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 ایالم مکان، شیخ برش در پالنکتون ایهفرامینیفر مبنای بر پابده سازند استراتیگرافی بایو

 

 

 چکیده :

 کبیرکوه یشمال یال در شناسی چینه برش یکبرمبنای فرامینیفرهای پالنکتون،  پابده سازند بایواستراتیگرافی مطالعه منظور به

 ،گورپی سازند با پابده سازند زیرین مرز. قرارگرفت مطالعه مورد و خابانتمتر  043به ضخامت  ،مکان شیخواقع در روستای 

 سازند پابده با سنگ ییمرز باال. باشد می پابده سازند ارغوانی مارن به خاکستری شیلی مارن از رنگ تغییر با همراه و تدریجی

 سن .شد شناسایی بایوزون 88و  گونه 88 ،جنس 44 نازک، طعامق مطالعه با .شیب و تدریجى است آسمارى هم هاى سازند آهک 

ائوسن  -ه پالئوسن پسینشد معرفی های بایوزون و فرامینیفرهای پالنکتون اساس بر مطالعه مورد برش در پابده سازند

 با منطبق تفکیک شده های بایوزونمی شود.  پسین( تعیین -اسپارنسین پیشین( تا الیگوسن پسین)شاتین میانی -آغازین)تانتین پسین

 بوده است.  (Berggren et al, 1995)برگرن و همکاران های بایوزون

 پسین پالئوسن پسین، الیگوسنشیخ مکان، بایواستراتیگرافی، پابده، فرامینیفرا،  :كليد واژه ها

 
Biostratigraphy of the Pabdeh Formation based on planktonic foraminifera in Sheykhmakan 

section, Ilam 

 

 

Abstract: 
 

In order to study biostratigraphy of the Pabdeh Formation based on palnktonic foraminifera, a stratigraphic 

section with a thickness of 340 m in north of Kabirkuh, Sheykhmakan village, was selected and studied. The 

lower boundary of the Pabdeh Formation was transitional with Gurpi Formation and is marked with a color 

change from gray shaly marl to purple marl of the Pabdeh Formation. The upper boundry of the formation is 

transitional with Asmari Formation. Study of thin sections detection of 24 genera, 88 species and 18 biozones. 

Based on these an age of Late Paleocene-Early Eocene (Late Thanetian-Early Sparnacian) to Late Oligocene  

 

 

 

 

(Middle-Late Chattian) was determined for the formation. The established biozones are in accordance with the 

biozones of Berggren et al (1995). 

 

Keywords : Biostratigraphy, Pabdeh, Foraminifera, Sheykhmakan, Late Paleocene, Late Oligocene. 
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 مقدمه :

مطالعات نفتی و هم چنین کمبود مطالعات انجام شده بر  سازند پابده به عنوان یکی از سنگ منشأهای حوضه زاگرس، اهمیت آن در

توجه به برتری و وفور فرامینیفرهای پالنکتونیک، این امکان را فراهم می ، هم چنین، با روی آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

پالنکتون به منظور بررسی و شناسایی جنس و گونه های مختلف، تعیین سن  عه میکروفسیل های فرامینیفرهایآورد که از مجمو

  .برش مورد مطالعه استفاده شود

 

 :روش تحقیقبحث و 

ای روسته در یال شمالی کبیرکوشمالی  04° 30´35ًشرقی و  44° 44´ 44ً با مختصات جغرافیایی، برش مورد مطالعه در استان ایالم

متر رسوبات مارنی  0/448برش الگوی این سازند در تنگ پابده واقع درکوه گورپی شامل  .دره شهر واقع شده است شیخ مکان

، (8088)هداوندخانی ،(8084(، حسین زاده)8085)و همکاران پرندآور زیست چینه توسط از نظرسازند  این .(8044)مطیعی، است

جدیدترین بازنگری مطالعه شده است.  (8044بیرانوند) و (8043)پیران و افقه ،(8084) نلنکرا الیاس ،(8084)و همکاران حیدری

ون بندی در این برش نیز بر . زانجام شده است( 4335)برگرن و پیرسون،  در بایوزون های فرامینیفرهای پالنکتونیک پالئوژن توسط

