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 Background and Objectives: In this study, the deposits of the upper part of Pabdeh Formation-
lower part of Asmari Formation in the stratigraphic section of Nareh with a thickness of about 236 m 
located in the southwest of Jahrom were studied.In the lower part of the sequence, the deposits of the 
upper part of Pabdeh Formation are composed of shale and interlayers of argillaceous limestone with a 
thickness of about 154 m. Following that, the deposits of the lower part of Asmari Formation with a 
thickness of about 82 m of argillaceous limestone and medium bed limestone are located. From this 
section, 104 samples including 68 samples from the upper part of Pabdeh Formation and 36 samples 
from the lower part of Asmari Formation with 1 m intervals were collected. 

Methods: By preparing 104 samples of the studied sequence and preparing it by slide smear method, 
33 species belonging to 16 genera from the fossil group of calcareous nanofossils were identified. The 
slide smear method is a quick and easy method in which nanofossils are not wasted. 

Findings: Based on biological events and associated fossil assemblages, the bio-zones of Sphenolithus 
pseudoradians Zone (NP20), Ericsonia subdisticha Zone (NP21), Helicosphaera reticulata Zone (NP22), 
Sphenolithus predistentus Zone (NP23) were identified in the study sequence. The zones studied are 
consistent with zones CNE20, CNE21, CNO1, CNO2- CNO3/ CNO4 of Agnini et al., (2014) and zones 
CP15b, CP16a, CP16b, CP16c -CP17/CP18 of Okada and Bukry (1980). 

Conclusion: Based on the introduced bio-zones, the age of the upper part of Pabdeh Formation in the 
studied section of Late Eocene (Priabonian)-early Oligocene (early Rupelian) and the age of the lower 
part of Asmari Formation of early Oligocene (late Rupelian) are suggested. According to the present 
study in Nareh section, the boundary between Pabdeh Formation and Asmari Formation is continuous. 
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 (علوم دریایی) پژوهشی همقال

 بخش تحتانی سازند آسماري -بخش فوقانی سازند پابده هاي دریایینهشته نگاري زیستیچینه

 در برش نره (پهنه فارس، تتیس شرقی)

سانه ده ، *،1 يسنمارسعیده   2 یبزرگاف

 گروه معدن، دانشکده فنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران 1
 ، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایرانیشناسنیزمگروه  2

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 
 16/02/1400 تاریخ دریافت:

 29/07/1400 :بازبینیتاریخ 
 10/04/1400 تاریخ پذیرش:

 

 در ازند آسـماريبخـش تحتـانی سـ-بخش فوقانی سازند پابـده يهانهشتهدر این مطالعه  پیشینه و اهداف: 

زیسـتی  ينگارنـهیچجهرم مورد مطالعه  واقع در جنوب غرب متر 236 نره به ضخامت حدود یشناسنهیچ برش
 آهـک سـنگ يهاهیـالشیل و میـان  از پابده سازند بخش فوقانی يهانهشته ن توالی،یریز بخش قرار گرفت. در

بخش تحتانی سـازند آسـماري  يهانهشتهآن  دنباله متر تشکیل شده است. ب 154ضخامت حدود  آرژیلیتی به
نمونـه  104آرژیلیتی و سنگ آهک متوسط الیه قرار دارد. از این برش  آهک از سنگ متر 82به ضخامت حدود 

 متـر 1از بخـش تحتـانی سـازند آسـماري بـا فواصـل  نمونـه 36 و از بخش فوقانی سازند پابده نمونه 68 شامل

 .برداشت شد

متعلق بـه  گونه 33 ،دیاسالنمونه از توالی مورد مطالعه و آماده سازي آن به روش اسمیر  104 تهیه با :هاروش
شد. روش اسمیر اسالید روشی سریع و آسان است کـه  ییشناسا آهکی يهالینانوفسگروه فسیلی  از جنس 16

