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   سری پيشرونده يا پسرونده؟؛سازند گورپی
  * دكترابراهيم قاسمي نژاد  و *الهه زارعي: هنوشت 

Gurpi Formation; ِِA Transgressive or Regressive Unit? 
By: E. Zarei*   &   Dr. E. Ghasemi-Nejad * 

   

  چکيده
 ٣٠ موجود در آلي، پالينومرفهای دريايي ومحتوای مواد داران روزنرپی در برش الگو، به منظور بررسی چگونگی تغييرات سطح آب طی انبايش سازند گو        

 داران روزن نسبت ،اسیــــــشن تدريج به سمت باالی ستون چينه دهد که به  نشان میداران روزن ةمطالع . شدنديل مطالعه صتف  برداشت شده از اين سازند بهةنمون

 درياييژرفـــــاي ق کم ـــــک مناطــــ پالژيفرمهــــــاين ــــــهای بزرگ وهمچني دازهـــــ با انزي كف فرمــــــهاي ، کاهش(P/B) زي كفک به ـــــپالژي

ESF) : (epicontinental sea faunaژرفا شاخص درياي کم  فرمهايوSWF) (shallow water fauna: کند  نيز کاهش پيدا میداران روزن افزايش وتنوع.  

تعيين  برای توضيح اين تناقض و.  داينوفالژله هستند انطباق داردطور عمده بهات برخالف انتظار با افزايش فراوانی وتنوع پالينومرفهای دريايي که اين تغيير

 عواملن محاسبات آماری اي. شدتغييرات در ترکيب گروههای مختلف داينوفالژله بررسی   و»آليحفاظت از مواد « عواملچگونگی تغييرات سطح آب، 

 در » به پالينومرفهای دريايي SOM) : (structureless organic matterار فاقد ساختآلينسبت مواد «زياد " و ميزان نسبتا  lability عامل ميزان کم ةدهند نشان

به SOM نسبت  « باال وlability  املع ،که در قسمت باالی برش در حالي.  است در اين قسمت آلي حفظ شدگی پايين مواد ةدهند ابتدای برش است که نشان

 به علت حفظ شدگی انتخابی پالينومرفهای دريايي از.   در اين قسمت استآلي حفظ شدگی خوب مواد ةدهند  پايين است که نشان»پالينومرف دريايي

مختلف  فرمهاي و) گيرند مقاوم وخيلی مقاوم قرار میدرگروه "اکثرا( که در مقابل شرايط محيطی دارای مقاومت بااليي هستند Gonyaulacoidهای  داينوفالژله

 منطبق ومؤيد نتايج حاصل از ،نتايج حاصل.  استفاده شد،اند ساحلی شناخته شده تيک داخلی ويتيک خارجی تا نرينر های دريايي باز،طعنوان شاخص محي آنها به

 Tyson روی نمودار معروف ها محاسبه و بر عناصر پالينولوژيکی برای تمامی نمونهاين موارد، نسبت درصد سه گروه اصلی   برافزون. است داران روزن ةمطالع

  نمودارو»  آليحفظ شدگی مواد« عوامل ها، چگونگی   نمونهداران روزنبررسي محتوای . گرديدرسم  و سپس چگونگی تغييرات برای تمامی ستون ياده شد پ

 (proximal shelf) ژرفا برای قسمت پايين ستون وشرايط کم(basinal) ژرف وبيش كم شرايط ةدهند نهای مختلف داينوفالژله  نشاه گروة و مطالع تايسون

  . دهد طور کلی تداوم شرايط پسرونده طی انبايش سازند گورپی در اين برش را نشان مي برای قسمتهای بااليي آن بوده و به

  

  پسرونده، سري پيشروندهري س آلي، مواد، داينوفالژلهدار، روزن ،گورپي :ها كليد واژه  

 
Abstract 
       Palynological and foraminiferal contents of 30 samples taken systematically from Gurpi Formation at its type section 
were studied in order to determine water-level fluctuations and the general trend of water-level during the depositional course 
of the formation.  Statistical studies on foraminiferal contents of the samples show that the planktonic to benthonic ratio (P/B) 
and diversity decrease while benthonic foraminifera with larger size and epicontinental sea fauna (ESF) and shallow water 
fauna (SWF) increase in general towards the upper parts of the formation.   
On the other hand dinoflagellate cyst abundance and diversity show an increasing trend which looks like a contradiction at the 
first glance.  To describe this apparent controversy and determine the water level trend, changes in composition of 
palynomorphs and the organic matter preservation state (lability factor) was studied.  Statistical studies show that in the lower 
parts of the section the lability is low and the ratio of structure-less organic matter (SOM) to marine palynomorph is high.  
This indicates a low state of preservation of organic matter for the lower portion.  In the upper parts lability is high while the 
ratio of SOM to marine palynomorph is low which indicate a better state of preservation for the upper parts.   
Statistical studies on the Gonyaulacoid dinocysts which are eurytopic forms and indices for open marine, inner neritic and 
outer neritic environments confirm the results gained from the foraminiferal studies.  Combining all these data and comparing 
them with the well-known Tyson palynofacies analysis diagrams confirm a relatively deep basinal condition for the lower part 
and a relatively shallower and proximal shelf environmental condition for the upper part of the Gurpi Formation. 
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  مقدمه 
است برش مورد مطالعه در شمال شهر اللی از توابع مسجد سليمان واقع 

