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مقاالت پژوهشی

حوض��ه زاگ��رس یک��ی از حوضه های رسوبی � س��اختاری ایران اس��ت که در 
بخش های غربی و جنوب غربی کش��ور گسترش داش��ته و در برگیرنده تعداد 
زیادی از میادین عظیم نفتی ایران است. بخش غالب تجمع هیدروکربوری در 
این ناحیه )کمربند چین خورده زاگرس( که خود بخش��ی از کمربند کوه زائی 
آلپ  هیمالیا به شمار می رود را وابسته به حضور چین خوردگی ها به عنوان یکی 
از نتایج تغییر ش��کل ساختمانی سیس��تم پروفورلند زاگرس می دانند.]4[ در 
طول کرتاس��ه آغازین اقیانوس نئوتتیس مابین دو ابَر قاره لورازیا در شمال و 
گندوانا در جنوب گس��ترش داش��ته که در این میان حوضه رسوبی زاگرس با 
روند شمال غربی � جنوب شرقی به عنوان بخشی از صفحه عربی، در شمال شرق 
قاره گندوانا قرار داش��ته اس��ت.]5[ به طور کلی توالی های کرتاسه آغازین در 
حوضه زاگرس ش��رایط ته نشست یکسانی نداش��ته و به همین دلیل رخساره 
س��نگی همس��انی نیز ندارند. در ناحیه ی لرس��تان، این توالی ها از شیل های 
تیره رنگ پالژیك ش��کل گرفت��ه، در حالی كه در ناحیه ی فارس رخنمون های 
كرتاس��ه ی پایین نشانگر كربنات های سكویی اس��ت. لذا پذیرفته شده كه در 
ناحیه ی لرستان، دریای كرتاسه بیشترین ژرفا را داشته و تغییرات رخساره ای 
به كربنات های س��كویی فارس، نش��انگر كاهش ژرفا در آن امتداد اس��ت.]6[ 
توالی های کرتاسه ی زیرین ناحیه ی لرستان از شیل های سیاه رنگ پیریت دار، 
ش��یل های کربناته، آهک های تیره رنگ رسی، چرتی و رادیولردار شکل یافته 
است که به نام سازند گرو شناخته می شوند. سازند گرو که یکی از سازندهای 
مهم کرتاسه زیرین در حوضه زاگرس است، سنگ منشأ نفت با پتانسیل تولید 

باال به ش��مار می رود. نام این س��ازند از تنگ گرو در کبیرکوه لرس��تان گرفته 
شده که برش الگوی آن در 10 کیلومتری شمال شرق روستای قلعه دره )یال 

شمالی تاقدیس کبیرکوه( مطالعه شده است.]7[ 
از نظر چینه شناس��ی، س��ازند گرو به طور ناپیوس��ته بر روی طبقات تبخیری 
س��ازند گوتنی��ا و یا برش کربناتی مع��ادل با گوتنیا قرار دارد و خود توس��ط 
واحدهای س��نگ چینه ای مختلفی همچون س��روک، س��ورگاه، ایالم و حتی 
س��ازند فهلیان در نقاط مختلف پوشیده می شود.)شکل1(]8[ در این مطالعه 
به منظور بازنگری در س��ن، زیس��ت چینه نگاری و تعیین جایگاه چینه شناسی 
و افزایش دقت وضوح زون های زیس��تی در س��ازند گرو، جوامع فرامینیفری، 
نانوفس��یلی و داینوسیس��تی حاض��ر در آن در 25 ب��رش و چ��اه مختلف در 
زون زمین شناس��ی زاگرس مورد مطالعه قرار گرفتن��د که جایگاه و موقعیت 
جغرافیایی آنها در ش��کل2 به نمایش درآمده اس��ت. الزم به ذکر است که در 
مقال��ه حاضر به دلیل محرمانه بودن داده های ش��رکت ملی نفت ایران، از ذکر 

اسامی واقعی چاه های اکتشافی مورد مطالعه پرهیز شده است. 