 .روندینمها در این روش به هدر نانوفسیل

 Sphenolithus pseudoradians يهازونهمراه، زیست  تجمعات فسیلیحوادث زیستی و  براساس ها:یافته

Zone (NP20), Ericsonia subdisticha Zone (NP21), Helicosphaera reticulata Zone (NP22), -
Sphenolithus predistentus Zone (NP23)   .زیسـتی مـورد  يهـازوندر توالی مورد بررسی تعیین گردیـد

آگنینی و همکاران  يبندزوناز  CNO3/CNO4 –CNE20, CNE21, CNO1, CNO2 یستیز يهازونبا مطالعه 
زون بنـدي اکـادا و بـوکري  از CP15b, CP16a, CP16b, CP16c- CP17/CP18 زیسـتی يهـازون و) 2014(
 دارد. ) همخوانی1980(

 مطالعه مورد برش در پابده سازند فوقانی بخش سن زیستی معرفی شده، يهازون براساس گیري:نتیجه

 گوسنیتحتانی سازند آسماري، ال الگوسن پیشین (روپلین پیشین) و سن بخش-( نیابونیپر (ن یپس ائوسن

 پابده بین دو سازند . همچنین بر اساس مطالعه حاضر در برش نره، مرزشودیمپیشنهاد  ن (روپلین پسین)یشیپ

 است. وستهیپ و بیش هم طور به يآسمار سازند و

 
 واژگان کلیدي:

 گوسنیال
 ائوسن

 یستیز ينگارنهیچ
 زاگرس
 یداخل فارس
 آهکی يهالینانوفس
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)40( 

 قدمهم
 پالئوژن بازمانده دریاي تتیس در دوران سنوزوئیک استزمان  يایدر
بسزایی در  ریتأث ییزایخشک تکتونیکی حرکاتدر این زمان . )1(

به نحوي که آثار  هدر ائوسن در ایران داشت خصوصاًپسروي دریا 
نظیر سازند جهرم در پهنه فارس  سازندهابرخی از  رأسپسروي را در 

این در حالی است که در همین زمان در . )2( مشاهده نمود توانیم
، جنوب غرب لرستان و نیز خوزستانبرخی از مناطق زاگرس مانند 

آب قرار داشته و  زیر ییهامکان )،از زیر پهنه فارس(فارس داخلی 
شناخته پابده  گذاري ادامه داشته است که تحت عنوان سازندرسوب

، رسوبات گوسنیال. سپس با پیشروي گسترده دریا در زمان شودیم
 گرفته استسازند پابده قرار  يهانهشتهآهکی سازند آسماري بر روي 

رسوبات سنوزوئیک، در نهایت در اثر بسته  نهشته شدنبعد از  .)4, 3(
و برخورد صفحه عربی به بلوك ایران  در میوسن سشدن دریاي تتی

-رورانده زاگرس با روند شمال غرب - خوردهنیچمرکزي، کمربند 
پهنه رسوبی زاگرس از این رو . )5, 4( شده استجنوب شرق تشکیل 
 يهایتوالرسوبی در ایران است که  يهاحوضهیکی از مهمترین 

 نیترمهماز جمله در آن نهشته شده است. این حوضه  یضخیم رسوب
ل باال یبا داشتن پتانسدر خاورمیانه است که  یشناسنیزم يهاحوضه

از  ياریمورد توجه بسو مواد هیدروکربنی  یعیطب ریاز ذخا
 همه . حوضه زاگرس در)12-6, 3( گرفته استقرار  شناساننیزم

 يهارپهنهیزنداشته و لذا به  سانییک یساختنیزم يهایژگیو هامکان
 .)3( شودیملرستان، ایذه، فروبار دزفول، فارس و خوزستان تقسیم 

وجود مواد آلی  با پابده سازنداین حوضه رسوبی،  يهانهشتهدر میان 
و  یآهکيهالینانوفس فسیلی مختلف مانند يهاگروهمراه با ه

