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زیست چینهشناسی سازند گورپی در طاقدیس اناران (ناحیه لرستان)
براساس نانوفسیلهای آهکی
سمیرا شهریاری گرائی  ،1انوشیروان لطفعلی کنی* ،2حسن امیری بختیار ،3امیر محمد
4

جمالی

-1دانشجوي دکترا ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2دانشيار ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3دکترا ،شرکت ملی نفت مناطق نفتخيز جنوب ،اهواز
-4دکترا ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،تهران
پذیرش مقاله1396/4/18 :
تأیيد نهایی مقاله1397/2/12 :
چکیده
سازند گورپی در طاقدیس اناران در ناحيه جنوب شرقی لرستان حاوي  269/5متر مارن با ميان الیههاي مارن
آهکی است که دو عضو رسمی آهک سيمره و آهک رسی امام حسن را شامل میشود .براساس مطالعات انجام
شده در این برش  70گونه متعلق به  38جنس از نانوفسيلهاي آهکی تشخيص داده شده که منجر به تفکيک
 8بيوزون نانوفسيلی شده است .با توجه به بيوزونهاي شناسایی شده ،سازند گورپی در این برش در بازهاي از
کامپانين ميانی تا پالئوسن نهشته شده است .براساس شواهد فسيلشناسی گذر کرتاسه-پالئوژن ناپيوسته بوده
و عدم ثبت بيوزونهاي  NP1تا  NP4موید نبود بخش اعظم بازه دانين در برش مورد مطالعه است .به نظر
می رسد فعاليت مجدد ساختار خطی اناران به شکل یک بلندي دیرینه مسبب تفاوت رخساره و ناپيوستگی در
رأس سازند گورپی در جنوب شرق ناحيه لرستان باشد.
واژههای کلیدی :زی ستچينه شنا سی ،سازند گورپی ،طاقدیس اناران ،مرز کرتا سه ،پالئوژن ،نانوف سيلهاي
آهکی.

* -نویسنده مسئول09122146546 :

Email: anoshiravan.kani@gmail.com
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بررسی سکانس رسوبی مزوزوئيک در این ناحيه
بيانگر حدود  3کيلومتر ضخامت رسوبی است که
گروه بنگستان در آن بيانگر ادامه یافتن پلتفرمهاي
کربناته با رسوبگذاري سازندهاي کژدمی ،سروک،
سورگاه و ایالم میباشد که پس از آن (از کامپانين
ميانی تا پالئوسن) با رسوبات عميق سازند گورپی
دنبال میشود (جيمز و وایند .)1965 ،سازند گورپی
به دليل محيط رسوبگذاري دریاي باز و عميق
خود استعداد خوبی جهت مطالعات زیستچينهاي
با استفاده از گروههاي پالنکتونی دارد و از جهت در
برداشتن مرز کرتاسه-پالئوژن مورد توجه بسياري از
محققين بوده است (درویشزاده و همکاران،
2007؛ سنماري و سهرابی مالیوسفی2012 ،؛
سنماري و عزیزي2012 ،؛ بيرانوند و همکاران،
2013؛ نجفپور و همکاران2014 ،؛ رزمجویی و
همکاران .)2014 ،در تمامی مطالعات انجام شده در
این ناحيه مرز کرتاسه-پالئوژن درون توالیهاي
سازند گورپی گزارش شده که در برخی نقاط
(جنوب شرق طاقدیس کبيرکوه و طاقدیس سورگاه)
به صورت پيوسته (پرندآور و همکاران1392 ،؛
اسفندیاري )1394 ،و در برخی دیگر (طاقدیس
اناران و شمال غرب طاقدیس کبيرکوه) ناپيوسته
(همتی نسب1387 ،؛ اصغریان رستمی)1391 ،
میباشد .تغييرات سنی این سازند در مرزهاي
زیرین و باالیی نيز در نواحی مختلف متفاوت
گزارش شده به صورتی که مرز زیرین آن از
سانتونين پسين (برش درهشهر در جنوب شرق
ایالم ،هادوي و رساایزدي )1387 ،تا کامپانين
پيشين (برش سياه کوه در جنوب غرب ایالم،
گوهري )1389 ،و مرز باالیی آن از دانين (برش
مهديآباد در طاقدیس سورگاه ،اسفندیاري)1394 ،
تا سالندین-تانتين (برش کاور در طاقدیس اناران،
همتی نسب )1387 ،گزارش شده است .در این
پژوهش به منظور بررسی روند تغييرات سنی در

مقدمه
رشته کوههاي زاگرس قطعه شمال غرب-جنوب
شرقی کمربند برخوردي آلپ-هيماليا است که از
همگرایی صفحات عربی و اوراسيایی در کرتاسه
پسين-سنوزوئيک منشأ گرفته است (استمپفلی و
بورل2002 ،؛ گولونکا .)2004 ،این کمربند حاصل
چين خوردگی پوشش رسوبی به ضخامت  12تا 14
کيلومتر است (فالکون )1974 ،که در شمال شرق
با گسل زاگرس مرتفع و در جنوب غرب با گسل
جبهه کوهستان (بربریان )1995 ،محدود میشود.
اثر سينوسی گسل جبهه کوهستان دو کمان فارس
در جنوب شرق و پشت کوه یا لرستان در شمال
غرب را در این کمربند ایجاد کرده است (فالکون،
1974؛ انگدال و همکاران .)2006 ،پهناي این
کمربند در کمان پشت کوه 1یا ایالت چينهشناسی
لرستان 2به  230کيلومتر میرسد .در این منطقه
قطعهاي از گسل جبهه کوهستان 3با روند شرقی-
غربی در طول گسل باالرود قرار گرفته و قطعه دیگر
آن با روند شمال غرب-جنوب شرق به صورت نيمه
موازي با چينهاي موجود در لرستان شامل ساختار
خطی اناران میشود (بلنس و همکاران2003 ،؛
مککواري2004 ،؛ سپهر و کاسگروو2004 ،؛
ورخس و همکاران .)2011 ،در بخش جنوبی ناحيه
لرستان در طاقدیس اناران و یال شمالی طاقدیس
کبيرکوه در جنوب شهر ایالم میتوان تأثير حضور
گسلهاي امتدادلغز با روند شمالی-جنوبی در
پیسنگ (ساختار خطی اناران) را به صورت
سينوسی شدن محور چينخوردگی در طاقدیس
اناران مشاهده کرد (فرضیپور صائين و همکاران،
2009؛ امامی و همکاران .)2010 ،شرکتی و لتوزي
بر این موضوع اذعان دارند که در بخش شرقی ناحيه
لرستان حداقل از زمان آلبين تا امروز فازهایی از
فعاليت پیسنگ بر تنوع رخساره و ضخامت پوشش
رسوبی موثر بوده است (شرکتی و لتوزي.)2004 ،
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سازند گورپی و تکميل اطالعات در جنوب شرق
زون ساختاري لرستان برشی از این سازند در
طاقدیس اناران انتخاب و سازند گورپی مورد
نمونهبرداري و مطالعه قرار گرفته است.