عه با سن كامپانين پسين تا  گورپی در برش مورد مطالسازند).  ١شکل (

 دارد و با ناپيوستگی فرسايشی بر ستبرا   متر ١٨٢ ،)تانتين(پالئوسن پسين 

اين سازند در باال به شيلهای .  گيرد روی سنگ آهک ايالم قرار می

 در اين برش چيره سنگ شناسي.  )٢شکل  (رسد ميارغوانی سازند پابده 

 ة واحد شيل آهکی قاعد.رنگ است شيل سياه رنگ و شيل آهکی كرم

رنگ تبديل  صورت تدريجی به شيل سياه  متر به٧۵ستبراي سازند به 

چگونگی روند تغيير سطح آب طی  منظور بررسی نوسانات و  به.شود می

/  نمونه از قاعده سازند تا مرز كرتاسه٣٠انبايش سازند گورپی 

  . شد برداشت و مطالعه(K/T)يترشير

  

  هدف از مطالعه 
 بررسي چگونگي تغييرات سطح آب طي انبايش ،ين مطالعههدف از ا

و شناسي  چينه سنگ مطالعات ، منظورهمينبه . استسازند گورپي 

در سالهاي اخير .  پذيرد صورت ميي به اين منظور سكانسنگاري  چينه

كمك  ايي نيز بهــــيعالوه بر اين مطالعات، مطالعات ژئوشيم

اي جديد در اين علم به نام  خهان آمده و موضوع شاـــــشناس چينه

شاخة .  ده استش (chemostratigraphy) شيميايي  شناسي چينه

كار گرفته   شناسي به كه در آن پالينومرفها به منظور چينهپالينواستراتيگرافي 

 نيز در سالهاي اخير براي موضوعاتي از قبيل بررسي چگونگي  شوند، مي

 سكانسها ةين واحدهاي سازندتغييرات سطح آب درياهاي گذشته و تعي

 ة مطالع،به همين منظور.  مورد استفاده قرار گرفته و معمول شده است

چگونگي تغييرات سطح آب طي انبايش سازند گورپي با استفاده از 

 عوامليها و استفاده از   ومحتوای پالينولوژيكي نمونهداران روزنمحتواي 

 مد نظر ،دشو تشريح ميكه در اين قسمت معمول است و در اين مقاله 

تعيين چگونگي تغييرات سطح آب طي انبايش سازند . قرار گرفت

 زاگرس در طي كرتاسه پسين و ضةگورپي به درك بهتر وضعيت حو

  .  دكن بازسازي جغرافياي ديرينه اين حوضه كمك مي

  روزن داران
ة  از نظر نحوداران روزن :زي كفپالژيک به  داران  نسبت روزن)الف

د ـــکنن  كه روی رسوبات زندگی می)بنتيک(زی ه دو دسته کفزيست ب

   داران روزن. وندــــــــش ورند تقسيم مي پالژيک که درحجم آب غوطه و

  

 ژرفاي در به طور معمول که زي كف داران روزنپالژيک برعکس 

 دور از ساحل فراوانی بيشتری ةکنند، در منطق  متری زندگی می٦٠حدود 

علت تغييرات   پالژيک بهداران روزنامر اين است که دليل اين . دارند

فقط  زياد شوری در محيطهای نزديک ساحل قادر به زندگی نيستند و

توانند درچنين شرايطی زندگی کنند که قابليت بااليي در  ي میشكلهاي

. دارند) هالين شرايط يوري( شوری بويژه شناختي بوم تغيير شرايط برابر

 در ، نداشتن حرکت يا حركت بسيار كمعلت موجودات کف زی به

تفسيرمحيطهای رسوبی دارای ارزش بيشتری نسبت به موجودات 

 زي كفهای پالژيک  به فرمرو تعيين نسبت  پالنکتون هستند از اين

 و فاصله از ساحل ارتباط مستقيمی با تغييرات سطح آب تواند می

 .(Abramovich et al.,2002,2003; Eijden,1995)اشدـب داشته 

 موجود در زي كف پالژيک به داران روزنبررسی چگونگی نسبت 

اي تا   دهد که درقسمت قاعده هاي برش مورد مطالعه نشان می نمونه

 زياد بوده،  (P) پالژيکفرمهاي  فراوانی ، متری برش٧۵ تقريبي ستبراي

و شكلهاي سمت باال از فراوانی آنها کاسته شده  تدريج به سپس به

   ).A -۳شکل   و ١جدول (شوند   می  زيادزي كف

   

