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  )جنوب ایالم( هاي سازند گورپی در برش کاورفسیلنانو معرفی
  

  *اطمه؛ نرگس شکريهادوي، ف

  گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی

  

  چکیده

است که در  هاي نازك از آهک رسیخاکستري مایل به آبی و به صورت فرعی شامل الیه شیلهاي مارن و سازند گورپی متشکل از

در  یـال جنـوبی کبیرکـوه   ي نانوفسیلهاي آهکی در بر مبنا گورپی سازند در این مطالعه. خوبی گسترش دارده جنوب باختري ایران ب

یـابی  هدف از نگارش این مطالعه معرفی نانوفسیلهاي سازند گورپی و سـن . استمورد بررسی قرار گرفته در استان ایالم  برش کاور

 هاآن با استفاده ازنانوفسیلهاي فراوان با حفظ شدگی بسیار خوب است که  ید حضورمؤبررسیهاي انجام شده . براساس آنهاست سازند

بـر مبنـاي   . اسـت بـرداري شـده   عکـس  از آنهـا  مطالعـه و  پالریـزان میکروسکپ با  شناسایی گردیده و جنس 21 وگونه  50تعداد 

-CC18 زونهـاي اسـت کـه بـا     آغازيمورد مطالعه کامپانین آغازي تا دانین  برشنانوفسیلهاي شناسایی شده سن سازند گورپی در 

CC26  ايهـــو زونسیســـینگ NP1- NP2  هـــايحضـــور گونـــه .داردمطابقـــت مـــارتینی Cruciplacolithus tenuis، 

Cruciplacolithus primus ،Biantolithus sparsus وMicula murus   مـرز   یـد ؤهـاي مـورد مطالعـه، م   در نمونـهK/T   در

  .گورپی استسازند رسوبات 

 
Introduction to Gurpi Formation Nannofossils in Kaaver section 

(South of Ilam)  
 
Abstract 
The Gurpi Formation composed of gray shale and alternative marl, shale and secondary inclusive of thin 
bedded clay limestone that extened in southwest of Iran. In the presence study considered Gurpi 
Formation based on the calcareous nannofossils was studied in the South flank of Kabir-kuh at Ilam 
province. Purposes of this study introduce the calcareous nannofossils of Gurpi Formation and 
determinate age in Kaaver locality. Our investigations show that there are aboundant and well preserved 
nannofossils that due to this study 21 genous and50 species were reported. The founa indicates early 
Campanian-early Danian age for this Formation which corresponds with CC18-CC26 and NP1-NP2. For 
this reasons and presence of Biantolithus sparsus, Micula murus, Cruciplacolithus primus, 
Cruciplacolithus tenuis, K/T boundary located in the Gurpi Formation. 

  

  مقدمه

سـازند  این  در این مطالعه .)1382مطیعی، ( است زاگرسحوضه رسوبی  شیلییکی از سازندهاي گورپی سازند 

 50´شـمالی و طـول جغرافیـائی    32° 55´ان و با عرض جغرافیـائی کیلومتري غرب مهر 50در برش کاور واقع در 
منطقه مـورد مطالعـه متعلـق بـه زون لرسـتان      . شرقی، در یال جنوبی کبیرکوه مورد مطالعه قرار گرفته است °46

و ) لوفـا (متر ضخامت داشته و از شیل، مارن و دو بخش آهکـی سـیمره    210سازند گورپی در برش مذکور . است

مرز زیرین سازند گورپی در برش مورد مطالعه با سازند ایالم، ناگهانی و مرز بـاالیی  . کیل شده استامام حسن تش

  .آن با سازند پابده، تدریجی بوده و با تغییر رنگ مشخص است

مـرز  (ی از سـازند ایـالم   یهـا شده که شامل نمونـه برداشت  ینانوفسیل هنمونه جهت مطالع 117در این مطالعه 

سـانتیمتر مکعـب از رسـوب کـافی      1-2مقـدار   سازي،آمادهجهت  .باشدنیز می) مرز باالئی(پابده  و سازند) زیرین

شود، ولی بهترین هاي حاوي نانوپالنکتونهاي آهکی از روشهاي مختلفی استفاده میسازي نمونهبراي آماده. است
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که از نظـر زمـانی نیـز سـریعتر     است  (smear slide)روش اسمیر اسالید  ،یواستراتیگرافیب روش براي مطالعات