141

زرین آباد قرار دارد که مختصات جغرافيایی آن در
 32 55عرض
̊ 18
قاعده  46̊ 50 ̍10طول شرقی و̎ ̍
̎
شمالی میباشد .راه دسترسی به این برش جاده
اصلی مهران-دهلران است که از طریق جاده فرعی
در سه راهی زرین آباد به محل برش میتوان
دسترسی یافت (شکل  1و  .)2در این برش سازند
گورپی با ضخامت  269/5متر متشکل از توالیهاي
مارن با مارن آهکی است که شامل دو واحد رسمی
سنگ آهک سيمره به ضخامت  19متر و سنگ
آهک رسی امام حسن به ضخامت  20متر میباشد.
مرز زیرین این سازند با سازند ایالم به صورت
پيوسته ،واضح و همشيب و مرز باالیی آن با واحد
شيل ارغوانی سازند پابده پيوسته و تدریجی است.

محدوده مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی ،جایگاه و راههای دسترسی به
برش مورد مطالعه

طاقدیس اناران از نظر تقسيمات زمينشناسی در
زون ساختاري لرستان و زاگرس چين خورده و از
نظر تقسيمات کشوري در استان ایالم قرار دارد.
برش اناران در یال جنوبی طاقدیس اناران (بخش
مرکزي) ،در  16کيلومتري شمال غرب روستاي
بيشهدراز و  11کيلومتري جنوب غرب روستاي

شکل  :1تصویر  )Aموقعيت جغرافيایی طاقدیس اناران که جایگاه ساختار خطی اناران با خط چين مشخص شده است
(برگرفته از فرضیپور صائين و همکاران 2009 ،با تغييرات)  ،تصویر  )Bراههاي دسترسی به برش طاقدیس اناران (اقتباس
از اطلس راههاي ایران.)1386 ،
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شکل  :2نقشه زمينشناسی ناحيه مرکزي طاقدیس اناران (برگرفته از نقشه زمينشناسی  1:100000کوه اناران ،شرکت
ملی نفت ایران ،تهيه شده توسط ستودهنيا.)1967 ،

اناران براساس ثبت اولين و آخرین حضور ( FO4و
 )LO5گونههاي شاخص نانوفسيلهاي آهکی
میباشد .در تعيين بيوزونها از الگوهاي استاندارد
بيوزوناسيون نانوفسيلی (سيسينگ1977 ،؛
پرکنيلسن1985 ،؛ برنت )1998 ،براي نمونههاي
کرتاسه و از الگوي بيوزوناسيون مارتينی ()1971
براي نمونههاي سنوزوئيک استفاده شده است.
محدوده و سن ارائه شده براي هر بيوزون و زیرزون
آن براساس مقياس زمان زمينشناسی یا
( GTS20126گردشتين و همکاران)2012 ،
تصحيح شده است .در توضيحات ذیل هر بيوزون،
گونههاي شاخص نانوفسيلی استفاده شده براي
تفکيک آن ذکر شده و موقعيت و ضخامت بيوزون
مذبور ارائه شده است .در شکل  3جدول
بيوزونهاي تفکيک شده ،شکل  4جدول پراکندگی
گونههاي نانوفسيلی و در شکلهاي  5و  6تصویر
گونههاي شاخص و برخی دیگر از گونههاي
شناسایی شده در این پژوهش نمایش داده شده
است.

مواد و روشها
مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

انتخاب برش پس از بررسی نقشههاي زمينشناسی
و بازدید از طاقدیس مورد مطالعه انجام گرفته ،به
صورتی که در محل برش حداقل بهمریختگیهاي
تکتونيکی و بيشترین ضخامت و رخنمون از سازند
گورپی در اختيار قرار گيرد .نمونهبرداري به صورت
سيستماتيک و در فواصل  1متري و براي حذف
عوامل هوازدگی و رفع اثر آغشتگی بر روي سنگها،
عمدت ًا از عمق  20تا  30سانتيمتري الیهها برداشت
شده است .با استفاده از روش آمادهسازي اسمير
اسالید ( )Smear slideکه یکی از روشهاي
استاندارد آمادهسازي (باون و یانگ )1998 ،است
 265اسالید تهيه شده و با ميکروسکوپ نوري
 Nikonمدل ( OptiPhot IIبا عدسی شيئی با
بزرگنمایی  ×100با روغن ایمرسيون و عدسی
چشمی با بزرگنمایی  )×10مورد مطالعه و با
دوربين دیجيتال  Nikonمدل  D3300مورد
عکسبرداري قرار گرفته است.
زیست چینهشناسی براساس نانوفسیلهای آهکی:

مطالعات زیست چينهاي صورت گرفته در برش
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شکل  :3جدول بيوزونهاي تفکيک شده در برش طاقدیس اناران.
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شکل  :4جدول پراکندگی و گسترش گونههاي نانوفسيلی در برش طاقدیس اناران.
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-1بیوزون  )Calculites ovalis Zone( CC19معادل با

145

نظر ليز ( )2002در زون دیرینه جغرافياي زیستی
استوایی 7حضور نداشته و این میتواند دليلی بر
عدم ثبت حضور این گونه در برش مورد مطالعه
باشد.