2- روش انجام پژوهش
به منظ��ور دس��تیابی به اهداف مطالع��ه در مجموع 25 برش ش��امل 8 برش 
چینه شناس��ی و 17 حلق��ه چاه اکتش��افی از لحاظ محت��وای  فرامینیفری، 

نانوفسیلی و داینوسیستی مورد مطالعه قرار گرفتند.)جدول1(
فرامینیفرهای پالنکتون فرم های غالب جوامع فرامینیفری هس��تند. به دلیل ماهیت 
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سازند گرو یکی از سنگ های منشأ حوضه نفتی زاگرس در کرتاسه زیرین به شمار می رود که بیشترین گسترش را در 
زون زمین شناسی لرستان داراست. جهت انجام مطالعات تعیین سن و افزایش دقت چارچوب های زیست چینه نگاری 
موجود، 3 گروه فسیلی فرامینفرهای پالنکتون، نانوفسیل های آهکی و داینوسیت های این سازند در 25 برش مختلف 
حوض��ه زاگرس مورد مطالعه و بررس��ی قرار گرفتند. بر اس��اس نتایج حاصل از مطالع��ه فرامینیفرهای پالنکتون، در 
مجموع 16 زون و 4 س��اب زون شناس��ایی شد که گویای سن بریازین تا س��نومانین پایانی برای سازند گرو هستند. 
همچنین جوامع نانوفس��یلی شناسایی شده در س��ازند مذکور نیز منجر به شناسایی 10 زون و 7 ساب زون برمبنای 
زون بندی]1[ NC و 7 زون و 4 ساب زون برمبنای زون بندی]CC ]2 شد که آنها نیز سن بریازین تا سنومانین را برای 
سازند تائید می کنند. این سازند در بیشتر برش های مورد مطالعه از نظر جوامع داینوسیستی تهی بوده و تنها در چند 
برش، در بازه زمانی بارمین پایانی � آپتین، حضور گونه هایی از داینوسیس��ت ها به ثبت رس��ید که آنها را می توان قابل 
قیاس با زون داینوسیستی ]Odontochitina operculata Oppel Zone  ]3  دانست. بر اساس ترکیب نتایج حاصل 
در این مطالعه سن بریازین � سنومانین برای سازند گرو به اثبات می رسد. همچنین دو زمانه بودن سازند گرو در مرز 

زیرین و با شدت بیشتر در مرز باالیی آشکار شد.
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سخت نمونه های سنگی امکان شستشو و استخراج فراوان نمونه های ایزوله مناسب و 
قابل شناسایی مقدور نبوده و تنها تعداد معدودی نمونه در 3 برش تنگ هفت، کبیرکوه 
و ماهپاره به دست آمد. به همین جهت بخش بیشتر مطالعه و شناسایی فرامینیفری های 
پالنکتون بر اس��اس مطالعه ی مقاطع نازک انجام شد که در همه ی برش های مورد 
مطالعه تهیه ش��دند. پس از بررسی و شناسایی دقیق فرامینیفری های پالنکتون، تا 
 حد امکان سعی شده اس��ت که زون های زیستی تعریف شده با شیوه ی زون بندی

به منظ��ور  همچنی��ن  ش��ود.  انج��ام   Premoli Silva and   )2004(
مطالع��ات نانوفس��یلی نی��ز تع��داد زی��ادی اسمیراس��الید در کلی��ه برش ها تهیه 
 ش��د و جوام��ع نانوفس��یلی شناس��ایی ش��ده در چارچ��وب 2 روش زون بن��دی

 NC و CC مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اس��اس ش��یوه ی آماده سازی استاندارد 
ت��راورس]10[ نی��ز مقاطع پالینولوژیکی در کلیه برش ها تهیه ش��د که مبنای 

مطالعات داینوسیتی قرار گرفتند. 

