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 B و A شناسایی فرامنیفرهای کرتاسه پسین در چاه های

    مسیح افقه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز  شمیم پاینده*، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس 
  محمد رضا اصنافی، مدیریت اكتشاف   مهناز پروانه نژاد شیرازی ، تهران، دانشگاه پیام نور 

بـراي مطالعـه فرامنیفرهـای کرتاسـه پسـین در ایـن پژوهـش، دو سـتون چینه شناسـی تحت االرضی از 
سـازند تاربـور بـا نام هـای A و B انتخـاب شـدند. از نظـر سـنگ چینه نـگاری، در سـتون چینه شناسـی 
A سـازند تاربـور به صـورت پیوسـته روی مـارن و شـیل های سـازند گورپـی قـرار دارد. در این سـتون 
چینه شناسـی، مـرز فوقانـی سـازند تاربـور با آهك هـای دولومیتی سـازند سـاچون به صورت ناپیوسـته 
اسـت. سـازند تاربـور در ایـن سـتون چینه شناسـی دارای ضخامتـی حـدود 321/۵۵ متـر می باشـد. در 
سـتون چینه شناسـی B، مرز زیرین سـازند تاربور با سـازند گورپی و مرز فوقانی آن با سـازند سـاچون، 
پیوسـته می باشـد. سـازند تاربور در این سـتون چینه شناسـی دارای سـتبرایی معادل 28۶/۵1 متر اسـت. 
Omphalocyclus- Siderolites as- بیـوزون ،A  از منظـر زیسـت چینه نگاری، در سـتون چینه شناسـی

 ،B بـه سـن ماستریشـین پسـین در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در سـتون چینه شناسـی  semblage Zone
بیوزون Omphalocyclus-Loftusia assemblage Zone  به سـن ماستریشـین پیشـنهاد شـد.
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ــاوری  ــوب خـ ــدوده جنـ ــین در محـ ــن – ماستریشـ ــان کامپانیـ در زمـ
تتیـــس، مجموعـــه ای از رســـوبات غنـــی از رودیســـت گســـترش 
یافتنـــد کـــه در حوضـــه زاگـــرس ســـازند تاربـــور نامیـــده می شـــود. 
اولیـــن ســـتون چینه شناســـی از توالي هـــاي ســـازند تاربـــور به کمـــك 
ــازند  ــد. سـ ــي گردیـ ــال 19۶0 معرفـ ــش در سـ ــادفر و همکارانـ فرشـ
ــال  ــات آن در سـ ــه و اطالعـ ــد مطالعـ ــز و واینـ ــط جیمـ ــور توسـ تاربـ
ــام  ــات انجـ ــاس مطالعـ ــد. براسـ ــر شـ ــه A.A.P.G منتشـ 19۶۵ در مجلـ
ــازند در نزدیکـــی  شـــده، بـــرش الگـــوی )Type section( ایـــن سـ
دهکـــده تاربـــور واقـــع در شمال شـــرق شـــیراز در نظـــر گرفتـــه شـــده 
ــق و  ــای مطبـ ــکل از آهك هـ ــر و متشـ ــت آن ۵۷3 متـ ــت . ضخامـ اسـ
ـــازند روی  ـــن س ـــی ای ـــش تحتان ـــات بخ ـــن مطالع ـــت. در ای ـــوده ای اس ت
ــای  ــر مارن هـ ــی آن زیـ ــش باالیـ ــی و بخـ ــازند گورپـ ــیل های سـ شـ
ســـازند ســـاچون گـــزارش شـــده اســـت. از مهمتریـــن پژوهش هـــای 
ـــا ]9[  ـــع ]1 [ت ـــه مراج ـــوان ب ـــور می ت ـــازند تارب ـــر روی س ـــده ب ـــام ش انج

اشـــاره کـــرد.