زیرزونهای  UC15aTPو  :UC14dTPاین بيوزون
توسط سيسينگ ( )1977معرفی شده است و
محدوده آن از آخرین حضور گونه
 Marthasterites furcatusتا اولين حضور گونه
 Ceratolithoides aculeusمیباشد .وي زیر
تقسيمات این بيوزون را براساس آخرین حضور گونه
 Bukryaster hayiانجام داده است .زیرزونهاي
 UC14dTPو  UC15aTPنيز که توسط برنت ()1998
معرفی شدهاند معادل این بيوزون هستند .زیرزون
 UC14dTPبا اولين حضور گونه Ceratolithoides
 verbeekiiشروع و تا اولين حضور گونه
 Miscenomarginatus pleniporusادامه دارد و
زیرزون  UC15aTPاز اولين حضور گونه M.
 pleniporusتا اولين حضور گونه C. aculeus
میباشد .سن این بيوزون انتهاي کامپانين پيشين-
ابتداي کامپانين ميانی میباشد.
توضیحات :تخمين ضخامت بيوزون  CC19در برش
اناران به دليل عدم ثبت آخرین حضور گونه M.
 furcatusدر قاعده این برش امکانپذیر نبوده و با
اولين حضور گونه  C. aculeusدر ضخامت 109
متري رأس این بيوزون مشخص میشود .با توجه به
ثبت آخرین حضور گونه  B. hayiدر ضخامت 78
متري ،ضخامت زیرزون  CC19bدر برش اناران 31
متر میباشد .همچنين با توجه به حضور گونههاي
 Reihardtites levisو  C. verbeekiiاز اولين نمونه
برداشت شده از سازند ایالم در قاعده نمونهبرداري
و امکان حضور آن در الیههاي پایينتر و عدم ثبت
حضور گونه  M. pleniporusبهعنوان شاخص رأسی
زیرزون  UC14dTPو شاخص قاعدهاي زیرزون
 ،UC15aTPتفکيک دو زیرزون مذکور و تخمين
ضخامت آنها امکانپذیر نمیباشد .قابل توجه است
که گونه شاخص  M. pleniporusکه تفکيک کننده
دو زیرزون  UC14dTPو  UC15aTPمیباشد طبق

-2بیوزون )Ceratolithoides aculeus Zone( CC20

معادل با زیر زون  :UC15bTPاین بيوزون توسط کپک
و هی ( )1969معرفی و توسط مارتينی ( )1976در
آن تصحيحاتی انجام شده است .محدوده این
بيوزون با اولين حضور گونه  C. aculeusتا اولين
Quadrum
sissinghii
گونه
حضور
( )=Uniplanarius sissinghiiمشخص میشود.
زیر زون  UC15bTPنيز که توسط برنت ()1998
معرفی شده معادل با این بيوزون میباشد .در این
بيوزون ظهور گونههاي  Uniplanarius gothicusو
 Ceratolithoides cf. arcuatusگزارش شده
(برنت )1998 ،و سن آن کامپانين ميانی میباشد.
توضیحات :ضخامت بيوزون  CC20و زیرزون
 UC15bTPمعادل آن  59متر است که با توجه به
اولين حضور گونه  C. aculeusدر ضخامت 109
متري از قاعده برش و اولين حضور گونه Q.
 sissinghiiدر ضخامت  168متري محاسبه شده
است .در این برش ثبت اولين حضور گونه U.
 gothicusنيز در ضخامت  109متري میباشد.
-3بیوزون )Quadrum sissinghii Zone( CC21

معادل با زیر زون  :UC15cTPاین بيوزون توسط
سيسينگ ( )1977معرفی شده و محدوده آن از
اولين حضور گونه  Q. sissinghiiتا اولين حضور
گونه  Quadrum trifidumمیباشد .این بيوزون با
ظهور گونه  Ceratolithoides arcuatusبه دو زیر
زون  aو  bتفکيک میشود .زیر زون  UC15cTPنيز
که توسط برنت ( )1998معرفی شده معادل با این
بيوزون میباشد .کامپانين ميانی سن این بيوزون
میباشد.
توضیحات :ضخامت این بيوزون در برش اناران 10
متر میباشد که از ضخامت  168تا  178متري از
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قاعده برش را شامل میشود .در این برش اولين
حضور گونه  C. arcuatusثبت نشده و تفکيک
بيوزون  CC21به دو زیرزون  CC21aو CC21b
امکانپذیر نمیباشد.
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متري ضخامت این بيوزون  50متر است ،درحالی
که با توجه به نظر پرک نيلسن با استفاده از آخرین
حضور گونه  E. eximiusبهعنوان شاخص رأسی این
بيوزون (در ضخامت  233متري) ضخامت این
بيوزون را میتوان  55متر درنظر گرفت .همچنين
اولين ثبت از حضور گونه  Q. svabenickaeدر
ضخامت  184متري میباشد .با توجه به ثبت اولين
حضور گونه  E. parallelusدر ضخامت  200متري
زیرزون  UC15dTPدر این برش به ضخامت  22متر
و زیرزون  UC15eTPبه ضخامت  33متر میباشد.

-4بیوزون )Quadrum trifidum Zone( CC22

معادل با زیر زونهای  UC15dTPو  :UC15eTPاین
بيوزون توسط باکري و براملت ( )1970معرفی و
توسط سيسينگ ( )1977تصحيح شده که محدوده
آن از اولين حضور گونه  Q. trifidumتا آخرین
حضور گونه  Reihardtites anthophorusمیباشد.
قابل توجه است که آخرین حضور گونه
 Eiffellithus eximiusتقریباً همزمان با آخرین
حضور گونه  R. anthophorusاتفاق میافتد و لذا
محدوده باالیی این بيوزون را با این گونه نيز
میتوان تعيين کرد (پرکنيلسن )1979 ،این
بيوزون در عرضهاي جغرافيایی باال با توجه به
حضور گونه  Reihardtites levisبه دو زیرزون
تقسيم شده است (سيسينگ .)1977 ،در این
Quadrum
بيوزون اولين حضور گونه
 svabenickaeو آخرین حضور گونه Lithastrinus
 grilliiنيز گزارش شده است (برنت .)1998 ،دو
زیرزون  UC15dTPو  UC15eTPمعرفی شده توسط
برنت ( )1998معادل با این بيوزون بوده که به شرح
زیر میباشند:
زیرزون  UC15dTPکه با اولين حضور گونه
)=Quadrum trifidum( Uniplanarius trifidus
شروع و تا اولين حضور گونه Eiffellithus
 parallelusادامه دارد و سن تقریبی آن بخش
انتهایی کامپانين ميانی است .زیرزون  UC15eTPکه
با اولين حضور گونه  E. parallelusشروع و تا
آخرین حضور گونه  E. eximiusادامه دارد و سن
تقریبی آن بخش ابتدایی کامپانين پسين میباشد.
توضیحات :در برش اناران با در نظر گرفتن آخرین
حضور گونه  R. anthophorusدر ضخامت 228

-5بیوزون )Tranolithus phacelosus Zone( CC23
معادل با بیوزونهای  UC16و  :UC17بيوزون CC23

