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بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل های آهکی در قسمتهای فوقانی
سازند گورپی و قسمتهای تحتانی سازند پابده در برش گنو
(شمال غرب ایالم)
سعیده سنماری

*1

دانشيار گروه مهندسی معدن ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی قزوین
پذیرش مقاله9324/91/99 :
تأیيد نهایی مقاله9325/6/95 :
چکیده
به منظور مطالعه زیست چينهنگاري نانوفسيلهاي آهکی ،قسمتهاي فوقانی سازند گورپی و قسمتهاي تحتانی
سازند پابده در برش گنو واقع در شمال غرب ایالم انتخاب شد .مطالعه نانوفسيلهاي آهکی منجر به تشخيص39
گونه از  95جنس گردید .مطابق با اولين حضور گونههاي شاخص و گسترش تجمعات فسيلی همراه ،بایوزون
) Reinhardtites levis zone (CC24و قاعده زون) Arkhangelskiell acymbiformis zone (CC25از بخش
فوقانی سازند گورپی که با زونبندي سيسينگ ( )9211همخوانی دارد و زونهاي Fasciculithus
) tympaniformis Zone (NP5), Ellipsolithus macellus Zone (NP4از بخش تحتانی سازند پابده که با
زونبندي مارتينی ( )9219و بيوزونهاي) (CP3- CP4از زونبندي اکادا و بوکري( )9291مطابقت دارند
شناسایی شد .در نتيجه این مطالعه و بر اساس زونهاي مشخص شده ،سن قسمتهاي فوقانی سازند گورپی
مایستریشتين پيشين و سن قسمتهاي تحتانی سازند پابده بخش ابتدایی دانين پسين میباشد.
واژههای كلیدی :ایالم ،دانين ،زاگرس ،ماستریشتين ،نانوفسيلهاي آهکی.

* -نویسنده مسئول12991959196 :

Email: senemari2004@yahoo.com
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لحاظ پژوهشگران این عرصه مطالعاتی گسترده
درباره آن انجام دادهاند (جيمز و وایند9265 ،؛
وایند9265 ،؛ مطيعی9225 ،؛ کمالی و همکاران،
9116؛ بهبهانی و همکاران9191 ،؛ طباطبایی و
همکاران .)9199 ،خارج از زونبندي هاي زیستی
ارائه شده توسط افرادي نظير وایند در سال ،9265
مطالعات محدودي در مکانهاي مختلف ،بر اساس
زونبندي هاي زیستی نانوپالنکتون هاي آهکی بر
روي این سازند انجام گردیده که از آن جمله می-
توان به مطالعات پرند آور و همکاران (،)9329
خاوري و همکاران ( ،)9329سنماري (،)9194
اشاره نمود .برش نمونه این سازند نيز در تنگ پابده
واقع در جنوب شرق کوه پابده (شمال ميدان نفتی
اللی) به ضخامت  129/5متر اندازهگيري شده است
(درویش زاده .)9311 ،در مطالعه حاضر قسمت
فوقانی سازند گورپی و قسمت تحتانی سازند پابده
در شمال غرب ایالم (برش گنو) به منظور تعيين
دقيق سن نسبی و انجام بایوزوناسيون بر اساس نانو
فسيلهاي آهکی مورد مطالعه قرار گرفت .الزم به
ذکر است که در این برش ،سازند پابده با ناهمسازي
فرسایشی بر روي سازند گورپی قرار گرفته است.