3- نتایج و بحث 
1-3- فرامینیفرهای پالنکتون 

فرامینیفرهای پالنکتونیک به دلیل داش��تن ویژگی های فسیل های راهنما، از 
بهترین گروه های فس��یلی برای مطالعات زیست چینه نگاری به شمار می روند. 
اگرچه فرامينيفرهاي پالنكتون از ژوراسيك مياني در رکوردهای فسیلی ثبت 
ش��ده اند، ولی تنوع و تكامل آنها از اش��کوب آپتین آغاز ش��د، به طوری که در 
طول بریازین تا بارمین از ارزش زیست چینه نگاری چندانی برخوردار نیستند. 
تن��وع و فراوانی آنها در اش��کوب آپتی��ن به تدريج افزايش ياف��ت و گونه های 
بس��یار زی��ادی از جنس ه��ای Globigerinelloides و  Hedbergellaهمراه با 

جنس ه��ای جدیدی از فرم های پالنکتونیک همچون Pseudoplanomalina و 
Paraticinella ظاهر شدند. تمام اين پالنكتونيك هاي اوليه داراي ديواره هايي 
ب��ا منافذ ظريف )میکروپورفوریت( هس��تند و خصوصيات تكاملی آنها در اين 
مقطع زمانی ب��ا افزايش تنوع، افزايش ان��دازه و پيچيدگي مورفولوژي همراه 
اس��ت. این تنوع گونه ای به سمت آپتین پایانی رو به کاهش نهاد و در انتهای 
آپتین غالب جن��س و گونه های موجود تحت تاثی��ر فرآیندهای انقراضی مرز 
آپتین � آلبی��ن قرار گرفتند. در آلبین آغ��ازی فرامينيفرهاي پالنكتون مجددا 
رو ب��ه افزایش تن��وع و فراوانی نهاده و فرم های تروکواس��پیرال با ديواره هايي 
 Ticinella و Muricohedbergella با منافذ درش��ت )ماکروپورفوریت( از جمله
)ب��ا دیواره های ضخی��م و ماکروپورفوریت( ظاهر ش��دند. در آلبین میانی و با 
افزاي��ش تنوع، اندازه و پيچيدگي فرامینفره��ای پالنکتون، به این مجموعه ی 
Favusella   acroglobigerin فرامینیفریپالژیک، جنس ه��ای جدیدی همانند

1   واحدهای سنگ چینه ای كرتاسه در حوضه زاگرس]7[

2   موقعیت جغرافیایی برش ها و چاه های مورد مطالعه در این پژوهش

  1     تعداد مقاطع نازك، اسمیراسالیدها و مقاطع پالینولوژیکی مطالعه شده به 

تفکیک چاه و برش های مورد مطالعه
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elloides و Biticinella اضافه می ش��وند. تجمعات فرامینیفرهای پالنکتونیک 
ب��ا ظهور اولین فرم های کیل دار )Rotalipora(، فرم دو  ردیفه Heterohelix و 
 Schakoina و Praeglobotruncana ،Planomalina جنس های دیگری همچون
در آلبین پایانی به اوج تنوع خود در کرتاس��ه زیرین رسید. تمامی جنس های 
حاضر در اش��کوب آلبین از مرز آلبین � س��نومانین عبور می کنند و همزمان با 

افزای��ش تنوع گونه های جنس Rotalipora در س��نومانین، جنس های جدید  
Whiteinellaو Dicarinella نیز ظاهر می شوند.)شکل3( 

در سال Wynd ]11[ ،1965 زون های زیستی طبقات تریاس تا پلیو� پلئوستوسن 
زاگ��رس ایران را در یک چارچوب چینه شناس��ی تعریف کرد که قابل تطابق 
با توالی های رس��وبی کش��ورهای همجوار )عراق، کویت و عربستان سعودی( 
بود. در ای��ن زون بندی همراه با گروه های مختلف فس��یلی، تاکید ویژه ای بر 
محیط رس��وبی نیز صورت گرفته اس��ت. بر این اس��اس]11[، سازند گرو در 
بیش��تر نواحی گسترش خود شامل 3 زون زیستی است که به ترتیب از قاعده 

به سمت باال عبارتند از:
 Radiolaria flood zone#12
 Globigerinelloides algeriana - Biglobigerinella barri assemblage subzone#13
 Rotalipora – Radiolaria assemblage zone#20

