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زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش 

 تاقدیس سلطان
 

 4 بیژن یوسفی یگانه ،3 عباس صادقی، 2 ایرج مغفوری مقدم، 1 * قمرناز دارابی

 
 لرستاندانشجوي دکتري گروه زمين شناسی، دانشگاه -3

 دانشيار گروه زمين شناسی، دانشگاه لرستان-1

 گروه زمين شناسی، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی استاد-1

 استادیار گروه زمين شناسی، دانشگاه لرستان-4

 

 15/1/3115پذیرش مقاله: 

 31/4/3116تأیيد نهایی مقاله: 

 چكیده

نگاري و تعيين عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان مورد مطالعه  در این پژوهش، زیست چينه

شناسی آن به طور عمده شامل سنگ متر است و سنگ 112قرار گرفته است. ضخامت سازند گورپی در این برش

ن آهک، مارن و سنگ آهک رسی است. مرز زیرین آن با سازند ایالم هم شيب و مرز باالیی آن با سازند اميرا

جنس از روزن بران شناور و بنتيک تشخيص داده شده  12گونه متعلق به  45ناپيوسته است. در این مطالعه 

 ها عبارتند از: زون زیستی معرفی شده است. این زون 1شناسی این روزن بران، است که براساس گسترش چينه
 

 Globotruncana ventricosa Zone,Globotruncanita elevata Zone, Radotruncana calcarata Zone, 

Globotruncanella havanensis Zone, Contusotruncana contusa Zone, Globotruncana aegyptiaca 

Zone, Gansserina gansseri Zone 

 

هاي زیستی معرفی شده سن سازند گورپی در این برش کامپانين پيشين تا ماستریشتين پسين با توجه به زون

 و با استفاده از فرمول  1صد مورفوتایپ بنتيک و در ست. براساس نسبت درصد روزن بران شناور بهتعيين شده ا

D = e (3.58718+ (0.03534 × %P)) پیشنهاد هاي سازند گورپی براي بيشتر بخش متر 622تا  452عمق

 شود.می

 

 .نگاري، سازند گورپیزیست چينه تاقدیس سلطان، كلیدی: هایهواژ

 

 

 

                                                 
   :Ghamarnazdarabi@gmail.com Email                                                          21361141131: نویسنده مسئول -*
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 مقدمه

هاي کرتاسه باالیی در سازند گورپی یکی از سازند

غرب زاگرس است که گسترش زیادي در جنوب

ایران دارد. برش الگوي این سازند در تنگ پابده در 

مسجد  شرقشمال ميدان نفتی اللی در شمال

متر سنگ آهک رسی و شيل  112سليمان از 

خاکستري متمایل به آبی تشکيل شده است. 

ضخامت و سن این سازند در حوضه زاگرس از جایی 

به جاي دیگر متغير است، به طوري که سن قاعده 

آن از فارس به طرف خوزستان و لرستان از 

سانتونين تا کامپانين و سن راس آن از ماستریشين 

در رسوبات این سازند روزن وسن متغير است. تا پالئ

بران شناور زیادي وجود دارد. شناسایی انواع 

مختلف آنها ابزاري با ارزش براي تعيين عمق دیرینه 

-سازند (3165وایند ) و زیست چينه نگاري است.

هاي موجود در نواحی فارس، خوزستان و لرستان 

د. ررا از دید چينه شناسی و فسيل شناسی مطالعه ک

هاي ایالم و گورپی هر کدام سه زون وي براي سازند

( در مطالعه 3111کاملی ازان ) زیستی معرفی کرد.

زون  6سازند گورپی در برش نمونه، ضمن معرفی 

زیستی سن آن را کامپانين تا ماستریشتين پسين 

( در مطالعه برش تيپ 3114تعيين کرد. زارعی )

بر اساس روزن بران شناور و  سازند گورپی

داینوسسيت ها، سن آن را کامپانين پسين مشخص 

( در مطالعه زیست چينه 3111کرد. همتی نسب )

نگاري و سکانس استراتيگرافی سازند گورپی در 

زون  33برش کاور در جنوب کبيرکوه ضمن معرفی 

زیستی، سن آن را کامپانين پسين تا سالندین 

( در زیست چينه 3111د )معرفی کرد. مهدویان را

-نگاري سازند گورپی در تاقدیس کمستان )شمال

اساس روزن بران شناور سن آن را بر غرب ایذه(،

کامپانين تا دانين مشخص کرد. وزیري مقدم و 

( در مطالعه زیست چينه نگاري 3115همکاران )

غرب سازند گورپی در برش سبزکوه )جنوب

ن آن را اساس روزن بران شناور سبروجن(، بر

سانتونين پسين تا ماستریشتين پسين معرفی کرد. 