 پالژيک به چگالی و داران روزن گسترش :پالژيکداران  روزن -ب

 معينی زندگی ژرفاي پالژيک در داران روزن . دمای آب بستگی دارد

به طور .   متفاوتي هستندريخت شناسيکنند و بر اين اساس دارای  می

 آنها بايد ة پوستكهچرا ، دارند يتر تخلخل کمتر ژرفهای فرم معمول

آن از قبيل انحالل کربنات کلسيم  تر و اثرات ناشی از ژرفشرايط محيط 

 (;Keller et al., 2002; Martinez, 1989دــار را تحمل کنــــو فش

(Luciani, 2002, Leckie, 1987.  
شكلهاي  به سه دسته شامل ژرفاتوان بر اساس   پالژيک را میداران روزن

، (epicontinental sea fauna = ESF) اي قارهبري مربوط به درياها

  shallow water fauna = (SWF)) ژرفا فرمهاي مربوط به آبهاي كم

  (deep water fauna = DWF)ژرفو فرمهاي مربوط به مناطق 

 (;Martinez,1989; Shahin,1992; Keller et al.,2002تقسيم کرد

(Schmidt et al.,2004 . ژرففرمهای(DWF) ز قبيل ا

Globotruncanids  به اغلب کنند   بيشتر زندگی میژرفاي كه در
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 شناختي بومدليل تغيير مداوم شرايط  به  حساس هستند وشناختي بومشرايط 

  . توانند اين محيطها را تحمل نمايند  نميژرفا کم در محيطهای

 پالژيک داران روزنبيشتر (SWF)  ژرفاگروه مربوط به درياهاي کم 

را Globigerinids  و Hedbergellidsل از قبيل كروي شك

 (;Schmidt et al.,2004; Keller et al.,2002 گيرد دربرمي

(Martinez,1989 .اي  قارهبر درياي فرمهای(epicontinental sea fauna) يا 

(ESF)، از قبيل Heterohelicidsتوپيك بوده و به شرايط  يوري" معموال

رمهای دو رديفی وسه رديفی در اين گروه ف.   حساس نيستندشناختي بوم

تعيين نسبت   پالژيک وداران روزنبررسی اين سه گروه از . گيرند قرار می

دهد که در برش مورد  درصد هريک از گروهها در مقاطع نازک نشان می

که  DWF سازند فرمهای ة متری از قاعد٧۵"  تقريباستبرايمطالعه تا 

تدريج از   به،باشند و از آن به بعد اوان ميبيشتر از نوع دو کيله هستند فر

 SWF وESF ژرفاي  کمفرمهايفراوانی آنها کاسته شده و در مجموع 

اين افزايش همراه باکاهش ). B-٣شکل و١جدول(کنند افزايش پيدا می

 يک نشانگر)  فرمهای دو کيلهويژهب (DWFتدريجی فرمهاي 

  . هستند K/Tشدگی تا مرز ژرفا کم

  

 ةدهند تواند نشان ميداران   روزن باال رفتن تنوع در:راندا روزنتنوع 

های متفاوت و کاهش آن  مساعد بودن شرايط برای تکثير و رشد گونه

های متفاوت  برای گونهشناختي  بومتواند ناشی از نامساعد بودن شرايط  می

 خاص که نسبت به شرايط ةچند گون"   معموال،در چنين شرايطي.  باشد

  (Ottens&Nederbragt,1992).شوند يستند فراوان میمحيطی حساس ن

 متری باال ٧۵"  تقريباستبرايبرش مورد مطالعه تنوع در ابتدای برش  تا  در

).  C-۳ وشکل ١جدول (شود  کاسته میتدريج از ميزان تنوع  بوده و به

  .    باشدژرفا ناشی از كاهش به احتمالاين کاهش تنوع 

  

  پالينومرفهای دريايي

   فراوانی)الف
در شرايط مساعد از نظر ميزان دما و مواد غذايي " ها معموال داينوفالژله

کنند و قدر مطلق  شوند و فراوانی قابل توجهی پيدا می سرعت تکثير می به

همين  به.  شود دور شدن از ساحل و افزايش سطح آب زياد می آنها با

بررسی .  شود دليل از آنها برای تعيين موقعيت خط ساحلی استفاده مي

چگونگي تغييرات فراوانی پالينومرفهای دريايي در برش مورد مطالعه 

 ةها و آسترهاي داخلي  پوست  افزايش تدريجي داينوفالژله دهندة نشان

 K/Tهاي مرز   در نمونهبويـــژهسمت باالي ستون    بهداران روزن

  ).  D -۳شكل  و١جدول(است

  