در  پژوهش حاضر مبنای بیوزوناس��یون طبقات س��ازند گرو، ش��یوه زون بندی 
Premoli Silva and Verga)2004(]9[ ق��رار گرفت. همان طور که گفته ش��د، 
فرامینیفرهای پالنکتون در قاعده کرتاس��ه آغازین از فراوانی و اهمیت چندانی 
برخوردار نیستند که این امر نیز در سازند گرو مشهود است، به طوری که امکان 
تفکی��ک هی��چ بیوزونی در اینتروال مذکور وجود ن��دارد. به همین دلیل در این 
مقاله نی��ز کماکان عبارت Radiolaria flood zone به طبقات قاعده ای س��ازند 
گرو که دربرگیرنده ی جوامع غنی رادیولری هستند، اطالق می شود. محدوده ی 
گس��ترش این زون از لحاظ زمانی در نقاط مختل��ف حوضه ی زاگرس متفاوت 
و دیاکرونوس اس��ت، به طوری که در برخ��ی نقاط )بخش های جنوبی تر حوضه( 
در واالنژینی��ن و هوتروی��ن پای��ان می یابد و در برخی نق��اط نیز همچون تنگ 
هفت ممکن اس��ت تا آپتین توسعه پیدا کند. در ادامه و با ظهور فرامینیفرهای 
پالنکت��ون در حوضه گرو، در مجموع 16 زون و 4 س��اب زون )اش��کال 4 و 5( 
در این مطالعه شناس��ایی ش��د که منجر به بهبود چشمگیری در دقت و وضوح 
بیوزوناسیون سازند گرو نسبت به مطالعات پیش  از خود شد. الزم به ذکر است 
ک��ه بر اس��اس این مطالعات، مرز باالیی س��ازند در جوان تری��ن حالت خود در 

بیوزون Rotalipora cushmani به سن سنومانین پایانی قرار دارد.

2-3- نانوفسیل های آهکی
امروزه از نانوپالنکتون های آهکی یا همان کوکولیتوفورها که در اوایل دوران دوم 
در اقیانوس ها پدیدار شدند، به صورت گسترده ای در مطالعات زیست چینه نگاری 
کرتاسه پائینی استفاده می شود.]12[ اندازه بسیار ریز، فراوانی باال، تکامل سریع، 
فرم زندگی پالنکتونی )که وابس��تگی به رخس��اره ها را از بین می برد( در کنار 
آماده سازی نسبتا ساده این گروه سبب گرایش و عالقه ی باالی چینه نگاران زیستی 
به استفاده از این گروه در مطالعات بیواستراتیگرافی و تعیین سن شده است. در 
قلمروهای دریایی تتیس، بر مبنای نانوفس��یل ها، دو گونه زون بندی استاندارد 
جهان��ی وجود دارد که تح��ت عناوین زون  های CC و NC خوانده می ش��وند. 
 بیوزون های CC توسط Sissingh در سال 1977 ارائه شد]2[ که سپس توسط 
  Rothنیز توسط NC مورد بازبینی قرار گرفت. زون های  Perch-Nielsen ]13[
 )در سال 1977( معرفی شدند]1[ که بعدها توسط Bralower )1987(]14[ و

3   چگونگی توزیع و پراكنش فرامینفرهای پالنکتونیک در طول بریازین 
تا سنومانین]9[

4   تصاویر برخی از فرامینیفرهای پالنکتون حاضر در سازند گرو
a( Caucasella hoterivica )Well C) b( Hedbergella sigali )Well D) c) Hedbergella 

trocoidea )Well G) d) Leupoldina cabri )Kabirkuh section) e) Globigerinelloides 
algerianus )Well D) f) Globigerinelloides ferreolensis )Well A) g) Heterohelix 
moremani )Tang-e Haft section) h) Planomalina buxtorfi )Tang-e Haft section) 
i) Rotalipora globotruncanoides )Tang-e Khoshkeh section) j) Hedbergella 
sigali )Tang-e Haft section) k) Globigerinelloides barri )Kabirkuh section) l) 
Globigerinelloides blowi )Kabirkuh section) 
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5   بیوزون های شناســایی شــده در سازند گرو براســاس فرامینفرهای 
پالنکتون و نانوفسیل ها