 .انطباق دارد (4335)برگرن و پیرسون،  ی نیز با زون بندیانجام شده و در بخش های( 8445)برگرن و همکاران، اساس زون بندی 

 Morozovella velascoensis Partial- range Zone of Berggren & Miller :8یست زونز :زیست چينه نگاری 

(1988)(p5)  : این زون زیستی در حد فاصل دو افق ناپدید شدن Globanomalina pseudomenardii وMorozovella 

velascoensis تانتین پسین)آغازین ائوسن-پالئوسن پسین سن این زون زیستی .(4و8، شکل های8)پلیتتمشخص شده اس- 

 Chiloguembelina sp., Subbotina :فرامینیفرهای پالنکتون همراه در این زون زیستی عبارتند از .است( اسپارنسین پیشین

velascoensis, Acarinina pseudotopilensis.  

 Morozovella marginodentata Partial-range Zone  -8 این زیست زون شامل دو زیرزون می باشد. :4زیست زون

Berggren & Pearson  (2005)(P6a)    : زیست چینه نگاری مشخص شده به وسیله بخشی از گستره زمانی گونه مذکورکه بین

این زون معادل زیر  .(5و  4، 0شکل های، 8پلیت)ر می گیردقرا M.formosaو پایین ترین حضور  M.velascoensisباالترین حضور 

فرامینیفرهای پالنکتون همراه در این  .گردد ن این زون ایپرزین پیشین پیشنهاد میس .می باشد(، 8445ن، برگرن و همکارا) P6aزون 

  :زون زیستی عبارتند از

 
 A.angulata, S.velascoensis, A. pseudotopilensis & M.subbotina 2- Morozovella formosa Lowest-occurrence of 

Berggren & Pearson (2005)(P6b) : پایین ترین بخش محدوده ی زیستی گونه یMorozovella Formosa،  حدواسط ظهور

Morozovella Formosa  و پایین ترین حد حضور گونهMorozovella aragoensis (4و0، شکل های 8)پلیتواقع شده است.  
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 Acarinina coaligensis, M.conicotruncata, Globanomalina :امینیفرهای پالنکتون همراه در این زون زیستی عبارتند ازفر

planoconica, A.soladoensis.  پیشنهاد می گردد.آغازین سن این زون ایپرزین 

 Morozovella aragoensis/M.formosa Concurrent-range Zone of Berggren et al (1995)(P7)= E5  :0زیست زون  

of Berggren & Pearson (2005)  : بخشی از محدوده ی زیستی گونهMorozovella aragoensis، حد  ترین حدواسط پایین

این زون در مطالعه اخیر نیز با توجه به محدوده حضور می باشد.  Morozovella Formosaظهور گونه نامبرده و باالترین حد حضور 

 .میلیون سال قبل پیشنهادگردیده است 8/53الی  0/54سن این زون معادل . است E5قابل انطباق بر زون   نامبرده شاخصگونه های 

 د.نمی باش Pseudohastigerina wilcoxensis,Chiloguembelina sp. ,Acarinina aquiensis، گونه های همراه شامل

بخشی از محدوده ی :  Morozovella aragoensis Partial-range Zone of Berggren & Miller (1988)(P8):4زیست زون 

و پایین ترین حد ظهور  Morozovella formosaحدواسط باالترین حد حضور گونه  ،Morozovella aragoensisزیستی گونه 

: یستی عبارتند ازفرامینیفرهای پالنکتون همراه در این زون ز (.8شکل ، 8)پلیتقرار دارد .Planorotalites palmeraeگونه 

M.aragonensis,Globanomalina australiformis, S.velascoensis, Globanomalina planoconica . سن این زون بندی

 .معادل ایپرزین پسین برآورد شده است

 & Planorotalites palmerae-Guembelitrioides nuttalli Interval Zone(P9)=E7 of Berggren :5زیست زون 

Pearson (2005) : محدوده ی زیستی بین پایین ترین حد ظهور گونهPlanorotalites palmerae اولین حضور گونه  در قاعده و

برخی فرامینیفرهای پالنکتونیک همراه در این زون زیستی . (4، شکل 8می باشد)پلیت در رأس Guembelitrioides nuttalliی 