هدف از این پژوهش، مطالعه زیست چينه نگاري و 

تعيين عمق دیرینه سازند گورپی در برش چينه 

اساس روزن بران برشناسی تاقدیس سلطان 

پالنکتون و بنتيک است، با توجه به اهميت سازند 

ه کین توجه به ا گورپی و تغييرات جانبی آن و با

کنون این سازند در برش تاقدیس سلطان مورد تا

مطالعه قرار نگرفته است، یک برش چينه شناسی 

از سازند یاد شده در تاقدیس سلطان مورد مطالعات 

 دقيق زیست چينه نگاري قرار گرفت.

 

 محدوده مورد مطالعه

طول  41˚ 44′33″برش مورد مطالعه با مختصات 

کيلومتري  12عرض شمالی در  11˚35′14″ شرقی و

غرب شهرستان پل دختر واقع شده  است شمال

 (.  3)شکل 
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 هاي دسترسی به برش مورد مطالعهنقشه راه: 3شکل 

 

 هامواد و روش

برداري به صورت منظم پس از مطالعات اوليه، نمونه

متري و در محل تغيير  1تا  5/3و در فواصل 

ها در فواصل نزدیکتر ها و در نزدیکی مرزرخساره

هاي نمونه از سنگ 315صورت گرفت. در مجموع 

سخت و رسوبات نرم سازند گورپی برداشت شد که 

نمونه مربوط  15هاي سخت و نمونه از واحد 322

هاي سازي نمونهادهبه واحدهاي نرم هستند. آم

-روزن بران به دو روش تهيه مقطع نازک از نمونه

هاي نرم پس از مرحله شستشو، هاي سخت و نمونه

در حمام التراسونيک قرار داده شده تا کامال تميز 

شوند. پس از این مرحله روزن بران پالنکتون را با 

استفاده از بيناکولر جدا و پس از شناسایی توسط 

عکس برداري شدند.  (SEM) لکترونیميکروسکوپ ا

-پایه رده ها برگذاري جنس و گونهشناسایی و نام

ی روبازینسک: گذاري برخی از منابع مانندبندي و نام
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(، لوبليش و تپن 3115(، کارن )3114) و همکاران

صورت (، 1224(، پرمولی سيلوا و ورگا )3111)

گرفته است. تعيين عمق دیرینه سازند گورپی در 

ن پژوهش براساس توزیع انواع روزن بران ای

پالنکتون و بنتيک درصد روزن بران شناور )نسبت 

روزن بران شناور به بنتيک( صورت گرفته است. 

هاي براي تعيين عمق از هر نمونه )هم در نمونه

عدد فسيل  122 هاي سخت(،ایزوله و هم در نمونه

به طور تصادفی انتخاب شد. در ابتدا نسبت روزن 

 بران پالنکتون به بنتيک و عمق دیرینه آنها را با

 :1و  3 هاياستفاده از رابطه

 (3رابطه 
 %P = (P / P+B)×100   
 و

Depth = e (3.58718(1رابطه  +

(0.03534 × %p)   
ارئه شده  (3112) وندر زون و همکاران که توسط

 ها عبارتند از: محاسبه شد که این پارامتر است،

(D) ،عمق دیرینه(e)  1713عدد نپر و برابر با ،%p)) 

تعداد  (p)هاي پالنکتون، درصد فرامينيفر

هاي تعداد فرامينيفر (B)هاي پالنکتون و فرامينيفر

بنتيک است. سپس درصد مورفوتایپ هاي مختلف 

 عنوانبه 1مشخص گردید. درصد مورفوتایپ 

 شاخص عمق بيشتر در نظر گرفته شده است.