1- موقعیت جغرافیایی چاه های مطالعه شده 
ـــرم  ـــرقي جه ـــمال ش ـــري ش ـــی و در 30 کیلومت ـــارس داخل ـــاه A در ف چ
قـــرار دارد. ایـــن ســـتون چینـــه شناســـی تحـــت االرضـــی در حاشـــیه 

ـــرار دارد. ـــرس ق ـــي زاگ ـــن خوردگ ـــرقي چی ـــمال ش ش
چـــاه B نیـــز در فـــارس داخلـــی و شـــرق سروســـتان  قـــرار دارد. 

)شـــکل-1(

)shamimpayandeh@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

موقعیت جغرافیایی چاه های مطالعه شده1
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2- سنگ چینه نگاری چاه های مورد مطالعه
ســـازند تاربـــور در ســـتون چینه شناســـی A، به صـــورت پیوســـته روی 
ـــازند  ـــی س ـــرز فوقان ـــرار دارد. م ـــی ق ـــازند گورپ ـــیل های س ـــارن و ش م
تاربـــور بـــا آهك هـــای دولومیتـــی ســـازند ســـاچون به صـــورت 
ناپیوســـته اســـت. ســـازند تاربـــور در ایـــن چـــاه از عمـــق ۵۶8/4۵ تـــا 
ـــر  ـــدود 321/۵۵ مت ـــی ح ـــر ضخامت ـــه براب ـــد ک ـــایی ش ـــری شناس 890 مت
ــتون چینه شناســـی،  ــازند تاربـــور در ایـــن سـ ــد. لیتولـــوژی سـ می باشـ
آهـــك، آهـــك دولومیتـــی، مـــارن، آهـــك آرژیلیتـــی، ماسه ســـنگ 

و دولومیـــت می باشـــد.
در ســـتون چینه شناســـی B، مـــرز زیریـــن ســـازند تاربـــور، بـــا ســـازند 
گورپـــی و مـــرز فوقانـــی آن بـــا ســـازند ســـاچون، پیوســـته می باشـــد. 
ـــود  ـــر وج ـــا 20۵4/3۵ مت ـــر ت ـــق 1۷۶۷/84 مت ـــه از عم ـــور ک ـــازند تارب س
ـــازند  ـــوژی س ـــت. لیتول ـــر اس ـــادل 28۶/۵1 مت ـــتبرایی مع دارد، دارای س
تاربـــور آهـــك، آهـــك دولومیتـــی، دولومیـــت، دولومیـــت آهکـــی، 

آهـــك آرژیلیتـــی، شـــیل، ماسه ســـنگ و آهـــك انیدریتـــی اســـت.

3- زیست چینه نگاری چاه های مورد مطالعه 
در ستون چینه شناسی A، فرامینیفرهای زیر شناسایی شدند:

Orbitoides media, Orbitoides sp., Omphalocyclus macroporus, 

Omphalocyclus sp.,  Pseudomphalocyclus sp., Siderolites cf. 

calcitrapoides, Siderolites  calcitrapoides, Siderolites sp.,

Antalyna korayi, Gavelinella pertusa, Gavelinella sp., Minouxia 

lobata, Goupillaudina cf. shirazensis, Nephrolepidorbis sp., 

Lepidorbitoides socialis, Rotalia skourensis, Rotalia sp., 

Textularia sp.

 Omphalocyclus تجمع فسیلی فوق و به ویژه وجود میکروفسیل های  
برای  است  باعث شده   Siderolites  calcitrapoides و   macroporus

 Omphalocyclus- Siderolites assemblage این ستون چینه شناسی بیوزون
Zone  پیشنهاد شود.

سـن این بیوزون در این سـتون چینه شناسـی با توجه به میکروفسـیل های 
 ،Siderolites calcitrapoides و   Omphalocyclus macroporus

 Antalyna korayi ماستریشـین پسـین در نظر گرفته شـده اسـت. وجود
ـــئله را  ـــن مس ـــت ]10 و 11[، ای ـــین اس ـــین پس ـــن ماستریش ـــانگر س ـــه نش ک
ـــوزون ـــی بی ـــش باالی ـــادل بخ ـــت مع ـــن زون در حقیق ـــد. ای ـــد می کن تأیی