توسط سيسينگ ( )1977معرفی شده است.
محدوده این بيوزون در الگوي تصحيح شده توسط
پرکنيلسن ( )1985از آخرین حضور گونه R.
 anthophorusتا آخرین حضور گونه Tranolithus
 )=Tranolithus orionatus( phacelosusمیباشد.
سيسينگ (سيسينگ )1977 ،از آخرین حضور
گونه  Aspidolithus parcus constrictusمعادل
گونه ( )Broinsonia parca constrictaبراي
تقسيمبندي این بيوزون به دو بخش  aو  bاستفاده
کرده است .محدوده بيوزون  UC16معادل با
زیرزون  CC23aاین بيوزون در الگوي معرفی شده
توسط برنت ( )1998در قاعده با ثبت آخرین حضور
گونه  E. eximiusشروع و در رأس با ثبت آخرین
حضور گونه  Broinsonia parca constrictaپایان
مییابد .در مطالعات اخير این بيوزون توسط تيباو
( )2016به دو زیرزون تقسيم شده است .زیرزون
 UC16aTPکه از آخرین حضور گونه E. eximius
شروع و تا آخرین حضور گونه  U. trifidusرا شامل
میشود .سن این زیرزون انتهاییترین بخش
کامپانين است .زیرزون  UC16bTPکه از آخرین
حضور گونه  U. trifidusشروع و با آخرین حضور
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گونه  Broinsonia parca constrictaپایان مییابد.
سن این زیرزون مائيستریشتين پيشين است.
بيوزون  UC17معادل با زیرزون  CC23bدر قاعده
با ثبت آخرین حضور گونه Broinsonia parca
 constrictaشروع و در رأس با ثبت آخرین حضور
گونه  Tranolithus orionatusخاتمه مییابد .سن
این بيوزون در الگوي بيوزوناسيون برنت (برنت،
 )1998باالترین بخش کامپانين پسين ( Latest
 )Campanianگزارش شده ،درحالی که در
 GTS2012در قاعده مائيستریشتين در نظر گرفته
شده است.
توضیحات :محدوده بيوزون  CC23در برش مورد
مطالعه در قاعده با ثبت آخرین حضور گونه E.
 eximiusدر ضخامت  233متري قابل تشخيص
است اما تشخيص رأس آن به دليل حضور پيوسته
و عدم ثبت آخرین حضور گونه Tranolithus
 orionatus=Tranolithus phacelosusميسر
نمیباشد .از طرفی میتوان با در نظر گرفتن آخرین
ثبت از حضور گونه Broinsonia parca
 constrictaدر ضخامت  243متري رأس بيوزون
 UC16را در الگوي برنت ( )1998مشخص کرد که
معادل با قسمت تحتانی این بيوزون و زیرزون
 CC23aمیباشد .بنابراین ضخامت بيوزون مذبور
 10متر میباشد .قابل ذکر است که در این پژوهش
به دليل حضور پيوسته گونه  U. trifidusتا انتهاي
برش تفکيک بيوزون  UC16به دو زیرزون معرفی
شده اخير امکانپذیر نمیباشد .تعيين محدوده
بيوزون  UC17معادل با زیرزون  CC23bنيز در این
برش به دليل عدم ثبت آخرین حضور گونه T.
 orionatusو حضور پيوسته آن ميسر نيست.
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حضور گونه  R. levisمیباشد .براساس نظر
(سيسينگ )1977 ،آخرین حضور گونه R. levis
مصادف با افزایش در تعداد گونههاي بزرگ جنس
 Arkhangelskiellaمیباشد .محدوده بيوزون
 UC18معادل با این بيوزون در الگوي معرفی شده
توسط برنت ( )1998نيز توسط آخرین حضور دو
گونه مذکور تعيين میشود .سن این بيوزون
مائيستریشتين پيشين میباشد.
توضیحات :با توجه به پيوستگی در حضور گونههاي
شاخص رأس و قاعده این بيوزون امکان تفکيک آن
ميسر نمیباشد .این بخش در ستون سنگشناسی
فاقد شواهد صحرایی حاکی از ناپيوستگی میباشد.
-7بیوزون

CC25

( Arkhangelskiella

 )cymbiformis Zoneمعادل با بیوزون  UC19و

زیرزونهای  :UC20a-bTPاین بيوزون توسط
پرکنيلسن ( )1972تعریف و توسط سيسينگ
( )1977تصحيح شده است .محدوده آن از آخرین
حضور گونه  R. levisتا اولين حضور گونه
 Nephrolithus frequensمیباشد .با توجه به اینکه
گونه  N. frequensشاخص عرضهاي جغرافيایی
باال میباشد و در عرضهاي جغرافيایی پایين
کمياب است در بسياري از مطالعات مربوط به
عرضهاي جغرافيایی پایين از اولين حضور گونه
 Micula murusبراي تعيين مرز باالیی این بيوزون
استفاده شده است (پرکنيلسن1972 ،؛ راث،
 .)1978سن این بيوزون مائيستریشتين پسين
میباشد .این بيوزون در الگوي بيوزوناسيون برنت
( )1998معادل با بيوزون  UC19و زیرزونهاي
 UC20aTPو  UC20bTPمیباشد .بيوزون UC19
معادل با زیرزون  CC25aاز آخرین حضور گونه R.
 levisتا اولين حضور گونه Lithraphidites
 quadratusمعرفی شده است .زیرزون UC20aTP
معادل با زیرزون  CC25bبا اولين حضور گونه L.
 quadratusشروع و تا اولين حضور گونه M.

-6بیوزون )Reinhardtites levis Zone( CC24
معادل با بیوزون  :UC18بيوزون  CC24توسط
سيسينگ ( )1977معرفی شده است و محدوده آن
از آخرین حضور گونه  T. phacelosusتا آخرین
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 murusادامه دارد .زیرزون  UC20bتقریباً معادل با
زیرزون  CC25cبا اولين حضور گونه M. murus
شروع و با اولين حضور گونه Ceratolithoides
 kamptneriپایان مییابد.
توضیحات :در برش اناران ،به دليل عدم ثبت آخرین
حضور گونههاي  T. phacelosusو  R. levisو
حضور پيوسته آنها تا انتهاي برش تفکيک بيوزون
 CC24و  CC25aو بيوزون  UC18و  UC19معادل
با آنها امکانپذیر نيست .همچنين ثبت اولين حضور
گونه  M. murusقبل از ثبت اولين حضور گونه L.
 quadratusدر این برش در مغایرت با الگوي
بيوزوناسيون برنت ( )1998بوده و امکان تفکيک
زیرزونهاي  UC20aTPو  UC20bTPنيز وجود
ندارد .در مطالعات صورت گرفته توسط ليز ()2002
گونه  R. levisگونهاي معمول در زونهاي دیرینه
جغرافياي زیستی )PBZs( 8نيمه قطبی 9تا گرم10
اقيانوس هند در نظر گرفته شده است که در دیگر
زونها کمياب و پراکنده دیده میشود .بنابراین
پراکندگی این گونه و کاربرد آن در الگوهاي
بيوزوناسيون متأثر از عوامل جغرافيایی است .تيباو
(تيباو )2016 ،نيز در مطالعات اخير خود بر روي
چند برش آخرین حضور گونه  R. levisرا زمان
گذر 11معرفی کرده ،به طوري که آخرین حضور آن
در حوضه تتيس دیرتر و در بخش باالیی کرون
 C31rگزارش شده ،درحالی که در حوضه اطلس
جنوبی در زیر این کرون قرار دارد .همچنين ليز و
باون ( )2005پيشنهاد میکنند که در نبود واقعه
زیستی آخرین حضور گونه  R. levisبراي تفکيک
دو بيوزون  UC18و  UC19در مائيستریشتين
پيشين میتوان از وقایع جایگزینی چون اولين
حضور گونه  Micula praemurusو آخرین حضور
گونههاي  Zeugrhabdotus bicrescenticusو
 Cribrocorona echinusاستفاده کرد .ایشان هم-
چنين واقعه گرم شدگی ميانه مائيستریشتين12
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( )MMEرا نزدیک به آخرین حضور گونه Z.