 

 نتایجبحث و  

 چینه شناسی

متر  112سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان 

هاي ضخامت دارد و به طور عمده شامل مارن

خاکستري تا آبی، سنگ آهک، سنگ آهک رسی 

هاي نازک است. بخش امام حسن شامل سنگ آهک

 52خاکستري با ضخامت  هايتا متوسط الیه، مارن

باشد. بخش متر و داراي روزن بران پالنکتون می

متر ضخامت دارد.  52امام در برش تاقدیس سلطان 

هاي از حوضه این واحد در حوضه لرستان و بخش

 ؛3165 ،)جيمزو وایند خوزستان گسترش دارد

با سازند  مرز زیرین سازند گورپی (.1221 ،مطيعی

ایالم هم شيب و پيوسته و مرز باالیی آن با سازند 

 (.1اميران ناپيوسته است )شکل

 

   

 
 

هاي ژوراسيک و کرتاسه در حوضه زاگرس ) اقتباس از جيمز و وایند، شناسی سازندستون گسترش چينه :1شکل

3165) 
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 زیست چینه نگاری

روزن بران پالنکتون در سازند گورپی تنوع نسبتا 

خوبی دارند و این گروه فسيلی ابزار مهمی در زیست 

با توجه به مطالعات آیند. چينه نگاري به شمار می

اساس روزن بران پالنکتون، در برش انجام شده بر

 بندي زیستیاساس زونبر زیستی زون 1یاد شده 

که ( شناسایی شده 1224پرمولی سيلوا و ورگا )

 –نشان دهنده محدوده زمانی کامپانين پيشين 

ماستریشتين پسين براي این سازند است. )شکل 

  هاي زیستی از پایين به باال شامل:(. این زون1

 
1-Globotruncanita elevata Partial Range Zone 

 باشدمی زون رنج پارشيال نوع از زیستی زون این

 انقراض زیستی افق دو فاصل حد در که

Dicarinella asymetrica  و ظهور پایين در 

Globotruncana ventricosa شده  یفدر باال تعر

زیستی از کامپانين پيشين توسط  این زون است.

(، از کامپانين پيشين 3115روبازینسکی و کارن )

 (، اسليتر3115حوضه تتيس توسط کارن )

چنين از ناحيه سروستان توسط و هم (3111)

 و از ناحيه زاگرس توسط (1221وزیري مقدم )

 زون ینا ( گزارش شده است.3165)جيمز و وایند 

پرمولی سيلوا  زیستی زون با منطبق زیستی

 Globotruncanita elevata  عنوان تحت (1224)

Zoneاین زون .باشدمی پيشين کامپانين سن با 

متر از سازند  16زیستی در برش مورد مطالعه 

گورپی را به خود اختصاص داده است. جامعه 

 فسيلی زیر در این زون زیستی شناسایی شده است.
Ventilabrella glabrata, Globotruncana hilli, Globotruncana lapparenti, Globotruncana arca, 

Globotruncana bulloides, Contusotruncana fornicata, Globotruncana mariei, Globotruncanita 

stuartiformis, Globotruncanita elevata. 

2-Globotruncana ventricosa Interval Zone 

 

 باشد،می زون اینتروال نوع از که زیستی زون این

 زیستی افق دو فاصل حد در

 و پایين در  Globotruncana ventricosaظهور

 تعریف باال در  Radotruncana calcarataظهور

زون مذکور از کامپانين ميانی تا . است شده

کامپانين پسين توسط روبازینسکی و کارن 

(، از کامپانين ميانی تا کامپانين پسين 3115)

( 3111(، اسليتر)3115کارن ) حوضه تتيس توسط

 (1221و از ناحيه سروستان توسط وزیري مقدم )
 زون با منطبق زیستی زون این گزارش شده است.

 عنوان تحت (1224پرمولی سيلوا ) زیستی

Globotruncana ventricosa Zone سن با 

 تیاین زون زیس .باشدمی تا پسين ميانی کامپانين

به  3متر از سازند گورپی را بعد از زون زیستی  14

جامعه فسيلی زیر در این  خود اختصاص داده است.

زون شناسایی شده است. 