ایپرزین پسین  سن این زون . Morozovella aragoensis, Turborotalia frontosa, Acarinina  pseudotopilensis: عبارتند از

 .پیش بینی می گردد

محدوده ی : Guembelitrioides nuttalli  Lowest-occurrence Zone E8 of Berggren & Pearson (2005) :0زیست زون 

 Guembelitrioidesر قاعده و اولین حضورگونه ی د Planorotalites palmeraeزیستی حدواسط پایین ترین حد ظهورگونه 

nuttalli ای پالنکتونیک همراه در این زون زیستی عبارتند ازهفرامینیفر .(83،شکل 8می باشد)پلیت رأس در :

Planoglobanomalina pseudoalgeriana, Morozovelloides bandyi,Turborotalia  frontosa.  سن این زون لوتشین پیشین

 .می گردد پیشنهاد

 Globigerinatheka  kugleri/Morozovella aragoensis Concurrent-range Zone = E9 of  Berggren  :4زیست زون 

& Pearson (2005) :محدوده ی زیستی مشترک گونه های Globigerniatheka kugleri  وMorozovella aragoensis  ، 
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می در قاعده  Globigerinatheka kugleriدر رأس و اولین حضور Morozovella aragoensisحدواسط باالترین حد حضور گونه 

 .Chiloguemblina sp., M :فرامینیفرهای پالنکتونیک همراه در این زون زیستی عبارتند از (.83و 4، شکل 8)پلیتباشد

aragonensis, S.senni, Ml.bandyi, A.bullbrooki, A.praetopilensis.  . ین میانی می باشدلوتشسن این زون. 

 Morozovelloides lehneri Partial-range Zone(P12)=Acarinina topilensis Partial-range Zone of :8زیست زون 

Berggren & Pearson (2005)(E10+E11) :حضورگونه این زون زیستی حد فاصل بین باالترینMorozovella aragoensis   و

 :فرامینیفرهای پالنکتون همراه در این زون زیستی عبارتند از گیرد. می را در بر Orbulinoides beckmanniترین حضورگونه  پایین

chiloguemblina sp. ,Globoturborotalia ouchitaensis, Morozovelloides lehneri, T.possagnoensis.  سن این زون

  .بارتونین آغازین پیشنهاد میگردد-لوتشین پسین

 P13- Orbulinoides beckmanni Taxon-range Zone = E12 of Berggren & Pearson (2005): 4زیست زون

ای پالنکتونیک همراه هرامینیفرف .(88، شکل 4)پلیت را در بر می گیرد Orbulinoides beckmanni محدوده کامل زیستی گونه 

زون بارتونین  سن این .M.crassatus, Pseudohastigerina micra,T.cocoaensis,T.cerroazolensis, H.dumbleiز: عبارتند ا

 است.

بخشی از محدوده زیستی گونه : Morozovelloides carassatus Highest-occurrence Zone (P14) :83زیست زون 

Morozovelloides crassatus،  حد فاصل بین باالترین حد حضور این گونه در رأس و باالترین حد حضورگونهOrbulinoides 

beckmanni ز: ای پالنکتونیک همراه عبارتند اهفرامینیفر. (84، شکل8پلیت)می باشد درقاعدهM.crassatus, Pseudohastigerina 

micra,T.cocoaensis,T.cerroazolensis, H.dumblei. این زون سن بارتونین را نشان می دهد. 

 Globigerinatheka semiinvoluta Highest-occurrence Zone (E14) of Berggren & Pearson (2005) :88زیست زون 

 Morozovelloidesحد فاصل بین باالترین حد حضور گونه  ،Globigerinatheka semiinvolutaگونه  بخشی از محدوده زیستی

crassatus  در قاعده و باالترین حد حضورG.semiinvoluta فرامینیفرای پالنکتونیک همراه .(80، شکل 8می باشد)پلیت در رأس 

سن این زون   .T.increbescens,Gl.tropicalis,Gl.mexicana,Globoturborotalia ouchitaensis :در این زون زیستی عبارتند از

