971, 

(Sample No. 35), 10. Sphenolithus primus Perch-Nielsen, 1971, (Sample No. 82), 11. Lucianorhabdus cayeuxii 

Deflandre, 1959, (Sample No. 12), 12. Discoaster mohleri Bramlette & Percival, 1971, (Sample No. 73), 13. 

Biantholithus sparsus Bramlette & Martini, 1964, (Sample No. 19), 14. Sphenolithus anarrhopus Bukry & Bramlette, 

1969, (Sample No. 70), 15. Sphenolithus moriformis (Brönnimann & Stradner, 1960) Bramlette & Wilcoxon, 1967, 

(Sample No. 80), 16. Discoaster multiradiatus Bramlette & Riedel, 1954, (Sample No. 82), 17. Micula murus 

(Martini, 1961) Bukry, 1973, (Sample No. 14), 18. Reinhardtites levis Prins & Sissingh in Sissingh, 1977, (Sample 

No. 1), 19. Micula decussata Vekshina, 1959, (Sample No. 19), 20. Fasciculithus tympaniformis Hay and Mohler in 

Hay et al., 1967 (Sample No. 65).  
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های شناسایی شده در بخش فوقانی سازند گورپی در زون 5-3

 دین(بازه  پالئوسن پیشین )دانین( و پالئوسن میانی )سالن

 بر Ma66-58 یادشده با بازه زمانی تقریبی در حدود  گذر

 با است که حدودا مقارن GTS (Gradstein et al., 2012) پایه 

 Heliolithusگونه  های کرتاسه تا ظهورآخرین حضور کوکولیت

kleinpellii  شاخص پالئوسن پسین )تانتین( در بخش تحتانی زون
NP6 است رسیده ثبت گورپی به بخش فوقانی سازند در که است. 
های زیر های زیستی متعلق به این بازه زمانی شامل زونزون

 است:

5-3-1  Markalius inversus Zone (NP1) 

اولین واحد زیستی شناسایی شده از بازه زمانی پالئوسن در 
های سبز تا خاکستری تیره( در شیل(بخش فوقانی سازند گورپی 

های ون از آخرین حضور گونهاست. این ز NP1زون زیستی 
های کرتاسه تا اولین حضور گونه متعلق به کوکولیت

Cruciplacolithus tenuis (1/25 ادامه دارد 26متر، نمونه )
(Perch–Nielsen, 1985b).  در برش مورد مطالعه شناسایی این

 ,Biantholithus sparsusهایگونهزون با ظهور زیست

Coccolithus plagicus, Cruciplacolithus primus  در نهشته-

سن این زون  باشد.های بخش فوقانی سازند گورپی همراه می
 K/Pg است که در محدوده مرز  (early Danian)پالئوسن پیشین 

متر است. این زون معادل  1/8قرار دارد. ضخامت این زون 
CNP1 بندی از زونAgnini et al. (2014)  است. بازه زمانی زون
CNP1 های های متعلق به نانوفسیلز آخرین حضور فراوان گونها

 Coccolithus plagicus (3/25آهکی کرتاسه تا اولین ظهور گونه 
 ( ادامه دارد. 27متر، نمونه

5-3-2  Cruciplacolithus tenuis Zone (NP2) 

های متعاقبا زون زیستی شناسایی شده در بخش فوقانی از شیل
است که از اولین   NP2زیستی ی، زونخاکستری تیره سازند گورپ

متر،  1/25 ضخامت) Cruciplacolithus tenuisحضور گونه 
 Chiasmolithus danicusتا اولین حضور گونه  (26نمونه

 ,Perch–Nielsenادامه دارد ) (31متر، نمونه  4/34 ضخامت)

1985b).  هر دو شاخص در این مطالعه ثبت گردید. سن این زون
از تقسیمات زمانی متعلق به پالئوسن  (early Danian)دانین 

متر است. این زون معادل  3/9پیشین است. ضخامت این زون 

 Agnini etبندی از زون CNP3و بخش تحتانی زون  CNP2زون 

al. (2014)  است. البته گونهPraeprinsius dimorphosus  که
است در این  CNP3و  CNP2های تعیین کننده مرز بین زون

تعیین   CNP3و  CNP2های لعه ثبت نگردید. لذا مرز زونمطا
هایی نظیر های همراه این زون گونهنشد. برخی از مهمترین فسیل

Cruciplacolithus primus, Coccolithus pelagicus, 

Cruciplacolithus tenuis .است 

5-3-3  Chiasmolithus danicus Zone (NP3) 

مطالعه حاضر، از بخش  زون زیستی بعدی شناسایی شده در
فوقانی گورپی، زونی است که از اولین حضور گونه 

Chiasmolithus danicus  ( تا 31متری )نمونه  4/34در ضخامت
، 4/41)ضخامت  Ellipsolithus macellusاولین حضور گونه 

(. هر دو شاخص Perch–Nielsen, 1985b( ادامه دارد )37نمونه 
 7عه ثبت گردید. ضخامت این زون تعیین کننده زون در این مطال

و زون  CNP3متر است. این زون معادل بخش فوقانی زون 
CNP4 بندی از زونAgnini et al. (2014)  است. گونهPrinsius 

martini  که شاخص تعیین حد فوقانی زونCNP3  است در این
(. اما گونه شاخص 36، نمونه 41مطالعه ثبت شد )ضخامت 

Toweius pertusus ه معرف مرز فوقانی زون ک CNP4 است
 (late Danian)شناسایی و ثبت نگردید. سن این زون دانین پسین 
 از تقسیمات زمانی وابسته به پالئوسن پیشین است.