 
Globotruncana ventricosa,Globotruncana lapparenti, Globotruncana hilli, 

Macroglobigerinelloides alvarezi, Globotruncana arca, Contusotruncana fornicata, 

Globotruncana mariei, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana falsostuarti, 

Rugoglobigerina rugosa, Gavelinella pertusa, Globotruncana orientalis, Muricohedbergella 

holmdelensis.                                           
3-Radotruncana calcarata Total Range Zone 

د، باشمینوع توتال رنج زون از که  یستیزون ز این

 Radotruncana انقراض و ظهور اساسبر

calcarata  این زون زیستی از . است شدهتعریف

کامپانين پسين توسط روبازینسکی و کارن 

توسط  کامپانين پسين حوضه تتيس (، از3115)

و از ناحيه سروستان  (3111) (، اسليتر3115کارن )
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 این گزارش شده است. (1221توسط وزیري مقدم )

پرمولی سيلوا  زیستی زون با منطبق زیستی زون

 Radotruncana calcarata عنوان تحت (1224)

Zone این زون . باشدمی کامپانين پسين سن با

متر از سازند گورپی را بعد از زون  12زیستی 

به خود اختصاص داده است و جامعه  1زیستی 

فسيلی زیر در آن شناسایی شده است.

 
 Globotruncana ventricosa, Globotruncana hilli, Macroglobigerinelloides alvarezi, 

Contusotruncana fornicata, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana falsostuarti, 

Rugoglobigerina rugosa, Muricohedbergella monmouthensis, Gavelinella pertusa, 

Globotruncana orientalis, Radotruncana calcarata, Radotruncana subspinosa 
4-Globotruncanella havanensis Partial Range Zone 

 از Globotruncanella havanensisزیستی  زون

 ود فاصل حد در که باشدمی زون رنج پارشيال نوع

 در  Radotruncana calcarataانقراض زیستی افق

در  Globotruncana aegyptiaca و ظهور پایين

این زون زیستی از کامپانين  شده است. یفباال تعر

و از  (3115روبازینسکی و کارن ) پسين توسط

کارن  ماستریشين پيشين حوضه تتيس توسط

 ینا گزارش شده است. (3111) (، اسليتر3115)

پرمولی سيلوا  زیستی زون با منطبق زیستی زون

 Globotruncanella عنوان تحت (1224)

havanensis Zone شدباکامپانين پسين می سن با. 

متر از سازند گورپی را بعد از زون  15این زون 

به خود  (Radotruncana calcarata) 1زیستی 

هاي زیر در این زون فسيل اختصاص داده است.

 شناسایی شده است.

Globotruncana ventricosa, Contusotruncana fornicata, Globotruncana mariei, Globotruncanita 

stuartiformis, Globotruncanella havanensis, Globotruncana falsostuarti, Gavelinella pertusa, 

Radotruncana subspinosa, Globotruncana orientalis, Muricohedbergella holmdelensis 
5- Globotruncana aegyptiaca Interval Zone 

 رد باشدمی زون اینتروال نوع از که زیستی زون این

 Globotruncana ظهور زیستی افق دو فاصل حد

aegyptiaca و پایين در  Gansserina gansseriدر 

این زون زیستی از کامپانين  است. شده تعریف باال

پسين تا بخش باالیی کامپانين توسط روبازینسکی 

و از ماستریشتين پيشين حوضه  ،(3115و کارن )

گزارش شده  (3111) (، اسليتر3115تتيس کارن )

 زیستی زون با منطبق زیستی زون این است.

 عنوانتحت  (1224پرمولی سيلوا )

Globotruncana aegyptiaca Zone  سن  با

متر  12این زون زیستی  .باشدمی پسين ينکامپان

 4از سازند گورپی را بعد از زون زیستی 

(Globotruncanella havanensis)  به خود

اختصاص داده و جامعه فسيلی زیر در آن شناسایی 

 شده است.

Globotruncanita conica, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana bulloides, 

Globotroncana aegyptiaca, Globotruncanella havanensis, Globotruncana lapparenti, 

pseudotextularia elegans, Muricohedbergella monmouthensis, Radotruncana subspinosa, 

Archaeoglobigerina cretacea. 