و عالوه بر  ربنیکدرویمواد ه منشأ عنوان سنگ به تونیکپالن برانروزن
 از یناش تخلخل لیدل به و کلیتولوژي سنگ آه با يآسمار آن سازند

 به جنوب غرب ایران یمخزن سازندهاي نیمهمتر از یکی یستگکش

الگوي پابده در تنگ پابده واقع در شمال  برش .)4( دیآیم شمار
برش  .)13( متر مطالعه شده است 798دان نفتی اللی به ضخامت یم

 يلومترکی 50در ، واقع ترشگلسازند آسماري نیز در تنگ  يالگو
قرار  يس آسماریتاقد یال جنوبیمان، در یمسجد سل یجنوب شرق

 ییو باال یانیم يهابخشدر برش الگو شامل  يدارد. سازند آسمار
یمن یگزیسازند پابده جا يهالیشن آن توسط یریاست و بخش ز

زیر  بهاست که  ییهانهشتهنره از جمله  یشناسنهیچبرش  .)2( شود
دارد. در این برش سازندهاي پابده و  تعلقپهنه فارس از زون زاگرس 

 بخوبی رخنمون دارند. این برش توسط محققین مختلف يآسمار
مطالعه بر روي عالوه بر این، مورد مطالعه قرار گرفته است.  )13-16(

محققین پابده و آسماري در حوضه زاگرس توسط  يسازندها
، چینه نگاري زیستیمختلف نظیر  يهانهیزمدر  )30-17( متعددي

 همچنینبررسی محیط رسوبی و میکروفاسیس انجام شده است. 
 تواندیم گوسنیال يهانهشتهکه  اندنمودهاشاره شرکت نفت محققین 

 pp. sGlobigerina smallزون ( ستیز دو با سهیمقا قابل

Assemblage Zone(54  ) و -Nummulites vascus

Assemblage Zone Nummulites intermedius (57  از
اخیر  يهادههدر در این رابطه باشد.  )13( وایند يبندزون

 ییهايبندزون توسط محققین مختلف انجام شده و ییهاپژوهش
توسط  زونی فاصله کیکتفکه یکی از آنها انجام صورت گرفته، 

زمان  ،است. این پژوهشگران به تفکیک )16( ان و همکارانیدانش
رسوبگذاري سازند پابده در فارس داخلی را ائوسن پسین تا الیگوسن 

همچنین با توجه به شناسایی دقیق  هاآنپیشین پیشنهاد دادند. 
- 52زون  ، این بخش رسوبی را بابرانروزن متعلق به يهاگونه

)blageAssemHantkenina -Turborotalia cerroazulensis-
Zone/Priabonian( 54 و زون)spp. Globigerina small 

Assemblage Zone/Rupelian(  وایند يبندزوناز )قابل  )13
 با نره یشناسنهیچ برش بررسی پژوهش، نیا دانستند. در انطباق

 مرز کیکتف و سن نییتع آهکی، يهالینانوفسگروه  مطالعه هدف

 مورد مطالعه ، برشازاینرو .است مد نظرپابده و آسماري  يسازندها

 .شد انتخاب یداخل فارس در

 و راه دسترسی ییایجغراف تیموقع 1-1

 لومتريیک 160در  ترقیدقجهرم و بطور  ربدر جنوب غ نره برش

 کمربندخنج، در  یغربشمالکیلومتري  60یراز و ش یشرقجنوب

کوه  به ابییدست جهت ).1(شکل  استشده  واقع زاگرس خوردهنیچ
سمت روستاي  به خنج-رازیش آسفالته جاده 223 لومتریک از نره،

 11 'افیایی مظفري حرکت نموده، برش مورد مطالعه در موقعیت جغر

طول شرقی در طاقدیس نره در  52 ° 57 'عرض شمالی و  °28
 دسترس است.