   تنوع)ب

) ها  داينوفالژلهبويژه(پالينومرفهای دريايي   در برش مورد مطالعه تنوع

 يک افزايش تدريجي ، از قاعده به سمت باالي ستونداران روزنبرعکس 

 بويژه(باال رفتن تنوع در پالينومرفهاي دريايي .  دهد نشان می

 مساعد بودن شرايط برای توليد انواع ةدهند تواند نشان می) ها داينوفالژله

 البته بايد در نظر داشت ميزان فراوانی وتنوع . آنها باشد مختلفی از

تنوع   شرايط برای توليد ومناسب بودنپالينومرفهای دريايي غير از 

در . شدگی آنها نيز  بستگي دارد  به شرايط حفظ،های مختلف گونه

غم توليد باال ناچيز ر بهتنوع   ميزان فراوانی و، چنين شرايطینبودصورت 

 (;Sluijs et al.,2005; Guasti et al.,2005د بود ـــــخواه

Zonneveld et al.,1997(  . بررسی نمودار حاصل از تغييرات نسبت

  پالژيک وداران روزن وهمچنين انواع زي كف پالژيک به داران روزن

  است که اين K/Tشدگی تا مرز ژرفا کم ةدهند  نشانداران، روزنتنوع 

 ،وس بودهــــتنوع آنها معک وها بر اساس فراوانی  تغيير در داينوفالژله

تواند  يابد که در ظاهر می وع به سمت مرز افزايش میــــتن يعنی فراوانی و

 (;Sluijs et al., 2005ه باشد ـشدگي درحوض ژرف يک ةدهند نشان

(Guasti et al.,2005. حفظ شدگی « عوامل ،براي توضيح اين تناقضات

عوامل اين . شدژله بررسي  و تنوع گروههای مختلف داينوفال»آليمواد 

 شناختي بومدهند كه تفسير شرايط  ضمن رفع تناقض ياد شده نشان مي

 مشکالتی را ايجاد »آلي حفاظت از مواد عوامل«بدون در نظر گرفتن 

  .  بررسي و محاسبه شد»آليحفاظت مواد « عاملبنابراين دو . کند می

  

   آلي حفاظت از مواد عوامل

توان در سه گروه  يدهای پالينولوژيکی را می موجود در اسالآليمواد 

  .بندی کرد  تقسيم

 هستند ساختاري و بيشکل   مواد بی):SOM(ساختار  مواد نامتبلور يا بي

وجود   بهآليهوازی از ساير مواد  يا بی هاي هوازی وي باکترةوسيل که به

 مانند موجودات دريايي همة ):MP(پالينومرفهاي دريايي. آيند می

که در محيط دريايي ...  و  داران روزنآستر داخلی پوستة  ها و ژلهداينوفال

  .شود شامل می کنند را زندگی می

های   وخردهگرده، هاگ تمام ذرات خشکی همچون :)P( پالينوماسرال 

 (;Oboh-Ikuenobe, 1996; Gorin, 1991شود  شامل می گياهی را

(Bombardiere & Gorin,2000  . فاظت از مواد ح«عوامل براي تعيين

نسبت درصد گروهها در   تمامي اين عناصر شناسايي ود باي»آلي

 شامل »آليحفاظت  از مواد «عوامل .  دشوهاي مورد مطالعه محاسبه  نمونه

به پالينومرف دريايي ) نامتبلور(ساختار بي و نسبت مواد Lability عامل
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(SOM/MP) دشبه شناسي محاس ها در طول ستون چينه  نمونههمة براي  .

  :استشرح زير   به عواملتوضيح چگونگي اين

 را نشان كدرای به   نسبت ماسرالهای قهوهعامل اين  Lability: عامل

 توليد ي در داخل حوضه در اثر شرايط اکسيدكدرماسرالهاي .  دهد مي

ان دارد اين ماسرالها در اثر شرايط ديگر از ــــکه امک از آنجا.  وندــش می

 ود آمده باشندــــوج وزی بهــس يا آتش (reworking)ييجا هقبيل جاب

(Waveren & Visscher,1994)،  مواد عوامل الزم است توسط ديگر 

  .    كنترل شوندSOM/MP همچون نسبت آلي

 به ساختار بي آلي چگونگي نسبت مواد عامل  اين SOM/MP:عامل 

 عدم ةدهند نشان عاملافزايش اين .  دهد پالينومرفهاي دريايي را نشان مي

در چنين شرايطي مواد .   استآليشرايط مناسب برای حفظ شدگی مواد 

هوازی به ذرات  بی پالينومرفهاي دريايي توسط باکتريهاي هوازی و  وآلي

 (;Gorin,1991 وندـــــش تبديل مي)  شفاف وتيرهSOM(لـــشک بی

(Oboh-Ikuenobe, 1996; Bombardiere & Gorin, 2000.  