5-3-4  Ellipsolithus macellus Zone (NP4) 

 Ellipsolithusدر حد فاصل اولین ظهور گونه  این زون

macellus  تا اولین ظهور گونه (37، نمونه 4/41)ضخامت 
Fasciculithus tympaniformis  ( 49، نمونه 2/60)ضخامت

های مذکور در (. گونهPerch–Nielsen, 1985bشود )تعریف می
متر  8/18برش مورد مطالعه ثبت گردید. ضخامت این زون 

و  CNP6معادل با زون  زونمتر( است. این زیست 19)حدود 
 Agnini et al. (2014)ندی باز زون CNP7بخش تحتانی زون 

  Ellipsolithus macellusهایهای زونی نظیر گونهشاخص .است
Sphenolithus moriformis, وFasciculithus tympaniformis  در

که شاخص  Fasciculithus uliiاین زون شناسایی شد اما گونه 
است ثبت نگردید. بنابراین مرز  CNP7و  CNP6های مرز زون

در این مطالعه مشخص نیست. برخی  CNP6 - CNP7های  زون
 ,Sphenolithus moriformisهایی نظیرهای همراه آن گونهاز فسیل
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Sphenolithus primus, Prinsius martinii   است. سن این زون
 است. ( late Danian) دانین پسین

5-3-5  Fasciculithus tympaniformis Zone (NP5) 

های خاکستری تیره یی شده در شیلمتعاقبا زیست زون شناسا
از بخش فوقانی سازند گورپی زونی است که از اولین ظهور گونه 

Fasciculithus tympaniformis  ( تا 49، نمونه 2/60)ضخامت
، نمونه 1/95 )ضخامت Heliolithus kleinpelliiاولین ظهور گونه 

دل متر است. این زون معا 9/34ضخامت این زون . ( ادامه دارد66
-از زون CNP8و بخش تحتانی زون  CNP7با بخش فوقانی زون 

 سن این زون پالئوسن. است Agnini et al., (2014)بندی 
((Selandian  است. در این زون اولین ظهور گونهHeliolithus 

cantabriae های یعنی گونه شاخص تعیین مرز زون CNP7 و
CNP8 بندی از زونAgnini et al., (2014)  گردید )ضخامتثبت 

 (.62، نمونه 88

های شناسایی شده در بخش تحتانی سازند پابده در بازه زون 5-4
 پالئوسن پسین )تانتین(

 بر Ma58-56 یادشده با بازه زمانی تقریبی در حدود  گذر

 با است که حدودا مقارن GTS (Gradstein et al., 2012) پایه 

شاخص پالئوسن پسین  Heliolithus kleinpelliiاولین ظهور گونه 
در  Discoaster multiradiatus)تانتین( تا اولین ظهور گونه 

بخش تحتانی سازند پابده در  از که است  NP8بخش فوقانی زون 
های زیستی زون .است رسیده ثبت های ارغوانی این سازند بهشیل

 های زیر است:متعلق به این بازه زمانی شامل زون

5-4-1  Heliolithus kleinpellii Zone (NP6) 

 Heliolithusاین زون در مطالعه حاضر از ظهور گونه 

kleinpellii ( تا ظهور گونه 66، نمونه 1/95 )ضخامت
Discoaster mohleri ( ادامه دارد. 73، نمونه 9/106 )ضخامت

است. برخی از  late Selandian-Thanetianسن این زون 
 Chiasmolithusنظیر هاییهای همراه آن گونهمهمترین فسیل

consuetus, Ellipsolithus macellus, Fasciculithus 

tympaniformis, Heliolithus cantabriae, Placozygus 

sigmoides, Prinsius martinii, Sphenolithus anarrhopus, 

Sphenolithus primus  است. این زون معادل بخش فوقانی زون

CNP8 وسط بندی ارائه شده  تاز زونAgnini et al., (2014) 
متر از این زون در  5/2است. در این مطالعه ضخامتی معادل 

متر از این  3/9بخش فوقانی سازند گورپی و ضخامتی معادل 
های ارغوانی پابده قرار زون در بخش تحتانی سازند پابده در شیل

گرفته است. در واقع این زون در مرز دو سازند گورپی و پابده 
متر است. لذا بر  8/11ده است. ضخامت کل زون معادل واقع ش