 روش پژوهش
ی واقع برشاز  ينگارنهیچمطالعات زیست انجام در این تحقیق براي 

به  ،متر) 235,8(معادل متر  236 حدود ضخامت باتاقدیس نره  در
ی سازند از بخش فوقان نمونه 68 شاملنمونه  104طور سیستماتیک 

 متري 1از بخش تحتانی سازند آسماري با فواصل  نمونه 36 و پابده

، فقط یلیفسردیف تجمعات  4، از هر 3در تصویر شکل برداشت شد. 
یک ردیف با در نظر گرفتن مهمترین پراکندگی تجمعات فسیلی 

 دیراسالیاسمدر آزمایشگاه با روش  هانمونهنمایش داده شده است. 
توسط میکروسکوپ پالریزان المپوس با  سپسو  )31( يسازآماده

مطالعه قرار گرفت. شناسایی جنس و  برابر مورد 1000 ییبزرگنما
 بر اساس منابع مختلفی همچون هاي مختلف نانوفسیل آهکیگونه

 يهازونزیستی تعیین شده با  يهازونانجام شد.  )32( پرچ نیلسون
آگنینی و و  )34( کري، اکادا و بو)33( استاندارد جهانی مارتینی

 هايبندزونمورد مقایسه و تطابق قرار گرفت. در این  )35( همکاران
پالئوژن  يهانانوپالنکتون انگریب NPعالمت اختصاري 

)Nannoplankton Paleogene(  مارتینی يبندزوناز )و  )33
 Coccolites( پالئوژن يهاتیکوکولبیانگر  CP عالمت اختصاري
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)41( 

Paleogene ( اکادا و بوکري يبندزوناز )است. همچنین )34 
آهکی ائوسن و عالمت  يهالینانوفسبیانگر  CNEعالمت اختصاري 

 يبندزونآهکی الیگوسن از  يهالینانوفس بیانگر CNOاختصاري 
 .است )35( آگنینی و همکاران

 
  

 

 

 .کشور) يهاراه(ترسیم شده با استفاده از نقشه  مشخص شده استدر نقشه با ستاره ، برش مورد مطالعه جنوب شرق شیرازموقعیت ناحیه مورد مطالعه در  :1شکل 

Fig. 1: Location of the study area in the southeast of Shiraz, the studied section is marked in the map with an asterisk (drawn using the road map of the 

country). 

 

 (دید به سمت جنوب شرق). گذر سازند پابده به سازند آسماري در برش مورد مطالعه :2شکل 

Fig 2: Transition of Pabdeh Formation to Asmari Formation in the studied section (view to the southeast). 
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 یج و بحثنتا
 مشخصات کلی و عمومی واحدهاي چینه شناسی. 1

در توالی رسوبی نره، بخش باالیی سازند پابده و بخش تحتانی سازند 
آسماري مورد بررسی قرار گرفت. بخش باالیی سازند پابده از 

 بهآرژیلیتی  آهک سنگ از ییهاهیاللیتولوژي شیل به همراه میان 

تشکیل شده است.  متر) 154,2 (معادل متر 154 ی در حدودضخامت
(معادل  ضخامت متر 82لیتولوژي در حدود  متعاقباً در این برش

سنگ آهک  يهاهیالو آرژیلیتی  آهک شامل سنگ متر) که 81,63
معرف که رم رنگ که برروي سازند پابده قرار دارد کمتوسط الیه 

صورت ه بخش تحتانی سازند آسماري است. مرز بین دو سازند ب
 .)2(شکل  ه و تدریجی استپیوست

 یستیز ينگارنهیچ 1-1

و انجام  یستیز ينگارنهیچفسیلی جهت  يهاگروهیکی از مهمترین 
. )38-36( آهکی است يهالینانوفسرسوبی،  يهاحوضهتطابق 

ترش جغرافیایی وسیع و الگوي تکاملی این گروه در رسوبات گس
، در تحقیقات مختلفی همچون یشناسنیزمدوران دوم و سوم 
ن در ای .)41-39( اهمیت دارد یشناسنهیریدمطالعات وابسته به 