 به )G-۳  شكل ،١جدول ( باالست  عواملداي برش ميزان اين در ابت

بررسی . كند  کاهش پيدا میعاملتدريج ميزان اين  سمت باالی برش به

 برش شرايط برای توليد ةقاعد دهد که حتي اگر در نشان میعامل اين دو 

مساعد بوده باشد، ولی شرايط مساعد ) ها داينوفالژله(پالينومرفهاي دريايي 

همين دليل با وجود فراوانی  به.  فظ شدگی آنها وجود نداشته استبرای ح

 ة در قاعدزي كف پالژيک و نسبت باالي فرمهاي پالژيك به داران روزن

 و پالينومرفهاي  آليسازند كه شرايط حفظ شدگي متفاوتي از مواد

ريفهای قارچی که در مقابل  های قارچ وهاگ فقط  دريايي الزم دارند،

 (;Waveren&Visscher,1994اکسيژن مقاوم هستند نيته ويلآلکا شرايط

 (Schioler et al.,2002به آلي ذرات ةبقي اند و  باقی مانده SOM  تيره

سمت باالي  تنوع پالينومرف دريايي به افزايش فراوانی و.  اند تبديل شده

 يعني كاهش ميزان آليدهندة بهبود شرايط حفظ شدگی مواد  ستون نشان

توان برمبنای  بنابراين می.   رسوبگذاري  است آهنگفزايشاكسيژن و ا

 پالژيک داران روزن، انواع زي كف پالژيک به داران روزننسبت 

تطابق آنها با ميزان تنوع فراوانی پالينومرفهای  وهمچنين تنوع آنها و

  . بررسی کرد  دريايي تغييرات سطح آب را

  

  تغيير در ترکيب پالينومرفهای دريايي 
ينوفالژله به شرايط سطح آب باعث شده اهاي د اري بعضی از گونه سازگ

های دريايي شرايط  است تا بتوان بر اساس مجموعه داينوفالژله

و ژرف مناطق (ديستال  و)  نزديك ساحلژرفاي مناطق كم( پروکسيمال

های موجود  هاي داينوفالژله بنابراين مجموعه.  نشان داد را) دور از ساحل

دوری محيط رسوبی  توانند در بازسازی ميزان نزديکی و در رسوبات می

 (;Sluijs et al.,2005; Guasti et al.,2005كنـــدک ــ ساحل کم از

(Zonneveld et al., 1997; Hultberg and Malmgren, 1986.  

 ةدهند هاي پراکندگی داينوسيستهای امروزی نشان نقشه مطالعات و

تنوع  بنابراين فراوانی و.  دمای آب است ها به غذا و وابستگی داينوفالژله

 خود اغلب تنش.  محيطی است تنش  وسامانه بوموابسته به شدت  بهآنها 

بنابراين .  نزديکی از خط ساحلی است وابسته به چگونگی دوری و

تواند برای  ها مي ينوفالژلهاهاي د تنوع مجموعه تغييرات در ترکيب و

آميز  اين کاربرد موفقيت.  شودستفاده پسروی ا های پيشروی و تعيين دوره

 نيز از آنها يسکانس چينه نگاريها باعث شده است که در  داينوفالژله

  .استفاده شود

ها  ينوفالژلهادر بازسازی تغييرات سطح آب به دو صورت از سيست د

  : شود استفاده می) تهاسداينوسي(

 ) مختلفایهگروه(ترکيب آنها  استفاده از اختالف در مجموعه و -۱

  آنها ةفراوانی در مجموع ارزيابی تنوع و مطالعه و -۲

ينوفالژله و تغييرات در ترکيب گروهها در ا گروههاي مختلف دةمطالع

ط افراد مختلف از جمله ـــــرات سطح آب توســـــــازی تغييــــبازس

Sluijs et al.(2005), Carlos&Francisca(1999), John(1993), 

Guasti et al. (2005)بر مبنای تحقيقات اين .  صورت گرفته است

مانند تيک خارجی ين افزايش فرمهاي اقيانوسی و نرامحقق

Impagidiniumو  Nematosphaeropsis افزايش سطح ةدهند  نشان 

ساحلی مانند  تيک ويهمچنين افزايش فرمهاي نر.  آب است

Areoligera  و Glaphrocysta  شرايط پسروی استةدهند نشان .  

ها نه تنها به تغييرات  تنوع داينوفالژله اما بايد در نظر داشت که توليد و

حفظ شدگی برخی   . است وابستهسطح آب بلکه به حفظ شدگی آنها نيز

 ميزان اکسيژن کف شناختي، بويژه بومها وابسته به شرايط  از داينوفالژله

 داينوسيستها شناختي بومبر اساس ميزان حساسيت به شرايط   .حوضه است

   حساس،  فرمهاي حساس،بسيارفرمهای : شوند  گروه تقسيم می٤به 

 . (Zonneveld et al.,1997) مقاوم بسيارفرمهاي مقاوم و فرمهاي 

حساس به شرايط   حساس وبسيارجزو گروه  Peridinioids ةراست

 شرايط مساعد برای نبود و در صورت آيد  به شمار ميدار  اکسيژن

 ة راست،در مقابل.  روند سرعت از بين می  بهحفاظت آنها

Gonyaulacoids  دارد بيشتر شناختي بومکه حساسيت کمتری به شرايط 

 برای بررسی تغييرات سطح آب ،بنابراين.  گيرند در گروه مقاوم قرار می

ها از  دگی داينوفالژلهــو برای جلوگيری از اشتباه ناشی از عدم حفظ ش

 ايــــ بنديه مـبراين اساس بر مبنای تقسي.  دـــــاين راسته استفاده ش

Sluijs et al. (2005), Guasti et al. (2005), John (1993),  
Carlos  &Francisca (1999) محيطهای دريايي را بر مبنای که 
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اقيانوسی  و یجتيک خاريداينوسيستهای شاخص از محيط ساحلی به نر