های نانوفسیلهای آهکی مرز بین دو سازند گورپی و اساس یافته
 شود.پابده پیوسته پیشنهاد می

5-4-2 Discoaster mohleri Zone/Heliolithus riedelii 

Zone (Combined Zones NP7/8) 

 Discoaster، از ظهور گونه(NP7/8)ترکیبی  این زون

mohleri   ( تا ظهور گونه 73، نمونه 9/106)ضخامت
Discoaster multiradiatus ( ادامه 83، نمونه 6/143 )ضخامت

دارد. در واقع در این مطالعه گونه شاخص و تعیین کننده مرز 
ثبت  Discoaster backmaniiیعنی گونه  NP8و  NP7های زون

این زون زیستی باشد. نگردید. لذا مرز بین دو زون مشخص نمی
 Agnini et بندی از زون CNP10و  CNP9های معادل با زون

al. (2014) است. مرز بین این دو زون نیز به دلیل عدم ثبت گونه
( مشخص نگردید. سن این زون ترکیبی، D. backmaniiمذکور )

تانتین از تقسیمات وابسته به زمان پالئوسن پسین و ضخامت آن 
با توجه به حضور ش تحت بررسی متر است.  در بر 7/36

های های شاخص متعلق به عرضکه از گونههایی گونه
وضعیت آب و تا حدودی به توان میجغرافیایی پایین هستند 

پی  های سازند گورپی و پابدهنهشته رسوبگذاریهوایی زمان 
در این رابطه مطالعات زیادی توسط افراد مختلف نظیر  برد.

Thierstein (1976); Wise (1988); Wie & Thierstein 

(1991); Huber & Watkins (1992); Young & Bown 

(1998); Watkins (1996); Zachos et al. (2003); Tremolada 

& Bralower (2004); Erba (2004); Raffi et al. (2009); 

Speijer et al. (2012)  .انجام گرفته است 
 Micula prinsii, Micula هایی مانندها و گونهحضور جنس

decussata, Lithraphidites quadratus, Micula  murus,  
Watznaueria barnesiae, Discoasters spp., Sphenolithus 

spp های شاخص متعلق به شرایط اقلیمی ها و گونهکه از جنس
تواند بیانگر شرایط آب و هوایی گرم در زمان ته گرم هستند می

 رد نظر در محدوده مورد مطالعه باشد.نشینی رسوبات مو
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 گیرییجهنت. 6

ای های اقیانوسی میان قارهتوالی مورد مطالعه بخشی از نهشته
های زوننئوتتیس در برش شالو واقع در زون ایذه است. زیست

زون تفکیکی  8زون )زیست 9تشخیص داده شده در این مطالعه 
ارائه  هایبندینقابل تطابق با زو که است و یک زون ترکیبی(

برای کرتاسه و   Burnett (1998)و Sissingh (1977) شده توسط 
برای پالئوژن  Agnini et al. (2014)( و Martini, 1971مارتینی )

 Arkhangelskiella cymbiformisها شامل زوناین زیست است.

Zone (CC25)- Nephrolithus frequens Zone (CC26)- 

Markalius inversus Zone (NP1)- Cruciplacolithus tenuis 

Zone (NP2)- Chiasmoliyhus danicus Zone (NP3)- 

Ellipsolithus macellus Zone (NP4)- Fasciculithus 

tympaniformis Zone (NP5)- Heliolithus kleinpellii Zone 

(NP6)- Discoaster mohleri Zone/Heliolithus riedelii Zone 

(combined Zones NP7/8)  .41در برش حاضر تعداد  است 
آهکی شناسایی شد. بر هایجنس از نانوفسیل 27گونه متعلق به 

 (K/Pg)های شاخص، مرز کرتاسه به پالئوژن مبنای حضور گونه
های متعلق به بخش در برش مطالعه شده پیوسته و در نهشته

نجام فوقانی سازند گورپی قرار دارد. همچنین بر پایه مطالعات ا
های آهکی، مرز بین رسوبات متعلق به گرفته بر اساس نانوفسیل

شود. از این رو سازندهای گورپی و پابده نیز پیوسته پیشنهاد می
 ماستریشتین پسینسن بخش فوقانی رسوبات سازند گورپی از 

(late Maastrichtian( تا پالئوسن میانی )Selandian و سن )
های ارغوانی در بخش شیل شروع نهشتگی رسوبات منسوب به

که در مرز مشترک  NP6تحتانی سازند پابده بر اساس تعیین زون 
تانتین پیشنهاد -دو سازند مذکور قرار گرفته است، اواخر سالندین

 شود.می

 منابع

سازمان زمین شناسی،  انتشارات .شناسی ایرانزمین. 1385آقانباتی، ع.، 

 صفحه. 401تهران، 

 چینه نگاری . زیست1394. و امیری بختیار، ح.، آ.، کنی، ا آهی فر،
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