 bicrescenticusو به دنبال وقایع آخرین حضور
گونههاي  C. echinusو  T. orionatusمیدانند .از
طرفی طبق مطالعات برخی از محققين (سلفتریل،
 2001و 2002؛ ليز و باون2005 ،؛ تيباو و گاردین،
2006؛ تيباو )2016 ،اولين حضور گونههاي M.
 murusو  L. quadratusنيز زمان گذر بوده به
صورتی که قاعده حضور گونه  M. murusبراساس
عمق دیرینه در برشهاي مختلف (جایگاههاي
کمعمق یا عميق) متفاوت و در محيطهاي عميق
اقيانوسی ثبت این گونه معموالً پيش از گونه L.
 quadratusصورت گرفته است .اولين حضور گونه
 L. quadratusنيز در برخی برشها در قاعده کرون
 C31nقرار گرفته ،درحالی که در برشهاي دیگر در
باالترین بخش این کرون قرار میگيرد .با توجه به
موارد مذکور در برش اناران اولين حضور گونه C.
 echinusدر ضخامت  250متري ثبت شده که
تقریباً همزمان با اولين مشاهده نمونههاي بزرگ
جنس ( Arkhangelskiellaگونه A. cymbiformis
بزرگتر از  )10 µmدر ضخامت  248متري میباشد.
اولين حضورگونه  Micula praemurusنيز در
ضخامت  257متري مشاهده شده است .همچنين
آخرین حضور پيوسته ( )LCOگونه Z.
 bicrescenticusدر ضخامت  259متري و آخرین
حضور گونه  C. echinusمقارن با آخرین حضور
گونه  U. sissinghiiدر ضخامت  261متري ثبت
شده است .بنابراین میتوان از واقعه آخرین حضور
گونه  C. echinusبهعنوان شاخص کمکی براي
تعيين رأس بيوزون  UC18و قاعده بيوزون UC19
استفاده کرد .در این برش ثبت اولين حضور گونه
 M. murusدر ضخامت  264متري قبل از ثبت
اولين حضور گونه  L. quadratusدر ضخامت 270
متري با الگوي بيوزوناسيون برنت ( )1998مغایرت
داشته و اولين حضور گونه Pseudomicula
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 quadrataبهعنوان شاخص کمکی نيز در ضخامت
 272متري ثبت شده که در الگوي برنت ()1998
گزارش اولين حضور آن قبل از گونه M. murus
ذکر شده است .در برش اناران با توجه به شواهد
حاکی از افزایش عمق حوضه (همتی نسب)1387 ،
میتوان جایگاه و ثبت اولين حضور گونه M. murus
را متأثر از عمق دیرینه در نظر گرفت ،بنابراین در
این برش امکان تفکيک زیرزونهاي  UC20aTPو
 UC20bTPمعادل با زیرزونهاي  CC25bو CC25c
وجود ندارد.

149

 )subzoneکه توسط پرکنيلسن ( )1985معرفی
شده و با اولين حضور گونه  M. murusشروع و با
اولين حضور گونه  M. prinsiiبه پایان میرسد .این
زیرزون معادل با زیرزون  UC20cTPاز الگوي
بيوزوناسيون برنت ( )1998است که با اولين حضور
گونه  C. kamptneriشروع و با اولين حضور گونه
 M. prinsiiبه پایان میرسد .زیرزون CC26b
( )Micula prinsii subzoneکه معادل با زیرزون
 UC20dTPاز الگوي برنت ( )1998است و با اولين
حضور گونه  M. prinsiiشروع و با اولين حضور
گونههاي  C. altaو  B. sparsusو یا افزایش فراوانی
گونه  T. operculataپایان مییابد.
توضیحات :محدوده زیرزون  CC26aدر برش اناران
با توجه به ثبت حضور گونه  M. murusقبل از گونه
 L. quadratusو متأثر بودن آن از عامل عمق
دیرینه براساس زیرزون  UC20cTPمعادل با آن
تعيين شده است .بدین ترتيب با ثبت اولين حضور
گونه  C. kamptneriدر ضخامت  271متري این
زیرزون شروع و با ثبت اولين حضور گونه M.
 prinsiiدر ضخامت  273متري به پایان میرسد.
ضخامت این زیرزون  2متر میباشد .ضخامت
زیرزونهاي  CC26bو  UC20dTPمعادل با آن در
این برش با توجه به عدم ثبت شاخصهاي رأسی
آن قابل تخمين نمیباشد .بنابراین مرز کرتاسه-
پالئوژن در این برش با توجه به عدم ثبت گونههاي
شاخص معرفی شده براي این مرز احتما ًال با یک
نبود همراه است.

-8بیوزون )Nephrolithus frequens Zone( CC26

معادل با زیرزونهای  :UC20cTP-dTPاین بيوزون
توسط کپک و هی ( )1969معرفی شده است.
محدوده این بيوزون از اولين تا آخرین حضور گونه
 Nephrolithus frequensمیباشد و سن آن اواخر
مائيستریشتين پسين در نظر گرفته شده است .در
عرضهاي جغرافيایی پایين از اولين حضور گونه
 M. murusبراي قاعده این زون و از اولين حضور
گونه متعاقب آن  Micula prinsiiبراي تقسيمبندي
میشود
استفاده
مائيستریشتين پسين
(پرکنيلسن .)1985 ،در عرضهاي جغرافيایی باال
در اثر بازنهشت شدن گونه  N. frequensدر
سنگهاي ردیف پالئوسن مرز باالیی این بيوزون
توسط پرک نيلسن و همکاران (پرکنيلسن و
همکاران )1982 ،با اولين حضور فراوان جنس
 Thoracosphaeraمشخص شده است .این مرز
گونههاي
حضور
اولين
با
همچنين
 Cyclagelosphaera altaو Biantholithus
 sparsusو یا افزایش فراوانی گونه
 Thoracosphaera operculataنيز مشخص شده
است (پرکنيلسن .)1979 ،این بيوزون با استفاده
از اولين حضور گونه  Micula prinsiiبه دو زیرزون
قابل تقسيم است (پرکنيلسن 1979 ،و  )1981که
عبارتند از :زیرزون Micula murus ( CC26a