  .است پریابونین-معادل بارتونین پسین

 Globigerinatheka index Highest-occurrence Zone E15 of Berggren & Pearson (2005): 84زیست زون 

 Globigerinatheka semiinvolutaحدواسط بین آخرین حضور گونه  ،Globigerinatheka index ده زیستی گونهمحدو بخشی از

گونه های همراه تعیین میگردد. (پریابونین)ائوسن پسین سن این زون .(84، شکل 8می باشد)پلیت و باالترین حد حضور گونه مذکور

 T.cerroazulensis,Turborotalia pomeroli, H.alabamensis, Pseudohastigerina :در این زون زیستی عبارتند از

naguewichiensis.  پیشنهاد می گردد (پریابونین پسین)زون زیستی ائوسن پسینسن این. 
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بخشی از : Hantkenina alabamensis Highest-occurence Zone E16 of Berggren & Pearson (2005) :80زیست زون 

و باالترین  Globigerinatheka semiinvoluta حدواسط بین آخرین حضور گونه Globigerinatheka index محدوده زیستی گونه

 ,Pseudohastigerina micra :فرامینیفرای پالنکتونیک همراه عبارتند از (.85، شکل 8)پلیترحد حضور گونه مذکو

S.yeguaensis, H.nanggulaensis, Gl.tropicalis, Tenuitella sp.,Cr.inflata. می باشدپریابونین پسین  سن این بایوزون. 

 Pseudohastigerina naguewichiensis Highest-occurrence Zone (O1) of Berggren & Pearson: 84زیست زون 

 Hntkeninaحد واسط آخرین حضور گونه  ،Pseudohastigerina naguewichiensisباالترین بخش از محدوده زیستی :  (2005)

alabamensis   در قاعده و باالترین حد حضور گونهP.naguewichiensis سن زون زیستی  (.80،شکل 4پلیت)قرار دارد در رأس

 .پیش بینی می گردد (روپلین پیشین)براساس رخدادهای موجود، الیگوسن آغازین

 Turborotalia ampliapertura Highest-occurrence Zone (O2) of Berggren & Pearson (2005): 85زیست زون 

آخرین حضور گونه  حد واسط ، Turborotalia ampliapertureاین زون شامل باالترین بخش از محدوده زیستی 

Pseudohastigerina naguewichiensis  در قاعده و باالترین حضورگونهT.ampliapertura .گونه های همراه در رأس می باشد :

Dentoglobigerina globularis, Globigerinita glutinata, Globigerina  falcoensis.  الیگوسن سن این زون زیستی

  .برای این بایوزون پیشنهاد میگردد( روپلین میانی و باالیی)آغازین

بخشی از محدوده زیستی  :Globigerina sellii  Partial-range Zone of Berggren & Pearson (2005): 80زیست زون

در قاعده و پایین ترین حد ظهور  Turborotalia ampliapertura حدواسط آخرین حضورگونهGlobigerina sellii گونه 

Globigerina angulisuturalis  گونه های همراه .(43و 84، 84،88، شکل های 8پلیتمی باشد)در رأس: Globigerina 

praebulloides occlusa, Subbotina gortanii, Catapsydrax martini . زون بر اساس دو رخداد تعیین کننده مرزهای سن این

 .اواخر الیگوسن پیشین در نظر گرفته شده است ،زیرین و فوقانی

 Globigerina angulisuturalis/Paragloborotalia opima Concurrent-range Zone (P21) of: 84زیست زون 

Berggren & Miller (1988)  : محدوده زیستی همراه دو گونهGlobigerina angulisuturalis  وParagloborotalia opima 

فرامینیفرهای پالنکتون  .قرار دارد در رأس P.opimaدر قاعده و باالترین حد حضور  G.angulisuturalisحد واسط اولین حضور 

 Globigerina angulisuturalis, Chiloguembelina cubensis, Paragloborotalia :همراه در این زون زیستی عبارتند از

opima. سن این زون زیستی معادل روپلین پسین برای زیرزونP21a  آغازین برای و شاتینP21b  پیشنهاد می گردد.  