 Omphalocyclus -Loftusia assemblage Zone )37 of Wynd,

می باشـد.  )1965

  Siderolites sp., Siderolites گونه هـای   )FA( ظهـور  بـا  بیـوزون  ایـن 
calcitrapoides, Omphalocyclus macroporus, Antalyna kor-

ayi  شـروع می شـود کـه ایـن ظهـور هم زمـان بـا انقـراض )LA( گونه هـای 

پالنکتـون Globotruncanita stuartformis, Hedbergella glo bolusa و 
Globotruncana insignis همـراه می باشـد. گونه های پالنکتون یاد شـده، 

 Globotruncana stuartia-Pseudotextularia varians مربوط بـه زون
)no.39) و نشـانگر انتهـای سـازند گورپـی در ایـن سـتون چینه شناسـی 

هسـتند]10 و 11[. 
 Omphalocyclus macroporus, گونه های  )LA( حد آخرین حضور
Siderolites calcitrapoides , Orbitoides media نشانگر انتهای این 

بیوزون است. بیوزون یادشده از عمق ۵۶8/4۵ تا 890 متری شناسایی شد 
که برابر ضخامتی حدود 321/۵۵ متر می باشد. روی این بیوزن به سبب 
نبود فسیل شاخص، زون خاصی معرفی نشده و با Not zoned در سازند 

ساچون مشخص شده است.
در ستون چینه شناسی B، گونه های فرامینیفر زیر شناسایی شدند:

Loftusia minor, Loftusia persica, Loftusia coxi, Loftusia harrisoni, 

Lofusia sp., Orbitoides apiculata, Orbitoides orientalis, 

Dictyoconous sp., Omphalocyclus macroporus, Omphalocyclus 

sp., Siderolites calcitrapoides, Siderolites sp., Monolepidorbis sp.,  

Antalyna korayi ,Dictyoconella complanata, Dictyoconella 

sp., Dicyclina schlumbergeri, Dicyclina sp., Lenticulina sp., 

Rotalia skourensis, Rotalia sp., Trochospira sp., Textularia sp., 

Cibicides sp., Cuneolina sp.,  Sirtina sp., Lituonella sp.,

Pseudolithounella sp., Pseudedomia multistriata, Pseudedomia 

sp., Gavelinella pertusa, Gavelinella sp., Goupillaudina  

shirazensis, Goupillaudina sp., Minouxia lobata, miliolids.

و   Omphalocyclus macroporus میکروفســیل های   وجــود 
ــتون  ــن س ــرای ای ــت ب ــده اس ــث ش ــف  Loftusia باع ــای مختل گونه ه
  Omphalocyclus-Loftusia assemblage Zone چینه شناســی بیــوزون
  )19۶۵ ,Wynd( 3۷ پیشــنهاد شــود کــه در واقــع همــان بیــوزون شــماره

می باشــد.
 بیـــوزون یادشـــده از عمـــق 1۷۶۷ تـــا 20۵4 متـــری شناســـایی شـــد. 
ســـن ایـــن بیـــوزون در ایـــن ســـتون چینه شناســـی بـــا توجـــه بـــه 
میکروفســـیل های همـــراه، ماستریشـــین در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. 
ــای   Loftusia sp. , Siderolites sp. و  ــور )FA( گونه هـ ــتین ظهـ نخسـ
Omphalocyclus sp. در قاعـــده تاربـــور، نشـــانگر شـــروع ایـــن بیـــوزون 