کمی از نمونه بر روي المل و سایش آن توسط خـالل دنـدان و کمـی    ر این روش با قرار دادن پود. شودآماده می

  .شودالمل توسط چسب کانادابالزام بر روي الم چسبانده می ،پس از خشک شدن نمونه. گیردآب مقطر انجام می

                    میکروســکپ نـوري مناســب و کـافی اســت   ،حــد جـنس و گونـه   جهـت مطالعـه و شناســایی نانوفسـیلها در   

)Bown,1998(.  پالریزان المپوس هاي آماده شده توسط میکروسکوپنمونهلذا BX2   و  100و با عدسی شـیئی

نـور   و )XPL(متقـاطع  ان بررسی نانوفسیلها از روشهاي مشـاهده نـور پالریـز    در .شدند مطالعه 1250بزرگنمایی

  :استبرداري شده عکس از آنها جهت اهداف زیر مطالعه و )PPL( عمولیم

 نانوپالنکتونهاي آهکی شناسایی و معرفی ـ1

  هاي موجود نتعیین بایوزو ـ2

  تعیین سن سازند ـ3

 )K/T Boundary( ترشیري ـ تعیین مرز کرتاسه ـ4

  

 بحث

از آنجـا کـه ایـن    . شیل و مارن وجود دارنـد ریزي چون دانه نانوپالنکتونهاي آهکی به طور فراوان در رسوبات

داراي گسترش جغرافیایی وسیع و تکامل سریع هستند و نیز از تریاس تا به خاطر نوع زندگی پالنکتون موجودات 

 .اي بسیار مفیدندعهد حاضر حضور دارند، جهت مطالعات زیست چینه

اسـت ولـی در سـالهاي    نیفرها انجام شـده  شناسی بر روي این سازند تنها بر اساس فرامیمطالعات قبلی فسیل

) 2007( و هـادوي و همکـاران  ) 2007( اند که غالب آنها توسـط هـادوي  اي آن نیز مطالعه گردیدهاخیر نانوفسیله

   .باشدمی

کـه سـن ایـن سـازند در لرسـتان از       طـوري  دهـد، بـه  نسبتاً زیادي را نشان می جانبی گورپی تغییراتسازند 

و در قسمتی از خوزستان و فارس از سـانتونین تـا ماستریشـتین متغیـر گـزارش شـده اسـت        کامپانین تا پالئوسن 

سـازند گـورپی نیـز در مقـاطع      شایان ذکر است که مطالعه نانوفسـیلهاي آهکـی بـر روي   . )1370درویش زاده، (

  . ج استدهد که اشاره به همه آنها از حوصله این گزارش خارمختلف تغییرات سنی جانبی زیادي را نشان می

ي مورد مطالعه از حفـظ  هاباید یادآور شد که نمونه ،اثرات مخرب انحالل بر روي نانوفسیلهاي آهکی با وجود

 بـرش  هاي گـورپی در نمونه ،)diversity( گوناگونیو  )density( از نظر فراوانی .خوبی برخوردارند شدگی نسبتاً

بنـدي  اي زونـی مطـابق بـا زون   هکثـر شاخصـ  حـاظ حضـور ا  به ل .داراي تنوع و فراوانی نسبتاً خوبی هستند کاور

                نیلسـون ـ   از این الگو و حوادث کمکـی پـرش   در رسوبات سازند گورپی، (Sissingh,1977) استاندارد سیسینگ

(Perch-Nielsen,1983)  و الگوي مارتینی(Martini,1971) بندي دقیـق رسـوبات در   جهت تعیین سن و زون

برداري شـده  ی و عکسیگونه از این سازند شناسا 50بر مبناي مطالعه کنونی تعداد  .ستفاده شده استکاور ا برش

 هـاي شـاخص نانوفسـیلی   گونه )FO(بر اساس اولین حضور  .ندااز آنها در این گزارش ارائه شده است که تعدادي

                 و (Sissingh,1977)ینگ بنـدي سیسـ  با سن کرتاسه پسـین از زون -CC26  (CC18( بایوزون 9، در این برش

شناسـایی شـده    (Martini,1971)بندي مارتینی از زون) دانین(آغازي به سن پالئوسن  (NP1-NP2) بایوزون 2