-9بیوزون :)Ellipsolithus macellus Zone( NP4

این بيوزون توسط مارتينی و ورسلی ()1970
معرفی شده و شاخص پایان پالئوسن پيشين (دانين
پسين-سالندین پيشين) میباشد .شروع این
بيوزون با اولين حضور گونه  E. macellusاست و با
گزارش اولين حضور گونه Fasciculithus
 tympaniformisپایان مییابد .این بيوزون با
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بيوزون  CP3از الگوي زونبندي اکادا و باکري
( )1980و بيوزونهاي  NTp6,7,8و زیرزون
 NTp5Cاز الگوي بيوزوناسيون وارل ()1989
معادل است.
توضیحات :در برش اناران اولين حضور گونههاي
پالئوژن در ضخامت  279متري تا  279/5متري
مشاهده میشود .در این نمونهها حضور همزمان
گونههاي N. ،P. martinii ،N. modestus
 perfectusو  E. macellusهمراه با فراوانی در
حضور گونههاي F. ،L. varolii ،L. felis
 involutusو  Gompholithus magnusمیباشد.
بنابراین بيوزونهاي  NP1تا قاعده بيوزون  NP4در
این برش ثبت نشده و سه نمونه انتهایی سازند
گورپی را میتوان با در نظر گرفتن مجموعه ذکر
شده متعلق به رأس بيوزون  NP4در نظر گرفت.
تخمين ضخامت این بيوزون نيز با توجه به عدم
ثبت شاخص رأسی در سازند گورپی و امکان حضور
آن در واحد شيل ارغوانی و ناپيوستگی در ثبت
حوادث زیستی در قاعده این بيوزون امکانپذیر
نيست.
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روي این مرز (ویت و همکاران2010 ،؛ تيباو)2016 ،
در ثبت آخرین حضور گونه B. parca constricta
در برشهاي مطالعه شده چندزمانی 13مشاهده
شده ،بنابراین تيباو (تيباو )2016 ،با در نظر گرفتن
آخرین حضور گونه  U. trifidusدو زیرزون براي
بيوزون نانوفسيلی  UC16در قلمرو تتيس معرفی
کرده که رأس زیرزون  UC16aTPمقارن با آخرین
حضور گونه  U. trifidusبهترین شاخص
زیستچينهاي نانوفسيلی براي مرز کامپانين-
مائيستریشتين در این قلمرو است .در این پژوهش
مرز کامپانين-مائيستریشتين براساس GTS2012
تعيين شده و با ثبت آخرین حضور گونه B. parca
 constrictaدر واحد آهکی امام حسن در ضخامت
 243متري از قاعده برش قرار میگيرد .الزم به ذکر
است که به دليل حضور پيوسته گونه U. trifidus
نمیتوان مرز پيشنهادي براساس مطالعات تيباو
( )2016را در این بيوزون تفکيک کرد .این بخش
در ستون سنگشناسی فاقد هرگونه شواهد
صحرایی و رسوبشناسی بيانگر ناپيوستگی در مرز
میباشد .با توجه به زمان گذر بودن اولين حضور
گونههاي  M. murusو  L. quadratusتوافق
جامعی روي معيار مرزي براي قاعده مائيستریشتين
باالیی وجود ندارد (ادین و همکاران1996 ،؛ ادین،
 )2001اما همچنان اشکوب مائيستریشتين در
 GTS2012به دو زیر اشکوب تقسيم شده است
(گردشتين و همکاران .)2012 ،سلف تریل
(سلفتریل )2002 ،در مطالعات نانوفسيلی خود در
دو محيط اقيانوسی کمعمق و عميق از اولين حضور
گونه  C. kamptneriبهعنوان قابل اعتمادترین و
همزمانترین واقعه زیستی شناخته شده براي
تفکيک مرز مائيستریشتين پيشين از پسين یاد
میکند .برخی از دیگر محققين (تيباو و گاردین،
2006؛ ليز و باون )2005 ،از آخرین حضور
،Gartnerago
segmentatum
گونههاي