محيطها در  گونهاين شاخص  اند چگونگی فراوانی فرمهاي دهكرتفکيک 

اين گروهها شامل ).  ٤شکل  (شد محاسبه ههای برش مورد مطالع نمونه

  :استفرمهای زير 

Areoligera,   Glaphyrocysta,   Operculodinium , 
 Spiniferites , Cliestosphaeridium, Nematosphaeropsis, 
Impagidinium 

ای برش مورد مطالعه  هرچند دهد که در ابتد بررسی اين گروهها نشان می

 ها و   فراوانی کمی از داينوفالژلهآليکه به علت عدم حفظ شدگی مواد 

طور نسبي جنسهاي    ولی بهشدهپالينومرفهای دريايي ثبت 

Impagidinium و  Nematosphaeropsis تدريج  به تر بوده و فراوان

ها افزايش  الژلهفراوانی داينوف سمت باالی برش مورد مطالعه که تنوع و به

تيک و ساحلی ي، فراوانی مربوط به فرمهاي شاخص محيطهای نريابد مي

همچنين .  است  Spiniferites و Areoligera,  Glaphyrocystaمانند 

 شود و که در محيطهاي عاري از كربن فراوان می Deflanderaفراوانی 

 نشان محيطهاي نزديک به ساحل را و eutrophicشرايط " معموال

.   استشدهدر اين قسمت ثبت  (Guasti et al.,2005) د ـده می

شناسی  سمت باالی ستون چينه شدگی بهژرفامجموع اين موارد يک کم 

 .  د كن ييد میأرا ت
 

ةگان نمودارسه براساس آب سطح تغييرات چگونگي بررسی
Tyson(1993) پس از تعيين نسبت درصد سه گروه اصلی عناصر 