6-Gansserina gansseri Interval Zone 

 رد باشدمی زون اینتروال نوع از که زیستی زون این

 Gansserina ظهور زیستی افق دو فاصل حد

gansseri و پایين در Contusotruncana contusa 

زیستی از بخش  این زون .است شده تعریف باال در

باالیی کامپانين پسين تا بخش زیرین ماستریشتين 

و از  ،(3115روبازینسکی و کارن ) توسط

ماستریشتين پيشين تا ماستریشتين پسين حوضه 

( و نيز 3111) (، اسليتر3115تتيس توسط کارن )
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از ناحيه سروستان   (1221توسط وزیري مقدم )

 زون با منطبق زیستی زون این گزارش شده است.

 تحت عنوان (1224پرمولی سيلوا ) زیستی

Gansserina gansseri Zone کامپانين  سن با

ن زون ای .باشدماستریشتين پيشين می تا پسين

متر از سازند گورپی را بعد از زون  51زیستی 

به خود  (Globotruncana aegyptiaca) 5زیستی 

جامعه فسيلی زیر در آن  و است اختصاص داده

 شده است. شناسایی

Globotruncana mariei, Globotruncanita pettersi, Gansserina gansseri, Globotruncana 

ventricosa, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncanita stuarti, Globotruncana hilli, 

Globotruncana arca, Globotrucanita angulata, Globotroncana aegyptiaca, Globotruncanella 

havanensis, Heterohelix globulosa, Globotruncana arca, Muricohedbergella monmouthensis, 

Globotruncanita conica, Rugotruncana subcircumnodifer, Archaeoglobigerina cretacea, 

Rugoglobigerina macrocephala.  

7-Contusotruncana contusa Interval Zone 

این زون زیستی توسط روبازینسکی و کارن 

چنين توسط از ماستریشتين ميانی و هم ،(3115)

تحت عنوان  (1224پرمولی سيلوا )
Contusotruncana contusa – 

Racemiguembelina fructicosa Zone  در حد

در   Contusotruncana contusaفاصل ظهور 

در Abathomphalus mayaroensis پایين و ظهور 

باال با سن ماستریشتين پيشين تا پسين تعریف 

شده است. اما در اینجا مرز زیرین با ظهور 

Contusotruncana contusa  تعيين شده است و

توجه به عدم رویت  مرز باالیی آن با

Abathomphalus mayaroensis .نامشخص است 

هاي سازند گورپی این زون زیستی که آخرین افق

متر ضخامت دارد  11را به خود اختصاص داده است 

اساس جامعه فسيلی زیر ماستریشتين ن آن برو س

پسين تعيين شده است. –ميانی 

 
Contusotruncana walfishensis, Contusotruncana fornicata, Globotruncana mariei, 

Globotruncanita pettersi, Gansserina gansseri, Globotruncana ventricosa, Globotruncanita 

stuarti, Globotruncana hilli, Globotruncana arca, Globotrucanita angulata, Globotroncana 

aegyptiaca, Globotruncanella havanensis, Macroglobigernelloides prairiehillensis, 

Contusotruncana contusa, Globotruncanita conica,Rugoglobigerina macrocephala.  
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 : نمودار گسترش زمانی فرامينيفر هاي سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان1شکل 

 

گذاری سازند گورپی در تغییرات عمق محیط رسوب

روي  هاي انجام شده بربررسی: برش مورد مطالعه

روزن بران شناور نشان داد که هر یک از این 

ستون آب سازگار  جانوران با اعماق بخصوصی از

که در  هستند. اولين گروه روزن بران شناور

ژوراسيک ميانی ظاهر شدند، داراي اشکال ساده 

عمق زندگی هاي کمهاي گرم و آبو در آب بوده

مطالعه این گروه  .(3111)برگر و همکاران، اند کرده

فسيلی نشان داد که تفاوت اصلی بين آنها مربوط 

  .(3111)برگر و همکاران،  شود.به سطح نافی می

ظاهر شدند که  Heterohelix  ، Rotaliporaسپس 

هاي با عمق کم تا متوسط هستند. در مربوط به آب

دار ظاهر شدند که هاي کارنتورونين اولين فرم

اساس هاي با عمق زیاد هستند. برمربوط به آب

خصوصيات مورفولوژیکی، تاکسونومی و عمق سه 

گروه مورفوتایپ از روزن بران شناور قابل شناساسی 

ابراموویچ و همکاران،  ؛3111 ،مارتينزاست. )