  :بایوزونهاي ارائه شده در این مطالعه عبارتند از. است
ASPIDOLITHUS PARCUS ZONE (CC18) 
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CALCULITES OVALIS ZONE (CC19) 
CERATOLITHOIDES ACULEUS ZONE (CC20) 
QUADRUM SISINGHII ZONE (CC21) 
QUADRUM TRIFIDUM ZONE (CC22) 
TRANOLITHUS PHACELOSUS ZONE (CC23) 
REINHARDTITES LEVIS ZONE (CC24) 
ARKHANGELSIELLA CYMBIFORMIS ZONE (CC25) 
NEPHROLITHUS FREQUENS ZONE (CC26) 
MARKALIUS INVERSUS ZONE (NP1) 
CRUCIPLACOLITHUS TENUIS ZONE (NP2) 

  گیرينتیجه

  .جنس است 21گونه از  50شامل سازند گورپی در این برش هاينانوفسیل ـ1

                   سیسـینگ   CC26تـا  CC18 زونهـاي نانوفسـیلی   نشـانگر در بـرش کـاور    موجودمجموعه نانوفسیلهاي  ـ2

(Sissingh,1977) ايهو زونNP1  وNP2 مارتینی (Martini,1971) تـا   آغـازي کامپانین  سن معادلکه  است

  .باشدمی) آغازي دانین(ابتداي پالئوسن 

 Cruciplacolithusهـاي نیـز گونـه  و  Biantolithus sparsus,Micula murusهـاي  حضور گونـه  ـ3

primus و Cruciplacolithus tenuis  مـرز وجـود  ها حـاکی از  در نمونهمربوط به پالئوسنK/T   رسـوبات  در

  .باشدمی )س سازندأمتر در زیر ر 10( سازند گورپی
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Fig. 15. Quadrum gothicum (Deflandre, 1959) Prins & Perch –
Nielsen in Manivit et al., (1977). XPL 
Fig.16. Aspidolithus parcus parcus (Stradner, 1963), (Noel, 1969) 
Fig. 17. Cruciplacolithus primus Perch – Nielsen (1977). XPL 
Fig.18. Bukryaster hayai Bukry (1969), Prinse & Sissingh in 
Sissingh, 1997   
Fig.19. Calculites ovalis (Stradner, 1963) Prins and Sissingh in 
Sissingh, 1977. XPL 
Fig. 20. Calculites obscurus (Deflandre, 1959) Prins & Sissingh in 
Sissingh, 1977. XPL  
Fig. 21. Cruciplacolithus tenuis (Stradner, 1961) Hay and Mohler in 
Hay et al., 1967. XPL 
Fig.23. .Microrhabdulus decoratus Deflandre (1959),XPL  
Fig.22. Eiffellithus gorkae Reinhardt (1965) 
Fig. 24. Ceratolithoides aculeus (Stradner, 1961) Prins and Sissingh 
in Sissingh, 1977. XPL 
Fig. 25. Ceratolithoides verbeekii Perch – Nielsen (1979a). XPL 
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Plate 1 

Fig. 1. Quadrum sissinghii Perch-Nielsen, 1984b. XPL 
Fig. 2. Quadrum trifidum (Stradner in Stradner & Papp, 1966) Prins 
& Perch –Nielsen in Manivit et al., (1977). XPL 
Fig. 3. Reinhardtites anthophorus (Deflandre 1959) Perch - 
Nielsen, 1988. XPL 
Fig. 4. Reinhardtites levis  Prins & Sissingh in Sissingh (1977). XPL 
Fig.5. Thoracosphaera sp Kamptner, 1927. XPL 
Fig. 6. Micula staurophora (Gardet, 1955) Stradner, 1963 
Fig. 7. Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre (1959) 
Fig. 8. Gorkea obliqueclausus (varol, 1991) Varol and Girgis, 1994. 
XPL 
Fig. 9. Micula swastica Stradner and Steinmetz, 1984. XPL 
Fig. 10. Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina, 1959. XPL 
Fig. 11. Micula murus (Martini, 1961) Bukry, 1973. XPL 
Fig. 12. Micula praemurus (Burky, 1973) Stradner & Steinmetz 
(1984). XPL 
Fig13. Micula decussata Vekshina,1959.XPL 
Fig.14. Biantholithus sparsus Bramlette & Martini (1964).XPL 
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