)X2250 6   تصاویر برخی از نانوفسیل های حاضر در سازند گرو )مقیاس تصاویر
a) Percivalia fenestrata )Kabirkuh section) b) Calcicalathina oblongata )Well D) 

c) Cruciellipsis cuvillieri )Well F) d) Hayesites irregularis )Mahpareh section) 
e) Eprolithus floralis )Well D) f) Braarudosphaera hockwoldensis )Well J) 
g) Micrantholithus hoschulzii )Well E) h) Eiffellithus turriseiffelii )Well J) i) 
Rhagodiscus asper )Mahpareh section(

Bralower et al )1993(]15[ مج��ددا مورد بازبین��ی قرار گرفتند. الزم به ذکر 
است که مرز بیوزون ها در این دو شیوه در بسیاری موارد بر هم منطبق هستند. 
این گروه فس��یلی در حوضه ی رس��وبی زاگرس در کرتاسه آغازین به ویژه در 
بخش های قاعده ای س��ازند گرو به دلیل ع��دم حضور فرامینیفرهای پالنکتون 
اهمی��ت دوچندانی می یاب��د. در واقع عدم کارآم��دی فرامینفرهای پالنکتون 
در قاعده س��ازند گرو به منظور مقاصد بیواستراتیگرافی توسط نانوفسیل های 
آهکی پوش��ش داده می ش��ود که بر این اساس در برش های مختلف اینتروال 
Radiolaria flood zone بس��ته به میزان گس��ترش زمانی آن، به 3 تا 6 زون 
و چندین س��اب زون نانوفسیلی قابل تقسیم اس��ت. البته در ادامه و با وجود 
حضور فرامینفرهای پالنکتون، نانوفس��یل ها ارزش بیواس��تراتیگرافی خود را 

همچنان حفظ می کنند که بر اس��اس آنها سن س��ازند بریازین تا سنومانین 
تعیین می ش��ود، اگرچه دو زمانه بودن س��ازند گرو در مرز زیرین و با ش��دت 
بیش��تر در مرز باالیی قابل مش��اهده اس��ت. به طور کلی بر مبنای زون بندی   
NC س��ازند گ��رو را از قاعده تا راس می توان به 10 زون و 7 س��اب زون و بر 

مبنای زون بندی CC به 7 زون و 4 ساب زون تقسیم کرد.)اشکال 5 و 6( 

3-3- داینوسیست ها
داینوفالژله ه��ا تک س��لولی های ت��اژک داری هس��تند ک��ه ام��روزه در اغلب 
محیط ه��ای آبی از دریاچه ها تا اقیانوس ه��ا و در همه عرض های جغرافیایی 
از اس��توا ت��ا دریاهای قطبی پراکنده ش��ده اند. با نگاهی مختصر به پیش��ینه 
مطالعات و تحقیقات انجام ش��ده بر روی ای��ن فیتوپالنکتون های ریز دریایی 
می ت��وان دریافت ک��ه آنها برای اولین ب��ار در تریاس وارد طبق��ات و رکورد 
زمین شناس��ی ش��ده اند.  اگرچه تعدد و تنوع آنها در تریاس باال نبود، اما در 
ژوراسیک به تعدد و تنوع آنها به تدریج افزوده شده و تعداد گونه ها در انتهای 
ژوراس��یک به 420 رس��ید. بیشترین تنوع داینوسیس��ت ها را نیز می توان در 
کرتاس��ه پیش��ین  با 584 گونه مش��اهده کرد.]16[ این تنوع باال در کرتاسه 
پیشین )که اش��کوب های آپتین و آلبین را نیز در برمی گیرد( را در ارتباط با 
پیش��روی دریا دانس��ته اند. در ادامه جوامع داینوسیستی تحت تاثیر یک روند 

کاهشی قرار گرفتند و در ابتدای کرتاسه پایانی به 315 گونه رسیدند. 
بر اس��اس مطالعات پالینولوژیکی انجام ش��ده، سازند گرو در بیشتر برش ها و 
چاه های مورد مطالعه در این پژوهش از نظر داینوسیس��ت ها تهی بوده و تنها 