، صفحات کلسیتی پوشش دهنده اطراف سلول هایسلولگروه از تک 
تدریج در رسوبات تجمع ه به کف حوضه رسوبی ریزش یافته و ب

، مطالعات آهکی که با مطالعه رسوبات حاوي این صفحات ابندییم
. در مطالعه حاضر از بخش فوقانی شودیمانجام  یستیز ينگارنهیچ

 33ه و از بخش تحتانی سازند آسماري رسوبات منسوب به سازند پابد
که تصاویر منتخب آنها  آهکی شناسایی گردید يهالینانوفسگونه از 

شناسایی  يهاگونه. بر اساس )1در انتهاي مقاله آمده است (تابلو 
شاخص،  يهاگونهو آخرین حضور  ظهورشده و بر مبناي اولین 

 4منجر به تعیین رسوبات مذکور انجام گردید که در نهایت  يبندزون
 يهايبندزوندر توالی رسوبی بر اساس تطابق با  زون زیستی

 يهازونزیستی و مرز  يهاافقموقعیت  استاندارد جهانی گردید.
 ارائه شده است. 3زیستی در شکل 

 فوقانی سازند پابده بخششده در  زیستی معرفی يهازون 1-2

1-2-1 )Zone (NP20Sphenolithus pseudoradians  

اولین ظهور  از NP20 یستیز زون، )32( لسونینپرچمطابق گزارش 
 گونه حضور آخرین تا Sphenolithus pseudoradians گونه

Discoaster saipanensis/ Discoaster barbadiensis  تعریف
 به NP20 زیستی زوننیز گذر  )33( مارتینی يبندزون. در شودیم

NP21 ونه آخرین حضور گثبت  باD. saipanensis  گرددیمتعیین. 
براي قاعده زون زیستی مورد  )33( نظر مارتینیهمچنین طبق 

 يهامکاندر  S. pseudoradiansاولین ظهور گونه  مطالعه، ثبت
این که  رسدیمبه نظر  از اینرو .، متفاوت گزارش شده استمختلف
زیستی  نزو تحتانیبراي تعیین مرز دقیقی شاخص  تواندینمگونه 

مرز دقیق تعیین بنابراین، در مطالعه حاضر براي باشد.  مورد نظر
 Cribrocentrum reticulatum آخرین حضور گونهزون، از  تحتانی
استفاده شد. در واقع ثبت  )35( آگنینی يبندزونطبق  )1(نمونه 

 هايرخداداز جمله  تواندیم C. reticulatum آخرین حضور گونه
 و NP19 زیستی يهازونحدود مرز  تعیینمناسب براي  زیستی
NP20 باشد. عالوه بر این، مقارن بودن آخرین حضور گونه C. 

reticulatum  با حضور گونه Cribrocentrum isabellae تواندیم 
 یستیز يهازونیا مرز بین  CNE19 یستیزحد فوقانی زون  بیانگر

CNE19/CNE20  نیز باشد. ] 35[آگنینی و همکاران  يبندزونطبق
بر  Cribrocentrum isabellaeالزم بذکر است که اولین ظهور گونه 

از ثبت  ترنییپادر متراژي  )35( اساس نظر آگنینی و همکاران
. ازاینرو، در تحقیق دهدیم رخ C. reticulatum گونهآخرین حضور 

 .Dحاضر، بدنبال رخداد زیستی مذکور، ثبت آخرین حضور گونه 

saipanensis مبین حد فوقانی زون  16و در نمونه  36,28 در متراژ
 همچنین مرز و )33( مارتینی يبندزونبر اساس  NP20 یستیز

 آگنینی و همکاران يبندزون مطابق CNE20باالیی زون زیستی 
 D. barbadiensisاست. با توجه به ثبت آخرین حضور گونه  )35(