بحث و نتایج
مرز کامپانين-مائيستریشتين براساس توافقی که در
( GTS2012گردشتين و همکاران )2012 ،صورت
گرفته در کرون  C32n.2n.88مگنتواستراتيگرافی،
در قاعده زون بلمنيتی Belemnella obtuse
 ،belemnite Zoneقاعده زون اینوسراميدي
 ،Endocostae typical inoceramid Zoneقاعده
زون آمونيتی Baculites baculus ammonite
 Zoneو تقریب ًا در قاعده زون نانوفسيلی UC17
مقارن با آخرین حضور گونه B. parca constricta
قرار میگيرد که زمان تخمين زده شده براي همه
این سطوح در قاعده مائيستریشتين تقریباً 72.1
 Maمیباشد .در مطالعات اخير صورت گرفته بر
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و
Zeugrhabdotus
bicrescenticus
 Ahmuellerella octoradiataبهعنوان حوادث
زیستی کمکی در تصحيح بيشتر بيواستراتيگرافی
این مرز استفاده کردهاند .این سه گونه با اینکه
متعلق به عرضهاي جغرافيایی باال میباشند در
برشهاي عرضهاي جغرافيایی پایين بهعنوان
شاخصهاي آب سرد تا قبل از انقراض نهایی خود
یک روند کاهشی را بعد از فراوانی مطلق خود در
کامپانين طی میکنند (تيباو و گاردین.)2006 ،
این محققين به منظور برطرف کردن اثر بازنهشتگی
در مورد این گونهها از دو مولفه آخرین حضور ()LO
و آخرین حضور پيوسته 14یا  LCOبراي بررسی
دقيقتر آنها استفاده کرده و اذعان میکنند که
 LCOهر سه گونه با اختالفی قبل از مرز
مائيستریشتين پيشين-پسين قرار میگيرد .هم-
چنين در مطالعه تيباو و گاردین (تيباو و گاردین،
 )2006در محيطهاي عميق اقيانوسی اولين حضور
گونه  P. quadrataدر پایينترین بخش کرونهاي
تفکيک نشده  C31n-C30nگزارش شده که مقارن
با اولين حضور گونههاي  C. kamptneriو L.
 quadratusمیباشد .در برش اناران ثبت اولين
حضور گونه  M. murusدر ضخامت  264متري قبل
از ثبت اولين حضور گونه  L. quadratusمشاهده
شده بنابراین جایگاه آن متأثر از عمق دیرینه در
نظر گرفته شده است .در این برش ثبت اولين حضور
گونه  L. quadratusدر ضخامت  270متري ،اولين
حضور گونه  C. kamptneriدر ضخامت  271متري
و اولين حضور از گونه  P. quadrataدر ضخامت
 272متري میباشد .همچنين آخرین حضور
پيوسته گونه  G. segmentatumدر نمونه  231در
ضخامت  263متري و آخرین حضور پيوسته گونه
 Z. bicrescenticusدر ضخامت  259متري ثبت
شده است ،بنابراین با احتمال زیادي میتوان نمونه
 239در ضخامت  271متري مقارن با اولين حضور
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گونه  C. kamptneriرا مرز مائيستریشتين پيشين-
پسين در نظر گرفت .مرز کرتاسه-پالئوژن اولين بار
توسط براملت و مارتينی (براملت و مارتينی)1964 ،
بررسی شده است .در عرضهاي جغرافيایی پایين
شکوفایی نوعی داینوفالژله آهکی با عنوان جنس
 Thoracosphaeraکمی بعد از مرز و گونههایی که
در پالئوژن تکامل مییابند چون Neobiscutum
 parvulumو  Neobiscutum romeiniiو همچنين
 C. primusدر مرز گزارش شدهاند (مولينا و
همکاران 2006 ،و  .)2009عدهاي از محققين (می
و همکاران2003 ،؛ برنوال و مونچی)2007 ،
پيشنهاد کردهاند که تشخيص واضح قاعده دانين
باید با حضور گونه شاخص  B. sparsusانجام شود.
با توجه به عدم ثبت گونههاي شاخص نانوفسيلی
معرفی شده براي مرز کرتاسه-پالئوژن ،در برش
طاقدیس اناران این مرز احتماالً با یک نبود همراه
است .اشکوب دانين در  GTS2012شامل
بيوزونهاي نانوفسيلی  NP1-NP4از الگوي
بيوزوناسيون مارتينی ( )1971میشود که مرز
دانين-سالندین در رأس بيوزون  NP4در نظر
گرفته شده است (گردشتين و همکاران .)2012 ،در
Fasciculithus
گونه
انتخاب
زمان
 tympaniformisبهعنوان شاخص رأس بيوزون
 NP4تصور میشد که این گونه اولين نماینده جنس
 Fasciculithusنيز هست ليکن امروزه مشخص
گردیده که گونه بسيار بزرگ Fasciculithus
 magnusاولين نماینده این جنس است و در کنار
گونههاي  F. magnicordis ،F. uliiو F. janii
پایينتر از گونه  F. tympaniformisیافت میشود.
در سال  2011یک بازنگري تاکسونوميک در جنس
 Fasciculithusصورت گرفت (آبري و همکاران،
 )2011که طبق آن جنس مذکور به دو جنس
جدید  Gompholithusو  Lithoptychiusو جنس
پيشين  Fasciculithusتفکيک شد .طبق نظر آبري
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و همکاران گونههاي  F. magnusو
 magnicordisدر جنس  Gompholithusو
گونههاي  F. varolii ،F. felisو برخی دیگر از
گونهها در جنس  Lithoptychiusقرار گرفتند.
آگنينی و همکاران در معرفی الگوي بيوزوناسيون
جدید براي پالئوژن در عرضهاي جغرافيایی پایين
تا متوسط با در نظر گرفتن بازنگري تاکسونوميک
آبري (آبري و همکاران )2011 ،و مدنظر قرار دادن
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ابهامات تاکسونوميک روي دیگر گونههاي شاخص
نانوفسيلی ظاهر شده در پالئوسن 11 ،بيوزون براي
این بازه معرفی کردند (آگنينی و همکاران.)2014 ،
در این الگو  6بيوزون )CNP1-CNP6( CNP15در
بازه زمانی دانين قرار گرفته و مرز دانين-سالندین
در قاعده بيوزون  CNP7قرار میگيرد که کمی
باالتر از قاعده حضور گونه  L. uliiاست (شکل .)7

F.

شکل  :7مقایسه بيوزونهاي تعریف شده براي بازه پالئوسن پيشين در سه الگوي معرفی شده توسط مارتينی (،)1971
اوکادا و بوکري ( )1980و آگنينی و همکاران ( )2014همراه با وقایع نانوفسيلی جدید معرفی شده براي الگوي آگنينی.
قسمتهاي خاکستري رنگ بيانگر عدم قطعيت در تعریف مرزهاي کرونواستراتيگرافی و بيوزونها است (برگرفته از آگنينی
و همکاران)2014 ،

مونچی و همکاران .)2013 ،گونههاي
 involutusو  S. primusبهعنوان جانشينی براي
 F. tympaniformisمعرفی میشوند که گونه S.
 primusاولين نماینده جنس  Sphenolithusبوده
و معموالً درست قبل از اولين حضور گونه F.
 tympaniformisظاهر میشود و گونه F.
 involutusنيز قبل از گونه  S. primusظاهر
میشود .یک واقعه قابل تطابق جهانی در GSSP

با توجه به مطالعات (آگنينی و همکاران2007 ،؛
مونچی و همکاران )2013 ،دو گونه  G. magnusو
 G. magnicordisبازه زمانی محدودي داشته و در
کرون  C27rمشاهده میشوند ،درحالی که دیگر
گونههاي جنس  Lithoptychiusدر قاعده کرون
 C26rمتنوع میشوند که این سري از ظهورها به
واقعه اولين گونهزایی 16از جنس Fasciculithus
نسبت داده شده است (آبري و همکاران2012 ،؛