9 8

مقاالت پژوهشی

منابعپانویس ها
[1]. Roth, P.H., 1978. Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of 
the northwestern Atlantic Ocean. In: Benson, W.E., Sheridan, R.E., et al. )Eds.), Initial 
Reports DSDP, 44U.S. Govt. Printing Office, Washington, 731-759.
[2]. Sissingh, W., 1977. Biostratigraphy of Calcareous Nannoplankton. Geologie En 
Mijnbouw, 56: 37-65.
[3]. Helby, R., Morgan, R., Partridge, A.D, 2004. Updated Jurassic and Early Cretaceous 
dinocyst zonation NWS Australia. Geoscience Australia Publication. 
[4]. Alavi, M. 2004. Regional stratigraphy of the Zagros Fold-Thrust Belt of Iran and its 
proforeland evolution. American Journal of Science, 304, 1-20.
[5]. Sharland, P.R., Archer, R., Casey, D.M., Davies, R.B., Hall, S.H., Heward, A.P., 
Horbury, A.D., Simmon, M.D., 2001. Arabian Plate Sequence Stratigraphy. Geo-
Arabia Special Publication 2. Oriental Press, Manama Bahrain, 371p. 

]6[. آقا نباتی، ع.، 1383، زمین شناسی ایران، انتشارات زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ص 586.
[7]. James, G., Wynd, J., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium 
agreement area. AAPG Bulletin, 49 )12), 2182-2245. 

]8[. مطیعی، ه.، 1372. زمین شناس��ی ایران )چینه شناسی زاگرس(، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 
طرح تدوین کتاب، ص536. 

[9]. Premoli-Silva, I., Verga, D. 2004, Practical manual of Cretaceous planktonic 
foraminifera, International School on Planktonic foraminifera, Cretaceous. Verga & 
Rettori eds. Universities of Perugia and Milan, Tipografia Pontefelcino, Prugia )Italy), 
248p.

[10]. Traverse, A., 2007, paleopalynology. Second Edition, Springer. 813p. 
[11]. Wynd, J., 1965. Biofacies of the Iranian consortium agreement area: Iranian Oil 
Offshore Company. Report No. 1082
[12]. Bown, P.R., Lees, J.A., Young, J.R., 2004. Calcareous nannoplankton evolution 
and diversity through time, in Thierstein, H.R., and Young, J.R., eds., Coccolithophores: 
From Molecular Processes to Global Impact: Berlin, Springer-Verlag, 481–508.
[13]. Perch-Nielsen, K., 1985. Mesozoic Calcareous Nannofossils. In: Bolli, H.M., 
Saunders, J.B., Perch-Nielsen, K. )Eds.), Plankton Stratigraphy, Cambridge Earth 
Science Series. Cambridge University Press, 329-426.
[14]. Bralower, T.J., 1987. Valanginian to Aptian calcareous nannofossil stratigraphy 
and correlation with the upper M-sequence magnetic anomalies. Marine 
Micropaleontology, 11, 293–310.
[15]. Bralower, T.J., Sliter, W.V., Arthur, M.A., Leckie, R.M., Allard, D.J., Schlanger, 
S.O., 1993. Dysoxic/anoxic episodes in the Aptian-Albian )Early Cretaceous). In: 
Pringle, M.S., Sager,W.W., Sliter,W.V., Stein, S. )Eds.), The Mesozoic Pacific: Geology, 
Tectonics, and Volcanism. American Geophysical Union Geophysics Monograph, 77, 
5-37.
[16]. Stover, L. E., Brinkhuis, H., Damassa, S. P., de Verteuil, L., Helby, R., Monteil, 
E., Partridge, A. D., Powell, A. J., Riding, I. B., Smelror, M. and Williams, G. L., 
1996. Mesozoic-Tertiary Dinoflagellates, Acritarchs and Prasinophytes. American 
Association of stratigraphic Palynologists Foundation, 2, 641-750. 