 يبندزوناز  CP15b رزونیز، مرز فوقانی 12نمونه  در 27,2 در متراژ
 NP20، زون زیستی رونیانیز مشخص گردید. از  )34( اکادا و بوکري

است.  CNE20 و زون زیستی  CP15b رزونیزبخش فوقانی  با معادل
زون  این ضخامت شده، ذکر زیستی حوادث اولین با بنابراین مطابق

پسین  ائوسن زمانی بازه داراي تعیین شده زون و متر 36,28 زیستی
 .)3است (شکل  (پریابونین)

1-2-2 Zone (NP21) subdistichasonia Eric 

 توسطسپس معرفی و  )42( روث و هاي توسط در ابتدا این زون

 ، این)32( لسونینپرچ. طبق گزارش تصحیح شده است )43( مارتینی
 حضور آخرین تا D. saipanensis گونه حضور آخرین از زیستی زون
سن این زون زیستی،  تعریف شده است. Ericsonia formosa گونه

الیگوسن پیشین (روپلین) است. در این -ائوسن پسین (پریابونین)
 D. saipanensis يهاگونه حضور ثبت آخرین براساسالعه مط

و  145,12 (متراژ Ericsonia formosa ) و16و نمونه  36,28 (متراژ
، در مطالعه نیبراتعیین گردید. عالوه  NP21)، زون زیستی 64نمونه 
] از آخرین 35[و همکاران  ینیآگن يبندزونطرح  براساسحاضر 

 .C گونهثبت اولین ظهور تا  D. saipanensis حضور گونه

subdistichus  آخرین حضور  ) و سپس ثبت33و نمونه  72,6(متراژ
)، به ترتیب براي 64و نمونه  145,12 متراژ( E. formosaگونه 

استفاده شد. همچنین زون  CNO1و  CNE21 زیستی يهازونتعیین 
 .D يهاگونهبر اساس ترتیب ثبت آخرین حضور  ،NP21زیستی 

barbadiensis،C. subdistichus  و) 56نمونه  و 126,98(متراژ E. 
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)43( 

formosa يهارزونیباز معادل CP16a  وCP16b  يبندزونطبق 
بنابراین، بر اساس حوادث زیستی ذکر  است.  )34( اکادا و بوکري

بیان  است که متر 108,84 زیستی تعیین شده ضخامت زون شده،

است ) روپلین( الیگوسن پیشین-ائوسن پسین اواخر یزمان کننده بازه
 .)3(شکل 

  

 عه.و ستون چینه نگاري سنگی برش مورد مطالآهکی  يهالینانوفس يهاگونهپراکندگی و گسترش  :3شکل 