مقدمه
اکتشاف ميادین عظيم هيدروکربوري در زاگرس
سبب شده که این حوضه یکی از مهمترین حوضه-
هاي زمينشناسی جهان محسوب شود .مطالعات
زمينشناسی ایران ،هم توسط زمين شناسان داخلی
(جاللی9219 ،؛ ظهيري9299 ،؛ مطيعی9225 ،؛
علوي )9114 ،و هم زمين شناسان خارجی (جيمز
و وایند9265 ،؛ بوردیناو )9119 ،صورت گرفته
است که بهخصوص در نواحی جنوب غرب ایران به
جهت اهميت ذخایر نفت ،این بخش دقيقتر مورد
مطالعه قرار گرفته شده است .در سالهاي اخير به
منظور بازنگري دقيقتر ،رسوبات سازندهاي مختلف
بر مبناي نانوپالنکتونهاي آهکی در زاگرس مورد
بررسی قرار گرفت (فریدونپور و همکاران9323 ،؛
هادوي و عزدي9111 ،؛ سنماري و سهرابی
مالیوسفی9199 ،؛ نجفپور و ماهانی پور9195 ،؛
ماهانی پور و نجفپور .)9196 ،از جمله این
سازندها ،نهشتههاي سازند گورپی در شمال غرب
ایالم است .این سازند بخشی از رسوبات نهشته شده
در زمان پيشروي دریاي عميق کرتاسه در حوضه
رسوبی زاگرس است که به منظور مطالعه و بررسی
مرز کرتاسه-پالئوژن ) (K/Pgو در صورت امکان
ارائه بایوزوناسيون دقيق محدوده مورد نظر فقط
بخش فوقانی آن مورد بررسی قرار گرفت .برش
نمونه سازند گورپی در تنگ پابده در جنوب باختر
دامنه کوه پابده (شمال ميدان نفتی اللی) با
ضخامت 391متر از مارنهاي دریایی ،شيلهاي
تيره و آبی رنگ و آهک مارنی میباشد (درویش
زاده .)9311 ،سازند بعدي مورد مطالعه در این برش
بخش تحتانی سازند پابده است که بهعنوان بخشی
از رسوبات نهشته شده در حوضه رسوبی زاگرس ،از
فارس تا عراق ادامه دارد .این سازند به دليل اینکه
سنگ منشا مواد هيدروکربوري است اهميت زیادي
در مطالعات شرکت ملی نفت داشته و به همين

محدوده مورد مطالعه

برش گنو در شمال غرب ایالم و شمال غرب کوه
سياه واقع در زون ساختاري زاگرس قرار دارد .راه
دسترسی به برش مورد مطالعه از طریق مسير جاده
ایالم به چوار و مورت است (شکل  .)9برش مورد
مطالعه در فاصله  9کيلومتري از مورت قرار دارد
(شکل  .)9سازند پابده در این برش از رخساره شيلی
و مارنی و سازند گورپی از شيل و سنگ آهک مارنی
تشکيل شده است .این برش در مختصات طول
جغرافيایی ''  46 °93' 36و عرض جغرافيایی'' 41'45
 33 °قرار گرفته است.
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شکل  :9موقعيت ناحيه مورد مطالعه در شمال غرب ایالم (برگرفته شده از نقشه زمينشناسی  9:951111ایالم) ،برش
مطالعه شده توسط ستاره مشخص شده است.

شکل :9موقعيت برش مورد مطالعه درغرب مورت (برگرفته شده از سایت .)Google Earth
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از گونهها در پليت آورده شده است .در زونبندي
انجام شده عالمت اختصاري  CCبيانگر کوکوليت-
هاي کرتاسه ( )Cretaceous Coccolithsدر زون-
بندي سيسينگ ( ،)9211عالمت اختصاري NP
بيانگر نانوپالنکتونهاي پالئوژن ( Nannoplankton
 )Paleogeneاز زونبندي مارتينی ( )9219و
عالمت اختصاري  CPبيانگر کوکوليتهاي پالئوژن
( )Coccoliths Paleogeneاز زونبندي اکادا و
بوکري ( )9291است .زونبندي رسوبات مذکور بر
مبناي اولين ظهور و آخرین حضور گونههاي
شاخص صورت گرفت که در نهایت منجر به
شناسایی چهار بيوزون در محدوده قسمتهاي
فوقانی سازند گورپی و قسمتهاي تحتانی سازند
پابده گردید (جدول .)9شرح هر یک از زونهاي
شناسایی شده در برش گنو واقع در شمال غرب
ایالم به ترتيب زیر است:

مواد و روشها
نمونهبرداری و آمادهسازی

در این مطالعه مجموعا تعداد  96نمونه از راس
سازند گورپی و قاعده سازند پابده (محدوده تقریبی
مرز  )K/Pgبا ضخامت  41متر بهصورت
سيستماتيک و با فواصل متغير بين  9تا  9متر
برداشت شد .به منظور جلوگيري از هدر رفتن گونه-
ها ،آمادهسازي نمونهها با روش اسمير اسالید (بون
و یانگ )9229 ،انجام گردید .اسالیدهاي تهيه شده
با ميکروسکوپ پالریزان و با بزرگنمایی  9111مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفت .به منظور شناسایی
جنسها و گونههاي مختلف نانوفسيلهاي آهکی و
نيز انجام مطالعات زیست چينهنگاري از کتب
مختلفی همچون پرکنيلسون ( )9295استفاده شده
است.

)Reinhardtites levis Zone (CC24

نتایج

این زون ،اولين زون زیستی قابل تشخيص در
قسمتهاي فوقانی سازند گورپی است .این بيوزون
از آخرین حضور گونه  Tranolithus phacelosusتا
آخرین حضور گونه  Reinhardtites levisدر نظر
گرفته شده است .سن این زون ماستریشتين پيشين
میباشد .در برش مورد مطالعه ضخامت این بيوزون
 9متر است .در محدوده مورد مطالعه آخرین حضور
گونه  R. levisاز متراژ  9متري و از نمونه شماره 1
قسمت فوقانی سازند گورپی گزارش میشود.
نانوفسيلهاي آهکی شناسایی شده در این زون
عبارتند از Arkhangelskiella cymbiformis,

مطالعات زیست چینهنگاری نانو فسیلهای آهکی

یکی از مهمترین شاخصهاي زیستی جهت تعيين
سن و تطابق الیههاي رسوبی نهشتههاي مزوزوئيک
و سنوزوئيک ،نانو فسيلهاي آهکی هستند.
محدوده جغرافيایی این گروه فسيلی محيطهاي
اقيانوسی باز تا محيط نزدیک به ساحل و الگون
است (پرکنيلسون9295 ،؛ بون و یانگ .)9229 ،این
گروه فسيلی از دقت باالیی جهت تعيين سن در
مطالعات بيواستراتيگرافی برخوردار هستند ،به
همين لحاظ میتوان از نانوفسيلهاي آهکی در
بيواستراتيگرافی نهشتههاي مناطق مختلف استفاده
کرد .در این مطالعه از نانو فسيلهاي آهکی موجود
در نهشتههاي برش گنو به عنوان ابزاري مناسب
جهت تعيين سن دقيق الیههاي رسوبی ،مطالعات
زیست چينهنگاري و تعيين محيط رسوبی استفاده
شد .در این مطالعه  39گونه متعلق به  95جنس از
نانوفسيلهاي آهکی شناسایی گردید .تصاویر برخی

Arkhangelskiella
maastrichtiana,
Aspidolithus
.p.expansus,
Calculites
obscurus,
Ceratolithoides
aculeus,
Chiastozygus
platyrhethus,
Prediscosphaera cretacea, Eiffellithus
gorkae,
Eiffellithus
turriseiffelii,
Reinhardtites
levis,
Lithraphidites
carniolensis, Lucianorhabdus cayeuxii,
Microrhabdulus decorates, Microrhabdulus
belgicus, Micula concave,
Micula
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Rhagodiscus
angustus,
barnesae,
Watznaueria
.biporta

پيشين که شامل زونهاي  NP1, NP2, NP3می-
باشد شناسایی نگردید .زونهاي شناسایی شده در
قاعده پابده عبارتند از:

decussata,
Watznaueria

)Arkhangelskiella cymbiformis Zone (CC25

)Ellipsolithus macellus Zone (NP4/CP3

محدوده این بيوزون از آخرین حضور
گونه  Reinhardtites levisتا اولين حضور گونه
 Nephrolithus frequensمیباشد (پرکنيلسون،
 .)9295در مطالعه حاضر گونه N. frequens
شناسایی نشد .گونه  N. frequensاز عرضهاي
جغرافيایی پایين گزارش نشده و فقط در عرضهاي
جغرافيایی باال وجود دارد .طبق نظر پرکنيلسون در
سال  9295مرز فوقانی این زون در عرضهاي
جغرافيایی پایين با حضور گونه  Micula murusیا
آخرین حضور گونه  Micula premurusو یا اولين
حضور گونه  Lithraphidites quadratusمشخص
میشود .گونههاي  M. premurusو L. quadratus
در برش مورد مطالعه شناسایی شد .بنابراین مرز
فوقانی دومين زون زیستی ثبت شده در محدوده
مورد مطالعه در قسمتهاي فوقانی سازند گورپی از
حد فاصل آخرین حضور گونه  R. levisتا آخرین
حضور گونه  M. premurusو یا ظهور گونه L.
 quadratusقرار میگيرد .در برش مورد مطالعه
ضخامت این بيوزون  2متر است .سن این زون
ابتداي ماستریشتين پسين میباشد .نانوفسيلهاي
آهکی شناسایی شده در این زون شامل گونههاي
زیر استA. cymbiformis, A. maastrichtiana, :

این زون ،اولين زون زیستی در قاعده سازند پابده
است که در حد فاصل ظهور گونه Ellipsolithus
 macellusتا ظهور گونه Fasciculithus
 tympaniformisو بعد از ناپيوستگی قاعدهاي با
سازند گورپی قرار میگيرد .این زون معادل با زون
 CP3از زونبندي اکادا و بوکري ( )9291و ضخامت
این بيوزون  99متر است .در محدوده مورد مطالعه
ظهور گونه  E. macellusدر نمونه  94از ضخامت
 91.4متري و ظهور گونه  F. tympaniformisدر
نمونه  91از ضخامت  96.9متري قسمت تحتانی
سازند پابده بوده است .سن این زون پالئوسن
پيشين (اواخر دانين) میباشد و نانوفسيلهاي
آهکی شناسایی شده در این زون شامل گونههاي
Braarudosphaera
bigelowii,
Cruciplacolithus tenuis, Prinsius martini, E.
macellus, Markalius inversus, Sphenolithus
primus, Coccolithus pelagicus, Placozygus
 sigmoidesاست.
Fasciculithus
tympaniformis
Zone
)(NP5/CP4
زون  NP5دومين زون زیستی شناسایی شده است
که در حد فاصل ظهور گونه Fasciculithus

 tympaniformisتا ظهور گونه
F.
 kleinpelliiقرار دارد .ظهور گونه
 tympaniformisدر نمونه  91از ضخامت 96.9
متري قسمت تحتانی سازند پابده است .در این زون
گونه  H. kleinpelliiشناسایی نشد اما طبق نظر
پرکنيلسون ( )9295اولين حضور گونه
 Heliolithus cantabriaeقبل از ظهور گونه H.
 kleinpelliiاست و گونه  H. cantabriaeاز
ضخامت  33متري در نمونه  94مشاهده شد.
محدوده این زون زیستی با زون  CP4از زونبندي
Heliolithus

Aspidolithus .p.expansus, C. aculeus,
Chiastozygus platyrhethus, P. cretacea, E.
gorkae, E. turriseiffelii, L. carniolensis, L.
cayeuxii, M. decoratus, M. concave, M.
decussata,
R.
angustus,
W.
barnesae,Thoracosphaera operculata, M.
premurus,W. biporta