فاصله  :Globigerina ciperoensis  Partial-range Zone (P22)=(O6) Berggren & Pearson (2005): 88زیست زون 

حدواسط بین باالترین حد  ،Globigerina ciperoensisره گونه مذکور زیست چینه نگاری مشخص شده به وسیله بخشی از گست

 . قرار می گیرد در رأس Paragloborotalia kugleriدر قاعده و اولین حضور گونه  Paragloborotalia opimaحضور گونه 
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  Globigerina  praebulloides occlusa, Subbotina gortanii, Catapsydrax گونه های همراه:.(44و48شکل های، 4پلیت)

martini, Globorotaloides variabilis. فرامینیفرهای گسترشبایوزن بندی و  .دوزون شاتین میانی تا پسین می باشسن این بای 

  مشاهده می کنید.8برش شیخ مکان را در شکل پالنکتونیک

 

 

 
 ایالم شهر رهد مکان، شیخ برش در پابده سازند پالنکتونیک فرامینیفرهای گسترش -8شکل
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Plate 1 
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SCALE BAR: 100 µ                                                                                             

Plate 1 

 

 1-Globanomalina pseudomenardii (Bolli, 1957). Sample No: 59 

2-Morozovella velascoensis (Cushman, 1925). Sample No: 60 

3-Morozovella formosa (Bolli, 1957). Sample No: 69 

4-Morozovella lensiformis (Subbotina, 1953). Sample No: 60 

5-Morozovella marginodentata (Subbotina, 1953). Sample No: 59 

6-Morozovella aragoensis  (Nuttall, 1930). Sample No: 80 

7-Morozovella formosa (Bolli, 1957). Sample No: 69 

8-Planorotalites palmerae (Cushman & Bermúdez,1937). Sample No : 69 

9-Guembelitroides nuttalli  (Hamilton, 1953). Sample No: 77 

10-Globigerinatheka kugleri (Bolli, Loeblich & Tappan, 1957). Sample No: 77 

11-Orbulinoides beckmanni (Saito, 1962). Sample No : 83 

12-Morozovelloides crassatus (Cushman, 1925). Sample No: 80 

13-Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer, 1945). Sample No: 91 
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14-Globigerinatheka index (Finlay, 1939). Sample No : 80 & 89 

15-Hantkenina alabamensis  Cushman, 1924. Sample No: 99 

16-Turborotalia cerroazolensis (Cole, 1928). Sample No : 93 

17& 18- Dentoglobigerina sellii (Borsetti,1958). Samples No: 109-110 

19- Globigerina angulisuturalis (Bolli, 1957). Sample No: 112 

20- Turborotalia ampliapertura (Bolli, 1957). Sample No : 107 

21-Globoturborotalita ciperoensis (Bolli, 1957). Sample No: 114 

22-Paragloborotalia kugleri (Bolli, 1957). Sample No : 115 

 

 نتیجه گیری :
 

متر به طور عمده از شیل و مارن ارغوانی  004حدود  در برش یال شمالی کبیرکوه در روستای شیخ مکان با ضخامتی در ابدهپ سازند

با توجه به تعریف اولیه واحد سنگ چینه و مارن شیلی با میان الیه هایی از آهک مارنی و آهک مارنی نازک الیه تشکیل شده است. 

ی اخیر از طرف دیگر، در این ای سازند پابده و تعلق مارن های ارغوانی به این سازند از یک طرف و قرارگیری این مرز در مارن ها

 Morozovella velascoensis Partial-range Zone P5 of  Berggren et alبرش مرز این سازند با سازند گورپی در زون زیستی

زند متر از قاعده این برش متعلق به این سازند است. مرز باالیی سا 8اسپارنسین پیشین واقع شده است که  -با سن تانتین پسین (1995)

 .شد شناسایی زیرزون 4بایوزون و 88 ،نازک طعامق مطالعه باپابده با سنگ آهک های سازند آسماری هم شیب و تدریجی است. 

اسپارنسین  -ائوسن آغازین )تانتین پسین -ه پالئوسن پسینشد معرفی های بایوزون اساس بر مطالعه مورد برش در پابده سازند سن

 می شود.  پسین( تعیین -ین میانیپیشین( تا الیگوسن پسین )شات
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