 )LA( ـــور ـــن حض ـــا آخری ـــان ب ـــور هم زم ـــن ظه ـــد]10 و 11[. ای می باش
 Globotruncana stuartia Globotruncanita ــون ــای پالنکتـ گونه هـ
مشـــابه ســـتون  Hedbergella همـــراه می باشـــد.  و   ,stuartformis
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3B ستون چینه نگاری زیستی سازند تاربور در چاه
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B و A تصاویر میکروسکوپی میکروفسیل های برش
Plate 1: 1- Rotalia sp. 2- Omphalocyclus macroporus 3-Loftusia persica 4- Omphalocyclus macroporus 5- Omphalocyclus 
macroporus 6- Elphidiella sp. 7- Gavinella pertusa 8- Siderolites calcitrapoides 9- Loftusia sp. 10- Loftusia cf. persica 
11- Omphalocyclus macroporus 12- Gavelinella pertusa 13- Gavelinella sp. 14- Pseuddomia sp. 15- Sulcoperculina sp.
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]1[- افقــه ،م. - خســرو تهرانــی ،خ. 1383 – مطالعــه واحدهــای 
ــرق  ــوب ش ــرق و جن ــمال ش ــور در ش ــازند تارب ــه ای س ــنگ چین س

ــماره ۵3   ــه- ش ــوم پای ــه عل ــیراز – مجل ش
]2[-  افقــه ،م. 1384 – میکروبیواســتراتیگرافی ســازند تاربــور در 
ــن انجمــن زمیــن شناســی  ــه کــت و چهــل چشــمه – نهمی کــوه خان

ــران ، 3۶۷- 3۵4  ــران، ته ای
]3[- عبیـات، احمـد، 138۶، میکروبیواسـتراتیگرافي و چینـه نـگاري 
سکانسـي سـازند تاربور در شـمال غربي و جنوب شـرقي خـرم آباد- 

پایان نامه کارشناسـي ارشـد در دانشـگاه آزاد شـیراز- 1۶۵ ص 
]4[- خســرو تهرانــی ،خ.- عبیــات، ا. و افقــه ،م. 1388– مطالعــه چینه 
ــوب  ــي و جن ــمال غرب ــران در ش ــازند امی ــن س ــش زیری ــي بخ شناس

شــرقي خــرم آبــاد  – مجلــه زمیــن شناســي کاریــردي 
مطالعـــه   –1383 ،م.  افقـــه   – ،خ.  تهرانـــی  خســـرو   -]۵[
میکروبیواســـتراتیگرافی ســـازند تاربور در نواحی شـــمال – شمال 
خـــاوری و جنوب خاوری شـــیراز – مجله علوم زمین شـــماره ۵3

ــه  ــگاه چین ــه جای ــو ب ــه ،م.– 138۶- نگرشــي ن ــات، ا. و افق ]۶[- عبی

ــومین  ــتان - س ــه لرس ــر پهن ــور در زی ــازند تارب ــي  س ــي واقع شناس
ــهر ــت- اسالمش ــط زیس ــي و محی ــن شناس ــش زمی همای

[7]- [Abyat, A., Afghah, M., Feghhi, A., 2012. Stratigraphy and

 Foraminiferal biozonation of upper cretaceous sediments in South-

west Sepid Dasht, Lurestan, Iran, Australian Journal of Basic and 

Applied Sciences, 6(13), 18-26]

[8]- [Afghah, M. & Farhoudi, Gh, 2012. Boundary between upper 

cretaceous and lower Paleocene in the Zagros Mountain Rangees of 

Southwestern Iran, Acta Geologica Sinica, 86 (2), 325-338] 

[9]- [Kalantari, A. (1976) "Microbiostratigraphy of the Sarvestan 

Area, Southwestern Iran." National Iranian Oil Company, 

Geological Laboratories 5: 129 pp]

[10]- [Cox, P.T., 1937. The genus Loftusia in South Western Iran, 

Eclogae Geologicae Helvetiae 30(2), 431-450]

[11]- [James GA, Wynd, JG (1965) Stratigraphic Nomenclature of 

Iranian oil consertiom Agreement Area, A.A.P.G., 49: 2182-2245]

چینه شناســـی A، گونه هـــای پالنکتـــون یـــاد شـــده، مربـــوط بـــه زون 
و   (Globotruncana stuartia-Pseudotextularia varians (no.39