 عبارتند از: ( که1221
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هاي متر، نمونه ( 52-2) عمقهاي کمهاي آبفرم 

مربوط به این عمق داراي صدف مستقيم مثل 

Heterohelix  ،یا تروکواسپيرال با حجرات کروي

و   Hedbergellaبدون کارن با تزئينات کم، مثل

)بندي و . است Lenticulinaهاي بنيتک مثل فرم

 ؛3111 بورسوما و پرمولی سيلوا، ؛3162آرنول، 

گاالال  ؛1221ابراموویچ و همکاران،  ؛3111مارتينز، 

( کاهش در عمق معموال با 1232و همکاران،

هاي فرم افزایش دما، شوري و اکسيژن همراه است.

-( متر، نمونه322تا  52) هاي با عمق متوسطآب

کواسپيرال با هاي مربوط به این عمق صدف ترو

هاي ابتدایی دارند مانند حجرات فشرده و کارن

Praeglobotruncana .هاي عميق هاي آبفرم

هاي مربوط به این متر(، نمونه 322تر از )پایين

هاي عمق داراي صدف تروکواسپيرال با حجره

. Globotruncanaفشرده و کارن است مانند 

نشان دهنده محيط عميق آب  هافراوانی این فرم

 ؛3162بندي و آرنول،  ؛3151است. )بندي، 

ن، اگاالال و همکار ؛1221ابراموویچ و همکاران، 

افزایش عمق  (1233فيلکورن و همکاران،  ؛1232

 آب با کاهش شوري، دما و اکسيژن همراه است.

پراکندگی عمقی روزن بران پالنکتون و بنتيک 

مطالعه نشان داد که سازند گورپی در برش مورد 

هاي سازند گورپی داراي عمق بين بيشتر بخش

متر و مربوط به محيط باتيال باالیی تا  622تا  452

 (. در برش مورد مطالعه، در3ميانی است. )جدول 

اي سازند گورپی در کامپانين پيشين بخش قاعده

هاي عميق و نسبت روزن بران هاي آبمورفوتایپ

کند که افزایش پيدا می (P/B) شناور به بنتيک

(. وجود 4نشانگر عمق زیاد حوضه است. )شکل 

گلوکونيت و همراه با بافت پکستون تا وکستون 

گذاري در اعماق زیاد نشانگر سرعت پایين رسوب

آب در این زمان است. در مرز تبدیل زون 

  Globotruncanita elevataزیستی

با پایين آمدن   Globotruncana ventricosaبه

هاي سطح آب دریا و کاهش عمق آب مورفوتایپ

و   Hedbergellaعمق مانندجانوران کم

Heterohelix یابد و نسبت افزایش می(P/B) 

-، فرم1کند. در قاعده زون زیستی کاهش پيدا می

افزایش پيدا  (P/B)هاي عميق و نسبت هاي آب

کند که نشان دهنده افزایش عمق آب است. در می

،  Radotruncana calcarataراس زون زیستی

یابد به نحوي که در زون عمق آب کاهش می

، شاهد  Globotruncanella havanensisزیستی

بيشترین کاهش عمق آب هستيم. در بخش باالیی 

با  Globotruncanella havanensisزون زیستی

 1هاي نوع دریج مورفوتایپپيشروي مجدد آب به ت

یابند. این گونه افزایش می (P/B)و نسبت  1و

هاي زیستی دیگر هم وجود نوسانات عمق در زون

هاي هاي ميانی زوناي که در بخشدارد به گونه

 و Globotruncana aegyptiaca زیستی

Gansserina gansseri  حضور روزن برانی

کاهش و   Heterohelixو  Hedbergellaمانند

هاي انتهاي نشانگر پسروي و در بخش ((P/B نسبت

 Globotruncana aegyptiacaزون زیستی 

افزایش روزن بران با   Gansserina gansseriو

هاي تروکواسپيرال و حجرات فشرده نشان شکل

دهنده پيشروي آب دریا است. در نهایت در مرز 

-سازند گورپی به اميران، کاهش عمق سبب رسوب

سازند اميران با ناپيوستگی بر روي سازند  گذاري

 گيرد.گورپی قرار می
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تعداد فرامينيفرهاي  ،((P.Morphotype3 1 صد مورفوتایپدر ،(N. Foraminifera)فرامينيفرها تعداد کل  :3جدول 

