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 چكيده
رسوبی ایذه و لرستان، در حوضه رسوبی -های ساختاریپالئوژن در زون -های آهکی گذر کرتاسهدر این پژوهش نانوفسیل

رسوبی، گذر مورد بحث در حدفاصل بخش باالیی  -های ساختاریزاگرس مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. در این زون
 بحث مورد شناسی چینه محدوده در آهکی هاینانوفسیل دقیق سازند گورپی و قاعده سازند پابده واقع شده است. بررسی

از  گونه 100در برش تاقدیس کوه گورپی در زون ایذه و  های آهکیجنس از نانوفسیل 00گونه از  101 شناسایی به منجر
 -CC25 شناسیچینه زیست هایزون شاخص، هایگونه به توجه با. شد در برش کبیرکوه واقع در زون لرستانجنس  00

CC26 و NP1- NP5 شناسی چینه های زیستدر برش تاقدیس کوه گورپی در زون ایذه، و زونCC26  وNP1- NP6  در برش
 اییشناس نظر مورد شناسی چینه یمحدوده برای جهانی استاندارد هایزونزیست با کبیرکوه واقع در زون لرستان مطابق

 پالئوسن هایانت تا پسین مایستریشتین در دو برش مورد مطالعه از گورپی سازند انتهایی بخش سن اساس همین بر. گردید
 .شودمی آغاز پسین پالئوسن ابتدای از پابده سازند و بوده( NP4 زون پایینی بخش) پیشین

رسوبی  -های مورد مطالعه در هر دو زون ساختاریپالئوژن در برش -های آهکی موجود، مرز کرتاسهنانوفسیلبر اساس 
های مورد مطالعه، در مارنی انتهای سازند گورپی قرار دارد. در برش -های میانی بخش شیلیپیوسته بوده و در قسمت

های های مطالعه شده در دنیا، از فراوانی نانوفسیلایر برشپالئوژن مطابق با برش الگوی جهانی و س -محدوده مرز کرتاسه
 Thoracosphaera operculataآهکی کرتاسه به شدت کاسته شده و به صورت همزمان افزایش در فراوانی گونه مقاوم 

 هایهای پالئوسن ظاهر شده و همزمان جنس و گونهمشهود است. از محدوده مرز به سمت باال بتدریج جنس و گونه
 کرتاسه نیز حضور دارند.

 زون ایذه، زون لرستان. پالئوژن، سازند گورپی، سازند پابده، -های آهکی، مرز کرتاسهنانوفسیلهای کلیدی: واژه

 

Investigation and correlation of the K/Pg boundary interval 

at the Izeh and Lorestan Zones, Zagros basin 
Abstract 
At the present Study, calcareous nannofossil of the Cretaceous-Paleogene (K/Pg) boundary 

interval have been investigated at the upper part of Gurpi Formation and the lower part of 

Pabdeh Formation at the Izeh and Lorestan structural- sedimentary Zones of Zagros 

sedimentary basin. 50 genus and 101 species of calcareous nannofossils have been 

recognized at the studied interval in the Izeh zone, and 105 species and 50 genus have been 

identified at the Lorestan zone. According to the index species at the studied intervals, 

CC25- CC26 and NP1- NP5 biozones are recognized at the Izeh Zone, CC26 and NP1-NP6 

zones are identified at the Lorestan zone. The results show that the upper part of Gurpi 
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Formation at both of the studied intervals span from Late Maastrichtian to Early Paleocene 

and the lower part of Pabdeh Formation has early Late Paleocene age. 

According to the calcareous nannofossils, the K/Pg boundary is continuous at both of the 

studied intervals and is located at the uppermost part of Gurpi formation. The K/Pg 

boundary is marked by an important decrease in Cretaceous calcareous nannofossil 

abundance and an increase in abundance of Thoracosphaera operculata and the appearance 

of the new-Paleocene taxa, Similar to the GSSP boundary of the K/Pg and other parts of the 

world. These events are followed by the presence of Cretaceous calcareous nannofossils 

and the appearance of new-Paleocene species in the Paleocene sediments. 

Keywords: Calcareous nannofossils, Cretaceous-Paleogene boundary, Gurpi Formation, 

Pabdeh Formation, Izeh, Lorestan. 