Fig 3: Distribution and expansion of calcareous nannofossils and lithographic stratigraphic column of the studied section. 
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 .4شکل 
Plate 1: All figures in XPL except figures 7, 8, 9, 27, 28, and 29 in PPL, Light microghraphs ×1000 (Scale bar 5µm); 1: Braarudosphaera bigelowii (Gran & 
Braarud, 1935) Deflandrae, 1947; 2: Coccolithus pelagicus (Wallich, 1877) Schiller (1930); 3: Cribrocentrum isabellae Catanzariti, Rio and Fornaciari in 
Fornaciari et al. 2010; 4: Cribrocentrum reticulatum (Gartner & Smith, 1967) Perch-Nielsen (1971); 5: Clausicoccus subdistichus (Roth & Hay in Hay et al., 
1967) Prins, 1979; 6: Cyclicargolithus floridanus (Roth & Hay, in Hay et al., 1967) Bukry, 1971; 7:Discoaster barbadiensis Tan, 1927; 8: Discoaster deflandrei 
Bramlette & Riedel, 1954; 9: Discoaster saipanensis Bramlette & Riedel (1954);10: Dictyococcites bisectus (Hay, Mohler & Wade, 1966) Bukry & Percival 
(1971);11: Coccolithus formosus (Kamptner, 1963) Wise, 1973; 12: Helicosphaera sp.; 13: Helicosphaera euphratis Haq, 1966; 14: Blackites spinosus 
(Deflandre & Fert, 1954) Hay & Towe, 1962; 15: Pontosphaera enormis (Locker, 1967) Perch-Nielsen, 1984; 16: Reticulofenestra dictyoda (Deflandrae in 
Deflandrae & Fert, 1954) Stradner in Stradner & Edwards, 1968; 17: Zygrhablithus bijugatus (Deflandre in Deflandre and Fert, 1954) Deflandre, 1959; 18: 
Reticulofenestra daviesii (Haq, 1968) Haq, 1971; 19: Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) Martini & Ritzkowski (1968);20: Sphenolithus pseudoradians 
Bramlette & Wilcoxon, 1967; 21: Sphenolithus predistentus Bramlette & Wilcoxon, 1967; 22: Sphenolithus distentus Martini (1965) Bramlette and Wilcoxon, 
1967; 23: Sphenolithus moriformis (Brönnimann & Stradner, 1960) Bramlette & Wilcoxon, 1967; 24: Sphenolithus radians Deflandre in Grassé, 1952; 25: 
Sphenolithus dissimilis Bukry and Percival, 1971; 26: Helicosphaera bramlettei (Müller, 1970) Jafar & Martini, 1975; 27, 28: Isthmolithus recurvus Deflandre in 
Deflandre and Fert, 1954; 29, 30: Helicosphaera recta (Haq, 1966) Jafar & Martini, 1975. 
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 تحتانی سازند آسماري بخششده در  زیستی معرفی يهازون 1-3

1-3-1 Zone (NP22) Helicosphaera reticulata 

 گونـه حضـور آخـرین از زیستی زون ، این)32( لسونینپرچمطابق گزارش 
Ericsonia formosa ــا ــرین ت ــور آخ ــه حض  Reticulofenestra گون

umbilica (=R. umbilicus) .ن زون مبـین بـازه سـ مشخص شـده اسـت
برملـت و  توسـط زیسـتی ایـن زوناست.  )روپلینالیگوسن پیشین (زمانی 

. از اینرو تصحیح شده است )43( مارتینی معرفی و توسط )44( ویلکوکسن
نمونـه  و 145,12 (متـراژ E. formosa گونـه حضـور آخرین ثبت براساس

)، 92و نمونـه  208,61 متـراژ( R. umbilicus , گونه حضور آخرین تا )64
رخـدادهاي  تعیـین شـد. در مطالعـه حاضـر، NP22 محدوده زون زیسـتی

 مـارتینی يهـايبندزونزیستی یکسان و طبق  يهاشاخصحادث شده با 
اسـت. از اینـرو،  )35( آگنینـی و همکـاران و  )34( اکـادا و بـوکري، )33(

از  CP16c معـادل بـا زیـرزوندر ایـن مطالعـه  تعیین شـده یزونمحدوده 
 بر اساس طـرح زونـی CNO2 زیستی زون و )34( اکادا و بوکري يبندزون

بنـابر ایـن، بـر اسـاس حـوادث زیسـتی  .باشدیم )35( آگنینی و همکاران
 .)3(شکل  استمتر  63,49 زیستیضخامت زون شناسایی شده 

1-3-2 Zone (NP23) Sphenolithus predistentus 

 گونـه حضور آخرین از ،)32( لسونینپرچبق گزارش ط NP23زون زیستی 
Reticulofenestra umbilicus گونـه  ظهـور اولـین تـاSphenolithus 

ciperoensis الیگوسـن پیشـین سن محدوده مورد نظر  .تعریف شده است
 ثبـت Sphenolithus ciperoensisگونه است. در توالی مذکور،  )روپلین(

 حضـور آخـرین ثبت براساسباال به آن اشاره شد،  نشد. اما همانطور که در
مـرز  92و نمونـه  208,61 متـراژدر  Reticulofenestra umbilica گونه