سازند گورپی در برش تاقدیس  ((Palaeodepthینه و عمق دیر ((N.Benthicو تعداد  بنتيک  ((N.Planktonicپالنکتون 

 سلطان. 
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عمق در سازند گورپی در برش  ()منحنی (P/B)روزن بران شناور و نسبت  1منحنی تغييرات درصد مورفوتایپ : 4شکل

 .تاقدیس سلطان
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 ریگینتیجه

 اي سازند گورپی دردر مطالعات زیست چينه-3

جنس  45برش مورد مطالعه، ضمن شناسایی 

زون  1 گونه از روزن بران پالنکتون، 12متعلق به 

ولی پرم بندي ارائه شده توسطپایه زون زیستی بر

هاي این زون ( معرفی شده است.1224سيلوا )

هاي زیستی ارائه شده زیستی قابل تطابق با زون

 (،3115(، کارون )3165توسط جيمز و وایند )

پرمولی  و (1221وزیري مقدم ) ،(3111تر )اسلي

سن سازند گورپی  است.( 1224) سيلوا و ورگا

هاي زیستی کامپانين پيشين تا براساس این زون

 .ماستریشتين پسين تعيين شده است

در منطقه مورد مطالعه به دليل کاهش عمق آب -1

هاي باالیی گذاري و یا فرسایش بخشو عدم رسوب

 Abathomphalus  زیستی سازند گورپی زون

mayaroensis.وجود ندارد 

واحد آهکی امام حسن در سازند گورپی در برش -1

این واحد شامل دارد.  متر ضخامت 52مورد مطالعه 

هاي هاي نازک تا متوسط الیه، مارنسنگ آهک

ن باشد. ایخاکستري داراي روزن بران پالنکتون می

حوضه هاي از واحد در حوضه لرستان و بخش

مرز زیرین سازند گورپی با  خوزستان گسترش دارد.

سازند ایالم هم شيب و مرز باالیی آن با سازند 

 اميران ناپيوسته است.

هاي روزن بران اساس مطالعه انوع مورفو تایپبر-4

پالنکتون و نسبت روزن بران پالنکتون به بنتيک 

(P/B) ن نتيجه گرفت که حوضه در کامپانين توامی

پيشين، ميانی و ماستریشتين پسين بيشترین عمق 

 و در کامپانين پسين کمترین عمق را داشته است.
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Plate1 

 

 
 

Figs.1a-1c: Gansserina gansseri 
Figs.2a-2c:Globotruncana arca 

Figs.3a-3c: Gansserina gansseri 

Figs.4a-ac:Globotruncana arca 

Figs.5a-5c: Globotruncana aegyptiaca 

Figs.6a-6c:Globotruncana bulloides 

Figs.7a-7c: Globotruncana aegyptiaca 

Fig.8:Ventilabrella eggeri 

Figs.9:Heterohelix  globolosa 

Figs.10: Pseudotextularia elegans 
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Plate2 

 
 

 

 

Figs.1a-1c:Globotruncanita pettersi 

Figs.2a-2c:Globotruncana falsostuarti 

Figs.3a-3c:Globotruncanita elevata 
Figs.4a-4c: Globotruncanella havanensis 

Figs. 5a-5c: Globotrunita stuartiformis  
Figs.6a-6c: Contusotruncana contusa 

Figs.7a-7c: Contusotruncana fornicata 

Figs.8a-8c: Globotruncanella havanensis 
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Plate 3 
 

 
 

 

Figs.1a-1c: Globotruncana linneiana 

Figs.2a-2c:Radotruncana calcarata 

Figs.3a-3c:Globotruncana mariei 

Figs.4a-4c:Globotruncanita  conica 

Fig.5a-5c:Globotruncana hilli 

Figs.6a-6c:Globotruncana angulate 

Figs.7a-7c:Globotruncana ventricosa 

Figs. 8a-8c: Globotrunita stuarti  
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