F.
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مرز دانين-سالندین مشاهده دومين گونهزایی 17در
جنس  Fasciculithusاست که دقيق ًا باالي مرز رخ
میدهد (استوربوت و استراکوس2008 ،؛ مونچی و
همکاران )2013 ،و با قاعده حضور گونه L. ulii
مطابقت دارد (آگنينی و همکاران .)2014 ،در برش
اناران از نظر سنگشناسی محدوده  275تا 280
متري از رأس سازند گورپی شامل توالی از مارن و
مارن آهکی میباشد که در دو بازه  275تا 276
متري و  279/5تا  280متري الیههایی از مارن
آهکی به صورت نيمه سخت 18با آثار زیستی فراوان
در آن مشاهده میشوند .از نظر بيواستراتيگرافی
اولين ثبت از حضور گونههاي پالئوسن در ضخامت
 279متري ( 1متر قبل از مرز سنگشناسی
گورپی-پابده) مشاهده شده و آخرین حضور پيوسته
گونه  M. prinsiiبه همراه دیگر گونههاي معمول
کرتاسه در ضخامت  278متري میباشد .بنابراین با
احتمال زیاد میتوان اولين ناپيوستگی در سازند
گورپی را در فاصله  278تا  279متري ثبت کرد که
با توجه به عدم ثبت گونههاي شاخص مرز کرتاسه-
پالئوژن و حضور همزمان گونههاي شاخص
بيوزونهاي  NP1تا  NP4در ضخامت  279متري
بازه زمانی این ناپيوستگی را میتوان از مرز کرتاسه-
پالئوژن تا انتهاي دانين در نظر گرفت .با توجه به
حضور فراوان گونه  E. macellusدر ضخامت 279
تا  279/5متري بهعنوان شاخص قاعده بيوزون
 NP4و همراهی دیگر گونه این جنس ( E.
 )distichusبه صورت فراوان با آن در این نمونهها
که در منابع ظهور آن کمی بعد از این گونه ذکر
شده میتوان نمونه  250در ضخامت  279متري را
نهشته شده در بيوزون  NP4از الگوي بيوزوناسيون
مارتينی ( )1971در نظر گرفت .از طرفی در این
نمونهها حضور همزمان گونههاي C. ،P. martini
 C. intermedius ،N. modestus ،edwardsiiو
 N. perfectusهمراه با فراوانی در حضور گونههاي
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 F. involutus ،L. varolii ،L. felisو G. magnus

میباشد .عدم ثبت اولين حضور گونه
 tympaniformisبهعنوان شاخص رأسی بيوزون
 NP4و گونه  L. uliiبهعنوان قاعده بيوزون CNP7
معادل با رأس آن در الگوي جدید آگنينی بيانگر
ادامه رسوبگذاري سه نمونه انتهایی سازند گورپی
در انتهاییترین بخش دانين است که عدم حضور
گونه  S. primusاز گروه  S.moriformisبهعنوان
شاخص قاعده بيوزون  CNP6و حضور گونه F.
 involutusکه قبل از آن ظاهر میشود و همچنين
تنوع در گونههاي  Fasciculithusکه موید اولين
گونهزایی از جنس  Fasciculithusاست میتواند
بيانگر نهشته شدن این سه نمونه در انتهاییترین
بخش بيوزون  CNP5باشد .در منطقه مورد مطالعه
ساختار خطی یا دیرینه بلندي اناران که امتدادي
تقریب ًا شمالی-جنوبی را نشان میدهد بهعنوان یک
باالآمدگی خطی در طول گسلی پیسنگی معرفی
شده که در کرتاسه پسين دوباره فعال گردیده و این
فعاليت مجدد در واکنش به آغاز فرارانش افيوليتها
و کوهزایی زاگرس بوده است (فرضیپور صائين و
همکاران2009 ،؛ امامی و همکاران .)2010 ،اثرات
فعاليت ساختار خطی اناران بر روي تکامل حوضه
به صورت تکامل و کاهش اثر آن با زمان و در جهت
شمال است که بهوسيله نقشههاي همضخامت
بررسی شده است .نقشههاي همضخامت پياپی در
بازه زمانی سنومانين تا ميوسن پيشين بيانگر عميق
شدن حوضه در هر دو طرف شرقی و غربی ساختار
خطی اناران و مهاجرت مرکز نهشتگی به سمت
جنوب غرب حوضه پيشبوم است (فرضیپور صائين
و همکاران .)2009 ،بين  66تا  34ميليون سال
(پالئوسن و ائوسن) مهاجرت مرکز نهشتگی در
حدود  40کيلومتر و به سمت جنوب غرب بوده که
با نرخی در حدود  1کيلومتر در ميليون سال اتفاق
افتاده است .مطالعات زیستچينهاي انجام شده
F.
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براساس فرامينيفرهاي پالنکتونيک در طاقدیس
اناران (همتینسب )1387 ،موید نبود بيوزونهاي
 P0تا قاعده  P2میباشد .همچنين مطالعات مشابه
انجام شده در شمال غرب طاقدیس کبيرکوه
(اصغریان رستمی )1391 ،که در امتداد ساختار
خطی اناران است نيز موید نبود بيوزونهاي
 P0 ،Plummerita hantkeninoidesو  P1همراه با
شواهد رسوب شناسی و صحرایی است .بنابراین
عدم گزارش بيوزونهاي فرامينيفري مذکور در
منطقه مورد مطالعه که معادل عدم ثبت مرز K-Pg
و بيوزونهاي  NP1تا قاعده  NP4نانوفسيلی در این
پژوهش هستند در تأیيد نبود رسوبات بازه دانين در
این منطقه است .از اینرو میتوان فعاليت مجدد
ساختار خطی اناران به شکل یک بلندي دیرینه را
مسبب تغيير ضخامت سازند گورپی در منطقه،
تفاوت رخساره آن نسبت به دیگر نواحی زاگرس
(حضور دو واحد سيمره و آهک امام حسن) و
ناپيوستگی گزارش شده در رأس سازند گورپی در
بازه مرز کرتاسه-پالئوژن تا انتهاي دانين در این
پژوهش و دیگر مطالعات در این منطقه درنظر
گرفت.
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نتیجهگیری
رسوبگذاري سازند گورپی در برش اناران با ثبتبيوزونهاي  CC19تا  NP4از کامپانين ميانی آغاز
شده و در پالئوسن پایان یافته است.
مرز کامپانين-مائيستریشتين در این برش در واحدآهکی امام حسن و با ثبت آخرین حضور گونه B.
 parca constrictaدر نظر گرفته شده است.
مرز مائيستریشتين پيشين-پسين در این برش باتوجه به ثبت اولين حضور گونه  C. kamptneriدر
نظر گرفته شده است.
مرز کرتاسه-پالئوژن در برش اناران ناپيوسته بودهو عدم ثبت حوادث زیستی رأس بيوزون  CC26bتا
قاعده  NP4بازه زمانی ناپيوستگی را از مرز کرتاسه-
پالئوژن تا انتهاي دانين مشخص میکند.
فعاليت مجدد ساختار خطی اناران به شکل یکبلندي دیرینه از کرتاسه پسين (سنومانين به بعد)
میتواند مسبب تغيير ضخامت ،تفاوت رخساره و
ناپيوستگی در رأس سازند گورپی در بازه مرز
کرتاسه-پالئوژن تا دانين باشد.
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