7   تصاویر برخی از داینوسیست های حاضر در سازند گرو
a) Cerbia tabulata )Kabirkuh section) b) Coronifera oceanica )Kabirkuh section) 

c) Cribroperidinium globatum )Kabirkuh section) d) Odontochitina operculata 
)Kabirkuh section) e) Oligosphaeridium complex )Well O) f) Subtilisphaera 
perlucida )Kabirkuh section)

در چن��د برش به طور محدود در بازه ی زمانی بارمین پایانی � آپتین مش��اهده 
می شوند.)ش��کل7( این جامعه داینوسیستی شناس��ایی شده را می توان قابل 
 Odontochitina operculata Oppel قی��اس ب��ا زون داینوسیس��تی

Zone]3[ دانست. 

نتیجه گیری
به منظور تعیین س��ن دقیق س��ازند گ��رو و بهبود کیفی��ت چارچوب های 
زیس��ت چینه نگاری موجود، محتوای فس��یلی )فرامینفره��ای پالنکتون، 
نانوفسیل های آهکی و داینوسیست های آلی( نهشته های سازند گرو در 25 
برش ش��امل 8 برش چینه شناسی و 17 حلقه چاه اکتشافی مورد مطالعه 
قرار گرفت. به دلیل ماهیت س��خت نمونه های سنگی تنها تعداد معدودی 
نمونه های ایزوله فرامینفری به دس��ت آمد و در نتیجه بخش بیشتر مطالعه 

و شناسایی فرامینفرهای پالنکتون بر اساس مطالعه مقاطع نازک انجام شد 
که در همه برش های مورد مطالعه تهیه شدند. بر اساس مطالعه ی جوامع 
فرامینیفره��ای پالنکتون، در مجموع 16 زون و 4 س��اب زون شناس��ایی 
شد که منجر به بهبود چش��مگیر چارچوب  زیست چینه نگاری سازند گرو 
نس��بت به مطالعات پیش  از خود ش��د. بخش قاعده ای س��ازند که در این 
مطالعه Radiolaria flood zone خوانده ش��د و به کمک فرامینیفرها امکان 
تفکی��ک و زون بندی زیس��تی در آن وجود نداش��ت )به دلیل عدم حضور 
فرامینفرها(، با اس��تفاده از نانوفس��یل های موجود، پوشش داده شده و به 
3 تا 6 زون و چندین س��اب زون نانوفس��یلی در نق��اط مختلف حوضه ی 
زاگرس قابل تقس��یم اس��ت. به طور کلی جوامع نانوفسیلی شناسایی شده 
)بر اس��اس مطالعه دقیق اسمیراس��الیدهای تهیه ش��ده در کلیه چاه ها و 
برش های مورد مطالعه( در س��ازند گرو، برمبن��ای زون بندی NC به 10 
زون و 7 س��اب زون و بر مبنای زون بندی CC به 7 زون و 4 س��اب زون 
قابل تقس��یم هستند که س��ن بریازین تا سنومانین را آش��کار می سازند. 
همچنین به منظور مطالعه ی داینوسیست های حاضر در سازند گرو، مقاطع 
پالینولوژیکی نیز همانند مقاطع نازک و اسمیراسالیدها، از کلیه برش ها و 
چاه های مورد مطالعه تهیه و مورد بررس��ی قرار گرفتند. بیشتر برش های 
مورد مطالعه از جوامع داینوسیس��تی تهی ب��وده و تنها تعداد کمی از آنها 
در بازه زمانی بارمین پایانی � آپتین چندین برش شناسایی شد. این جامعه 
داینوسیس��تی شناسایی ش��ده را می توان قابل قیاس با زون داینوسیستی 
]3[ دانست. بر اساس ترکیب 
نتایج حاصل از گروه های فس��یلی مختلف در این مطالعه س��ن سازند گرو 
را می ت��وان بریازین � س��نومانین تعیین کرد اگرچه دو زمانه بودن س��ازند 
گرو در مرز زیرین از بریازین تا واالنژینین و با شدت بیشتر در مرز باالیی 
از بریازی��ن )زبانه های س��ازند گ��رو در نواحی نزدیک ب��ه خلیج فارس( تا 

سنومانین قابل مشاهده است.