در بخش انتهایی سازند گورپی رسوبات متعلق به
ماستریشتين پسين یا رسوبات متعلق به
زون  CC26مشاهده نشد .همچنين در بخش
قاعدهاي سازند پابده رسوبات متعلق به دانين
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گرمسيري ،گونه  M. decussataاست (وایند،
 .)9212طبق نظر ترستين (ترستين)9216 ،
فراوانی این گونه با عمق رابطه مستقيم دارد .در
برش مورد مطالعه با توجه به کاهش فراوانی گونه
 M. decussataاز شروع زون  CC24تا زون ،CC25
میتوان نتيجه گرفت که عمق حوضه رسوبگذاري
در زمان تهنشينی سازند گورپی به طرف باالي برش
در حال کاهش بوده است .همچنين در نمونههاي
مورد مطالعه با توجه به اینکه ساختمانهاي ظریف
داخلی نانوفسيلها به خوبی قابل مشاهده است،
حفظ شدگی گونهها خوب میباشد .طبق نظر
ترموالدا و همکاران در سال  ،9116نانوفسيلهاي
آهکی با حفظ شدگی خوب معموال از تنوع باالیی
برخوردار هستند .بنابراین وجود تنوع گونهاي فراوان
نانوفسيلهاي آهکی در برش مورد مطالعه میتواند
معرف وجود شرایط زیستی مناسب در این قسمت
از حوضه رسوبی زاگرس باشد .از طرف دیگر تنوع
گونهاي خوب نانوفسيلها بيانگر محيط رسوبی گرم
و نرخ و مقدار باالي غلظت کربنات کلسيم در آب
حوضه رسوبی است (ویال و همکاران .)9119 ،در
واقع فاکتور حفظ شدگی در ارتباط با عوامل
انحاللی موجود در حوضه رسوبی نظير اسيدیته
شدن آب است به طوريکه هر چقدر عامل انحالل
در حوضه بيشتر شود ،از حفظ شدگی و فراوانی
گونههاي حساس به انحالل کاسته میشود (ویليامز
و برالوور9225 ،؛ بورنمن و همکاران .)9113 ،به-
عنوان مثال حضور فراوان گونه  C. obscurusدر
برش مورد مطالعه بيانگر آن است که نرخ انحالل
در حوضه رسوبی مورد نظر بسيار پایين بوده است.
لذا مجموع عوامل ذکر شده میتواند دليلی بر وجود
شرایط گرم و محيط مناسب اکولوژیک در برش
مورد مطالعه از این بخش از ایران در زمان تهنشينی
حوضه رسوبی زاگرس باشد .در برش تحت بررسی
عدم حضور گونههاي متعلق به زمان ماستریشتين

اکادا و بوکري ( )9291همخوانی دارد .بازه زمانی
این زون پالئوسن پسين (تانتين ،سالندین) و
ضخامت آن  99متر میباشد .نانوفسيلهاي آهکی
شناسایی شده در این زون شامل گونههاي B.
bigelowii, C. tenuis, F. tympaniformis, P.
martini, M. inversus, S. primus, C.
pelagicus, E. macellus, H. cantabriae, P.
 sigmoidesمی باشد.

بحث
در این برش حضور فراوان گونههایی نظير:
S. primus, C. pelagicus, C. aculeus, C.
platyrhethus, R. angustus, L. carniolensis,
W. barnesae, M. decoratus, M. premurus, M.
decussata, E. macellus

که از گونههاي شاخص آبهاي گرم و متعلق به
عرضهاي جغرافيایی پایين میباشند ،بيانگر وجود
شرایط آب و هوایی گرم در زمان تهنشينی حوضه
مورد نظر است (پرکنيلسون9295 ،؛ ليز9119 ،؛
ترستين و یانگ .)9114 ،گونه  S. primusگونه
شاخص آب و هواي گرم اقيانوسی است (اوبري،
 )9229که به فراوانی در سازند پابده مشاهده
گردید .گونه  W. barnesaeگونه شاخص آبهاي
گرم اقيانوسی و مقاوم در برابر فرایندهاي دیاژنزي
است (ترستين9299 ،؛ واتکينز و همکاران9226 ،؛
هرل )9113 ،که در این مطالعه از فراوانی باالیی در
سازند گورپی برخوردار است .گونه  C. aculeusهم
گونه متعلق به آبهاي اقيانوسی مناطق گرمسيري
و معتدل است (ترستين9299 ،؛ پرکنيلسون،
9295؛ ليز )9119 ،که البته در نمونههاي سازند
گورپی از فراوانی نسبی خوبی برخوردار میباشد.
همچنين حضور این گونهها بههمراه R. angustus,
 M. decorates, M. premurusو L. carniolensis