 مقدمه

های نفتی جهان است که طی بسته شدن حوضه رسوبی حوضه رسوبی زاگرس یکی از مهمترین حوضه

های رسوبی (. در نقاط مختلفی از این حوضه رسوبی، توالی1947پالئوتتیس ایجاد شده است )آقانباتی، 

فاصل سازندهای گورپی و پابده قرار دارد، بر اثر دانین که عموماً در حد  -نهشته شده طی مایستریشتین

های تکتونیکی و یا تغییرات سطح آب دریا از بین رفته و این عملکرد فاز فرسایشی ناشی از فعالیت

رسوبات تنها در نواحی عمیق حوضه رخنمون دارند. با توجه به اینکه برش تاقدیس کوه گورپی در زون 

مکان در تاقدیس کبیرکوه در زون لرستان دارای رخنمونی کامل از رسوبی ایذه و برش شیخ -ساختاری

های آهکی در مرز های زیست چینه نگاری نانوفسیلهای رسوبی این زمان است، جهت بررسیتوالی

 پالئوژن مورد مطالعه قرار گرفت. -کرتاسه

)کنی  گرفته استهای آهکی سازندهای گورپی و پابده صورت تاکنون مطالعات چندی بر روی نانوفسیل

های آهکی یکی از با توجه به اینکه نانوفسیلبنابراین  .(1943؛ سنماری و همکاران، 1941و صالحی، 

 ذا در مطالعه حاضرل، های رسوبی هستندترین ابزارهای بیوستراتیگرافی جهت تعیین سن و تطابق الیهدقیق

 و های تاقدیس کوه گورپیبده در برشهای تحتانی سازند پاهای فوقانی سازند گورپی و قسمتقسمت

ق سن محدوده بطور دقیتا بتوان  ه است،های آهکی مورد بررسی قرار گرفتاز نقطه نظر نانوفسیلشیخ مکان 

 .را در برش مورد مطالعه مشخص کرد (K/Pg)پالئوژن  -موقعیت دقیق مرز کرتاسهچینه شناسی و همچنین 

 هاي مورد مطالعهموقعيت جغرافيایی برش

 بااللی شهر شرق شمالو  گورپیتاقدیس کوهشرقی یال شمالدر در زون ایذه، برش مورد مطالعه 

 شمالی واقع شده است 94° 47' 74"شرقی و عرض جغرافیایی  23° 14' 27"مختصات طول جغرافیایی 

 ریذپامکانگورپی . دسترسی به برش مورد مطالعه از طریق جاده اللی به طرف تاقدیس کوه(1)شکل 

شهر قرار شرقی شهر درهکیلومتری جنوب 11شناسی مورد مطالعه در . در زون لرستان، برش چینهباشدمی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          ایران قاالت هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسیجموعه مم        
  3131 اردیبهشت  13 -دانشگاه زنجان

21 

 

شرقی تاقدیس کبیرکوه با مختصات طول مکان و یال شمالدارد. برش مذکور در جنوب روستای شیخ

 (.1)شکل شمالی واقع شده است  99° 17' 17"شرقی و عرض جغرافیایی  25° 44' 29"جغرافیایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های مورد مطالعه در حوضه رسوبی زاگرس.: موقعیت برش1 لشک

 

 مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

 نگر خاکستری -سبز هایشامل شیل و مارنهای تحت بررسی برش محدوده چینه شناسی مورد مطالعه در

پابده  ی سازندو شیل ارغوانی قاعده بخش انتهایی سازند گورپی )از انتهای عضو آهکی امام حسن به بعد(

از بخش انتهایی سازند گورپی  ضخامت داشته کهمتر  145 گورپیاین محدوده در تاقدیس کوهباشد. می

نمونه( جهت مطالعه  415 نمونه )جمعاً 3ی سازند پابده تعداد نمونه و از بخش قاعده 414تعداد 

متر است که از  179در برش کبیرکوه ضخامت محدوده مورد مطالعه آهکی برداشت شد.  هاینانوفسیل

 32نمونه )جمعاً  12ی سازند پابده تعداد نمونه و از بخش قاعده 41بخش انتهایی سازند گورپی تعداد 

 اسالید اسمیرروش  (1روش  اسالید به دو 644تعداد های برداشت شده نمونهنمونه( برداشت شد. از 

(Smear slide) ثقلی روش  (2 و(Bown and Young,1998) اسالیدهای موجود با شد. سازی آماده

مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت مطالعه تاکسونومی  X1111و بزرگنمایی  E200میکروسکوپ نوری نیکون 

 استفاده شد. (Perch-Nielsen, 1985)های آهکی از پرکنیلسن نانوفسیل
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 شناسیمطالعات زیست چينه

جنس از  71گونه از  111های مورد مطالعه، منجر به شناسایی های آهکی در برشنانوفسیلبررسی 

جنس در برش کبیرکوه شد. در این  71گونه از  117گورپی و های آهکی در برش تاقدیس کوهنانوفسیل

ستریشتین و ( برای زمان مایSissingh, 1977های آهکی سیسینگ )مطالعه از بیوزوناسیون استاندارد نانوفسیل