و پياده  Tyson (1993) ةگان دير روی نمودار سهپالينولوژيکی، مقا

، ٨، ٦، ١های  براين اساس نمونه).  ۵شكل(شد موقعيت هر نمونه مشخص 

 ژرف محيط رخساره اين.  گيرند  قرار  میI  رخسارة در ٣٧ و١٦

.  دهد  رانشان می basin) تا (highly proximal shelfاي حوضه

 ژرف وميزان فرمهای زي فكپالژيک به داران  روزن نسبت  محاسبة

(DWF)دهند كه   همگي مقدار بااليي را نشان ميداران روزنتنوع   و

 به پالينومرف SOMافزايش نسبت   و labilityمنطبق با کاهش ميزان 

 در ١٦ و ٨، ٦، ١های  دهد كه نمونه اين شواهد نشان مي.  دريايي است

علت پايين   به٣٧اره  شمةنمون.  گيرند قرار مي اي   شرايط حوضه محدودة

ژرفاي همچنين فراوانی فرمهای كم   پالژيک وداران روزنبودن ميزان 

ESF وSWF زان ـــباال بودن مي وlability ژرفاي  شرايط حاشيه  

(highly proximal shelf)  و ٢٣، ٢٢، ١٤نمونه هاي .  کند بيان مي را 

سيژن تا اك  بيوبيش كماي تقر که شرايط حاشيهII رخسارة  در ٣٣

نشان   را(marginal dysoxic–anoxic basin)اكسيژن  بياي  حوضه

 حفظ عوامل پالژيک و داران روزنبررسی ميزان .  گيرند دهد قرار می می

 به پالينومرف  SOMنسبت   پايين وlability ميزان آليشدگی مواد 

.  يد چنين شرايطی استؤدهد كه م  بااليي را  نشان ميبه نسبتدريايي 

که شرايط  IX شماره رخسارة در ٣١ و٢١ ، ١٢ ،٤هاي شماره  مونهن

 distal suboxic– anoxic)اكسيژن بياكسيژن تا   بياي تقريباً حوضه

(basin بررسی دقيق محتواي فسيلي و .  گيرند دهد قرار مي  را نشان مي

 داران روزن دارای ميزان ١٢ و ٤هاي  دهد که نمونه  نشان میآليمواد 

 اي تقريباً  بااليي بوده و گوياي شرايط حوضه(DWF)پالژيک 

  نيز با نسبت ٣١ و ٢١های  نمونه.   است(suboxic basin)اكسيژن بي

 شيلی شناسي  سنگبه پالينومرف دريايي و SOM وميزان   labilityپايين

 است که شرايط (DWF) پالژيک داران روزندارای ميزان کمتری از 

.  دهند  را نشان مي(anoxic basin)ناكسيژ بي وبيش  كماي حوضه

که شرايط حاشية  VIII شمارة رخسارة در ٣۵ و ٢٧، ٢۵های  نمونه

.  گيرند  قرار می،شود  راشامل می(distal anoxic shelf)ژرفاي  حوضه

 داران روزن شفاف باال بوده، ميزان  SOM و labilityها ميزان دراين نمونه

.  دهند افزايش نشان می SWF   وESF بيشتر شده و فرمهای زي كف

اي   شرايط حاشيهةدـييد کننأ تSWFوESF ميزان باالي فرمهای 

  .   است (distal shelf)اي  حوضه

 به SOM نباال و ميزا labilityميزان با داشتن   ٣٩ شماره ةنمون

 داران روزنن ميزان بااليي از ـــ و همچني پايينپالينومرف دريايي تقريباً

دهندة   كه نشانردگي قرار مي  III رخسارةدر  (SWF, ESF) ژرفا کم

 ةعالو هب عواملاين .    است(proximal shelf)ژرفا اي كم  حاشيهشرايط

اي   حاشيهدر شرايطها  اين نمونهيد رسوبگذاري ؤ م،شيليشناسي  سنگ

 lability با داشتن  ٤١ شماره ةنمون .  است(proximal shelf) ژرفا كم

 ژرفا توپيک مناطق کم فرمهای يوریي از يزان باالـــــن ميــــباال و همچني

(SWF,ESF) رخسارة در VIدار تا  اكسيژن  نيمهژرفاي  كم كه شرايط

 را نشان (proximal suboxic–anocic shelf)اكسيژن  اي بي  حاشيه

 قرار V رخسارة در ٤٨تا  ٤٢    شمارةهاي نمونه.  رديگ  قرار مي،دهد مي

 ،گيرد  را دربرمي K/T از مرز پس يها نمونه كه رخسارهن اي . گيرند مي

 اين ةمطالع . است  (distal shelf)ژرفاي   حاشيهمنطبق بر محيط

 ی ازي از پالينومرفهاي دريايي و افزايش قابل توجهيها ميزان باال نمونه

هاي كامالً گرد   با كنارهكدرو افزايش ماسرالهاي  ژرفا فرمهای مناطق کم

   .در محيط استگي آشفتة دهد كه نشان شان ميشده را ن

  

  بحث 
تعيين نسبت درصد سه گروه اصلی عناصر   وآلي مواد ةمطالع

تطابق آنها با نسبت   و»آليحفاظت از مواد « عواملثير أپالينولوژيکی وت

 داران روزن فل وهمچنين گروههاي مختزي كف پالژيک به داران روزن

تنوع پالينومرفهای   با تغييرات فراوانی وپالژيک در مقاطع مورد مطالعه و
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تنوع  دهد كه در شيلهای آهکی ابتدای برش فراوانی و دريايي نشان مي

 اين فراوانی و.   وجود داردDWF پالژيک از انواع داران روزنبااليي از 

تنوع كه منطبق بر درصد ناچيزی از پالينومرفهای دريايي و باال بودن ميزان 

   باشد، پايين مي  labilityنومرف دريايي وميزان  به پاليSOMنسبت 

 آماري گروه  مطالعة.   استآليدهندة عدم حفظ شدگی مواد  نشان

 (Gonyaulacoids) شرايط محيطی برابرهای مقاوم در  داينوفالژله

  و Impagidinium   مانندتيک خارجی و اقيانوسی يفراواني فرمهای نر

Nematosphaeropsis استنتاج چنين شرايطی منطبق .  دهد نشان می را

سمت باالي  تدريج به به.   تايسون استةگان با نتايج حاصل از نمودار سه

ش ـــــ افزاي labilityرنگ ميزان  شيلهای سياه شناسي و در ستون  چينه

 شفاف به پالينومرف SOM کاهش نسبی از ميزان نسبت   ويابد  می

تنوع  ت همراه با افزايش فراوانی واين تغييرا.  شود دريايي مشاهده می

.   استآلي حفظ شدگی خوب مواد ةدهند پالينومرفهای دريايي نشان

 افزايش و ESF و SWFژرفاي فراوانی فرمهای پالژيک مناطق کم 

تر در ژرفا  شرايط کمةدهند  بزرگ نشانةبا انداززي  كف داران روزن

ها  ررسی داينوفالژلههمچنين ب.  قسمتهاي بااليی ستون مورد مطالعه است

 ,Areoligera, Glaphyrocysta ماننددهد كه فرمهاي خاصي  نشان مي

Operculodinium و Spiniferites يد شرايط ؤشوند كه م فراوان مي

چنين .  استژرفا اي كم محيط ساحلی يعنی حاشيه تيک داخلی وينر

  .   ژرفاست يک كاهش تدريجي ةدهند شرايطی نشان

  
  