در نمونههاي خوب حفظ شده بيانگر آبهاي با
شرایط اليگوتروفيک و با نرخ پایين مواد غذایی
است .یکی دیگر از گونههاي معرف عمق و تعيين
شرایط حوضه رسوبی در مناطق گرمسيري و نيمه
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سيسينگ ( )9211براي قسمت فوقانی سازند
گورپی شناسایی شد.
 -3بر اساس اولين و آخرین حضور گونههاي
شاخص ،بایوزونهاي  NP4-NP5از زونبندي
مارتينی ( )9219و زونهاي  CP3- CP4از زون-
بندي اکادا و بوکري ( )9291براي قسمت تحتانی
سازند پابده شناسایی گردید.
 -4براساس زونهاي شناسایی شده مرز کرتاسه–
پالئوژن در برش گنو از نوع ناپيوستگی فرسایشی
همراه با کاهش ناگهانی عمق آب و باال آمدن کف
حوضه میباشد.
 -5براساس نانوفسيلهاي آهکی موجود سن
محدوده مورد مطالعه در قسمتهاي فوقانی سازند
گورپی از ماستریشتين پيشين تا اوایل ماستریشتين
پسين میباشد .همچنين سن قسمتهاي ابتدایی
سازند پابده از اواخر پالئوسن پيشين (اواخر دانين)
تا اوایل پالئوسن پسين (تانتين ،سالندین) پيشنهاد
میشود.

پسين در راس سازند گورپی و عدم حضور گونههاي
متعلق به زمان دانين پيشين در قاعده سازند پابده
میتواند بهدليل کاهش ناگهانی عمق حوضه رسوبی
و باال آمدن کف حوضه از آب در این زمانها باشد.
وجود رسوبات حاوي اکسيد آهن در مرز بين این
دو سازند میتواند شاهدي بر این ادعا در زمان
مذکور باشد .همچنين عالوه بر این با توجه به
شواهد فسيلی ذکر شده در باال و تعيين دقيق
بيوزونها ،مرز کرتاسه -پالئوژن در برش مورد
مطالعه به صورت نبود چينهشناسی پيشنهاد می-
گردد.
نتیجهگیری
 -9در محدوده مورد مطالعه در برش گنو واقع در
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جنس از نانوفسيلهاي آهکی در قسمتهاي فوقانی
سازند گورپی و قسمتهاي تحتانی سازند پابده
شناسایی شد .گونههاي شناسایی شده در محيط
دریایی نهشته شدهاند.
 -9مطابق با اولين و آخرین حضور گونههاي
شاخص ،بایوزونهاي  CC24-CC25از زونبندي
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جدول  :9جدول پراکندگی و گسترش گونههاي مختلف نانوفسيلهاي آهکی در برش گنو ،شمال غرب ایالم
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Plate

Plate: All figures light microghraphs× 1000-2500, the taxa considered in the present
figure are referenced in Perch-Nielsen (1985); 1.Coccolithus pelagicus (Wallich, 1877)
Schiller (1930), 2. Sphenolithus primus Perch-Nielsen, 1971, 3. Reinhardtites levis Prins
& Sissingh in Sissingh, 1977, 4. Cruciplacolithus tenuis (Stradner, 1961) Hay and Mohler
in Hay et al., 1967, 5. Fasciculithus tympaniformis Hay and Mohler in Hay et al., 1967,
6. Markalius inversus (Deflandre in Deflandre and Fert, 1954) Bramlette and Martini,
1964, 7. Ellipsolithus macellus (Bramlette and Sullivan, 1961) Sullivan, 1964, 8.
Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud 1935) Deflandre 1947, 9. Calculites
obscurus (Deflandre, 1959) Prins & Sissingh in Sissingh (1977), (X1250), 10. Eiffellithus
gorkae Reinhardt (1965), (X1250), 11. Micula praemurus (Bukry, 1973) Stradner&
Steinmetz (1984), 12. Thoracosphaera operculata Bramlette & Martini (1964), 13.
Micula decussata Vekshina, 1959, 14. Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963) Reinhardt
(1971), (X2500), 15. Watznaueria barnesae (Black in Black & Barnes, 1959) Perch-
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Nielsen (1968), 16. Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre in Deflandre&Fert, 1954)
Reinhardt (1965), (X1250), 17. Lithraphidites quadratus Bramlette & Martini (1964), 18.
Microrhabdulus decorates Deflandre (1959), 19. Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre
(1959), 20. Prediscospheara cretacea (Arkhangelsky, 1912) Gartner (1968), (X1250).
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