( برای زمان پالئوسن استفاده شده است. محدوده چینه شناسی مورد مطالعه در برش Martini, 1971مارتینی )

ادامه دارد. در برش  NP5آغاز شده و تا بیوزون نانوفسیلی  CC25تاقدیس کوه گورپی، از بیوزون نانوفسیلی 

ضمن مقایسه  4می باشد. در شکل  NP6تا  CC26کبیرکوه محدوده چینه شناسی مورد مطالعه از بیوزون 

رسوبی ایذه و لرستان، موقیعت آنها در کنار ستون  -های شناسایی شده در هر دو زون ساختاریبیوزون

 نگاری سنگی هر دو برش نمایش داده شده است.چینه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. در این پالئوژن -های شناسایی شده و مرز کرتاسهنمایش موقعیت بیوزونهای مورد مطالعه همراه با نگاری سنگی برش: ستون چینه4شکل 

 های نانوفسیلی مقایسه شده است.های مورد بررسی براساس زونشکل برش
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 گيريپالئوژن و نتيجه -هاي آهكی در مرز كرتاسهبررسی روند تغييرات نانوفسيل

 های تحتانی سازند پابده درگورپی و قسمتهای فوقانی سازند های آهکی در قسمتبررسی نانوفسیل

از زوناسیون سیسینگ  CC25-26های نانوفسیلی مکان منجر به شناسایی بیوزونگورپی و شیخهای کوهبرش

(Sissingh, 1977در رسوبات مایستریشتین پسین و در قسمت ) .های فوقانی سازند گورپی شده است

سوبات اند که در این رنشین شدهرسوبات به سن پالئوسن تههای فوقانی سازند گورپی همچنین در قسمت

قابل تفکیک  NP4تا اواسط  NP1های نانوفسیلی ( بیوزونMartini, 1971بر اساس زوناسیون مارتینی )

تا  NP4های ابتدایی سازند پابده از اواسط بیوزون نانوفسیلی باشند. در دو برش مورد مطالعه قسمتمی

(  می باشد. با توجه به شواهد Martini, 1971مربوط به زوناسیون مارتینی ) NP6فسیلی ابتدای بیوزون نانو

-متپالئوژن در قس -های مورد مطالعه، موقعیت مرز کرتاسههای آهکی موجود در برشمربوط به نانوفسیل

واند ناشی تهای نانوفسیلی میهای فوقانی سازند گورپی و بطور پیوسته قرار دارد. تغییرات در ضخامت زون

 های تکتونیکی باشد.گذاری و یا فعالیتاز تغییر در نرخ رسوب

پالئوژن کاهش  -( در محدوده مرز کرتاسهEl Kef( در تونس )برش GSSPدرمطالعه برش نمونه مرزی )

ثبت شده  T. operculataهای کرتاسه دیده شده و همزمان شکوفایی گونه شدید در فراوانی تمامی گونه

جدید  هایطلب کرتاسه و ظهور گونهمانده و فرصتهای باقیاز آن فراوانی تعداد کمی از گونهاست. پس 

 Neobiscutum romeinii, Cruciplacolithus primus, Cyclagelosphaera alta, Biantholithusپالئوژن از قبیل

sparsus ( مشاهده شده استMolina et al., 2006.) محدوده مرز کرتاسه های مورد مطالعه دردر برش- 

های کاهش اساسی در فراوانی نانوفسیل پالئوژن مشابه با برش نمونه مرزی در تونس و سایر نقاط دنیا

مشاهده شده است.  های جدید پالئوسنو ظهور گونه T. operculataآهکی کرتاسه، افزایش فراوانی گونه 

عت منقرض نشده و در رسوبات به سن های کرتاسه در محدوده مرز به سرتعدادی از گونه همچنین

در  شدگی، فراوانی و تداوم حضور خوبیها از حفظپالئوسن نیز قابل مشاهده هستند. از آنجاییکه این گونه

اند که از مرز عبور کرده و در رسوبات باشند، به احتمال زیاد برجا بودهرسوبات پالئوسن برخوردار می

 اند.پالئوسن مشاهده شده
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Fig. 1: Arkhangelskiella cymbiformis (Vekshina, 1959); Fig. 2: Micula murus (Martini, 1961); Fig. 3: 

Micula prinsii (Perch-Nielsen, 1979); Fig. 4: Thoracosphaera operculata (Bramlette & Martni, 

1964); Fig. 5: Cruciplacolithus tenuis (Stradner, 1961); Fig. 6: Chiasmolithus danicus (Brotzen, 

1959); Fig. 7: Ellipsolithus macellus (Bramlette & Sullivan, 1961); Fig. 8: Fasciculithus 

tympaniformis (Hay & Mohler, 1967). 2250X. 
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