  گيری  نتيجه
افزايش فراواني   وزي كف پالژيک به داران روزنمطالعة تغييرات نسبت  

شدگی به سمت مرز ژرفا  کمSWF وESFانواع فرمهای پالژيک

 دو  اما مطالعة.  دهد  در برش مورد مطالعه نشان ميي راترشير/كرتاسه

 به پالينومرف SOMو نسبت  lability شامل »آليحفاظت از مواد «عامل 

افزايش ميزان نسبت  و labilityدهد كه ميزان پايين  يدريايي نشان م

SOM  ة در قاعدآليبه پالينومرف دريايي حاصل عدم حفظ شدگی مواد 

 كه اين افزايش يابد مي افزايش labilityتدريج ميزان  به.  استبرش 

 به پالينومرف دريايي كه در شيلهای  SOMنسبت همراه کاهش نسبی از به

 حفظ شدگی ةدهند  نشان،رسد يشترين ميزان خود ميرنگ سازند به ب سياه

همراه افزايش فراوانی   بهآليحفظ شدگی مواد .   استآليخوب مواد 

فراوانی   وزي كف داران روزنو افزايش  SWF و  ESF  داران روزن

.  ستژرفاساحلی مؤيد کاهش  تيک داخلی ويتهای محيط نرسداينوسي

دنبال آن پيشروی همراه با  به وی وپسر(نوسانات سطح آب  اين تغييرات و

 (upwelling) باال روندههاي باعث ايجاد جريانK/Tدرمرز ) دماکاهش 

 ESFتوپيک  خود باعث فراوانی فرمهای يوریهايي چنين جريان.  شود مي

در ضمن باعث  فرمهای بسيار ريز ابتدای ترشيری شده و  وSWFو

 فسفات و کانيهای وجود.  شود فراوانی پالينومرف دريايي نيز می

 مؤيد چنين شرايطی K/Tهای مرز   چون گلوکونيت در نمونهدرجازايي

  .  است 

   

  

  

  

   و عناصر پالينولوژيكيداران روزن  اطالعات مربوط به مطالعات آماري بر روي-١جدول 
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   موقعيت جغرافيايي برش مورد مطالعه-١شکل   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   

  )خاور به باختربرش الگو، ديد از ( نمايي از سازند گورپي در برش مورد مطالعه -٢شکل 
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  های مربوط به محتوی فسيلی وميزان مواد آلی در برش مورد مطالعه برای بررسی تغييرات سطح آبي نمايش منحن-٣شکل 
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  تيك خارجي واقيانوسيي  از محيط ساحلي به نرGonyaulacoids  راسته شاخص تفكيك محيطهاي دريايي بر مبناي داينوسيستهاي -٤شكل

: كه به ترتيب شامل) Sluijs et al., 2005اقتباس از (

Areoligera/Glaphyrocysta,Operculodinium,Spiniferites,Cleistocasphaeridium,Nematosphaeropsis, Impagidinium 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  

  نمونه هر براي شده مشخص هاي رخساره  و Tyson(1993) ةگان سه نمودار  -۵ شكل

PALYNOMORPHAOM

PHYTOCLASTS
1,6,8,16,37

I

II

III

IV

VVII

VIII
IX

VI

95

55

65

40

60 35

10

39

42, 43, 44, 45,
   46, 47, 48

10, 18, 20, 2925, 27, 35

4, 12,
31, 21

41

14, 22,
23, 33

I: highly proximal shelf or basin, II: marginal dysoxic - anoxic basin, III: heterolithic oxic shelf (proximal shelf),
IV: shelf to basin transition, V: distal shelf, VI: proximal suboxic - anoxic shelf, VII: distal dysoxic - anoxic shelf,
VIII: distal anoxic shelf, IX: distal suboxic - anoxic basin.
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Plate 1 
1-Globotruncana calcarata  Cushman, X40. 
2- Lenticulina sp., X40 
3-Globigerina triloculinoides Plummer, X40. Abundance of foraminifera in the Early Paleocene. 
4-Globigerina triloculinoides  Plummer, X40. 
5- Abundance of opaque maceral; low lability 
6- Abundance of marine palynomorphs (dinoflagellate cysts) relative to SOM. 
7- Abundance of SOM relative to marine palynomorphs. 
8- Fungal spore and fungal body.  
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Plate 2 
1- Impagidinium  sp., X640.  
2- Impagidinium aculeatum, X640. 
3- Operculodinium sp., X640. 
4- Spiniferites  sp., X640. 
5- Areoligera senonensis (Wilson 1967 a) Lentin and Williams 1976., X640. 
6- Glaphyrocysta sp., X640. 
7- Thalassiphora sp., X640. 
8- Deflandrea oebisfeldensis, Alberti 1959, X640. 
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