تعیین شد. عالوه بر این، ثبت اولین ظهور گونه  NP23تحتانی زون زیستی 
S. distentus  صـورت گرفـت. ثبـت حادثـه  101و نمونه  226,8در متراژ

 یسـتیز زونمبـین حـد فوقـانی  S. distentus گونهزیستی اولین ظهور 

CP17  زیستی  يهازونیا مرزCP17/CP18  اکـادا و بـوکري يبنـدزوناز 
ـــانی زون  و )34( ـــد فوق ـــین ح ـــتیزهمچن ـــ CNO3 یس ـــرز ای  م

/CNO4 CNO3 اسـت. )35( آگنینـی و همکـاران بر اسـاس طـرح زونـی 
بنابراین، در نتیجه رخـدادهاي زیسـتی ذکـر شـده، قسـمت تحتـانی زون 

ــین  NP23زیســتی  ش از بخــ CP17و  CNO3زیســتی  يهــازونو همچن

زیستی مـذکور،  يهاشاخصتحتانی سازند آسماري مشخص شد. بر اساس 
 .)3(شکل  استمتر  27,21 مطالعهبخش انتهایی توالی مورد ضخامت 

 گیرينتیجه
گونه متعلـق بـه  33، تعداد جهرم جنوب غربدر واقع  نرهدر مطالعه برش 

 بـه آسـماريسـازند پابـده گذر آهکی در  يهالینانوفساز گروه  جنس 16
زیسـت شـاخص،  يهاگونـهشد. مطابق با اولین و آخرین حضور  شناسایی

 )32( ینیمـارت يبنـدزوناز  NP23 تا بخش تحتـانی زون NP20 يهازون
 يبنـدزوناز  CNO3/CNO4-CNE20 زیسـتی يهازونکه قابل انطباق با 

ــا مــرز  CP15b زونزیــر و )34( آگنینــی و همکــاران زیســتی  يهــازونت
CP17/CP18  بـه  سـازند پابـدهگـذر  در )33( اکادا و بـوکري يبندزوناز
بـازه شناسـایی شـده،  يهانزوزیست شد. بر اساس  تعیین آسماري است،

  early Oligoceneتا late Eocene (Priabonian)مورد مطالعه از  زمانی

 (Rupelian) سـنگی و  ينگارنـهیچبر اسـاس مطالعـات  .شودیمپیشنهاد
سـازند آسـماري  هرسـوبات سـازند پابـده بـ زیستی، مرز بـین ينگارنهیچ

 .شودیمپیشنهاد پیوسته بصورت 

 مشارکت نویسندگان
 .باشدیمدر نگارش این مقاله مشارکت نویسندگان مطابق قوانین پژوهشی 

پردازي و ایــدهدوم (دکتــر افسـانه ده بزرگـی) بـر  تمرکـز اصـلی نویسـنده
 بوده است. تمرکز نویسنده اول (سعیده سنماري)مشارکت در نگارش مقاله 
هـا، تجهیـزات و مطالعـات یـافتن روش بـراست که نویسنده مسئول مقاله 

نظـارت بـر بـوده اسـت.  هادادههاي موجود و تفسیر میکروسکوپی با روش
آوري مطالـب، ترجمـه و ، نگـارش و جمـعانطباق مقالـه بـا فرمـت مجلـه

 .ه استبر عهده داشتنیز ی مقاله را یهماهنگی محتواویراستاري مقاالت و 

 تشکر و قدردانی
لـی محتـرم شایسته است مراتب قـدردانی خـود را از سـردبیر و مـدیر داخ

شناسی جناب آقاي دکتر اکبرپور و تیم ایشـان اعـالم دارم. نشریه اقیانوس
همچنین نویسندگان از داوران محترمی که در ارتقـاي سـطح مقالـه مـا را 

 یاري نمودند کمال تشکر را داریم.

 تعارض منافع

 ».گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ«
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