ـــتند. ـــی هس ـــتون چینه شناس ـــن س ـــی در ای ـــازند گورپ ـــای س ـــانگر انته نش
در حـــدود عمـــق ۶۵20 فـــوت، گونـــه Antalyna korayi ظاهـــر 
می شـــود. ایـــن گونـــه نشـــانگر ماستریشـــین پســـین می باشـــد و 
ـــین  ـــه ماسترش ـــور را ب ـــازند تارب ـــای س ـــا انته ـــق ت ـــن عم ـــوان از ای می ت
ـــا عمـــق ۶۵20  ـــت از قاعـــده ت ـــن حال پســـین نســـبت داد ]10 و 11[. در ای
فـــوت، ســـنی معـــادل ماستریشـــین پیشـــین دارد کـــه معـــادل بخـــش 
ـــود  ـــه ســـبب نب ـــوزن ب ـــن بی ـــد مـــی باشـــد. روی ای ـــزون 3۷ واین ـــن بای زیری
ـــا Not zoned در  ـــی نشـــده اســـت و ب فســـیل شـــاخص، زون خاصـــی معرف

ـــت. ـــده اس ـــخص ش ـــاچون مش ـــازند س س

نتیجه گیری
ســـتون  دو  پســـین،  کرتاســـه  فرامینیفرهـــای  مطالعـــه  جهـــت   
چینه شناســـی تحت االرضـــی از ســـازند تاربـــور انتخـــاب شـــدند. 
چینه شناســـی  ســـتون  از  عبارتنـــد  چینه شناســـی ها  ســـتون  ایـــن 
A، در فـــارس داخلـــی و  ســـتون چینه شناســـی B. از نظـــر ســـنگ 
ــور به صـــورت  ــازند تاربـ ــتون چینه شناســـی A، سـ چینه نـــگاری در سـ
ـــن  ـــرار دارد. در ای ـــی ق ـــای ســـازند گورپ ـــارن و شـــیل ه پیوســـته روی م
ــای  ــا آهك هـ ــور بـ ــازند تاربـ ــی سـ ــرز فوقانـ ــی مـ ــتون چینه شناسـ سـ
دولومیتـــی ســـازند ســـاچون به صـــورت ناپیوســـته می باشـــد. ســـازند 

ـــی حـــدود 321/۵۵ متـــر  ـــن ســـتون چینه شناســـی ضخامت تاربـــور در ای
دارد. لیتولـــوژی ســـازند تاربـــور در ایـــن ســـتون چینه شناســـی شـــامل 
ـــت،  ـــی، دولومی ـــی، آهـــك دولومیت ـــی از آهـــك، آهـــك آرژیلیت ترکیب
ــی  ــتون چینه شناسـ ــد. در سـ ــارن می باشـ ــت و مـ ــنگ، انیدریـ ماسه سـ
ـــی آن  ـــرز فوقان ـــی و م ـــا ســـازند گورپ ـــور ب ـــن ســـازند تارب ـــرز زیری B، م
بـــا ســـازند ســـاچون، پیوســـته اســـت. ســـازند تاربـــور در ایـــن ســـتون 
ـــوژی  ـــت. لیتول ـــر اس ـــادل 28۶/۵1 مت ـــتبرایی مع ـــی، دارای س چینه شناس
ســـازند تاربـــور متشـــکل از آهـــك، آهـــك آرژیلیتـــی، دولومیـــت، 
ـــت. در  ـــی اس ـــك انیدریت ـــنگ و آه ـــیل، ماسه س ـــی، ش ـــك دولومیت آه
ـــده  ـــث ش ـــده باع ـــایی ش ـــیلی شناس ـــع فس ـــی A، تجم ـــتون چینه شناس س
Omphalocyclus- Sidero- ـــوزون ـــی بی ـــتون چینه شناس ـــن س ـــرای ای  ب

ـــه  ـــر گرفت ـــین در نظ ـــین پس ـــن ماستریش ـــه س lites assemblage Zone  ب

شـــود. وجـــود Antalyna korayi کـــه نشـــانگر ســـن ماستریشـــین پســـین 
ـــادل  ـــت مع ـــن زون در حقیق ـــد. ای ـــد می کن ـــئله را تأیی ـــن مس ـــت، ای اس
 Omphalocyclus- Loftusia assemblageبخـــش باالیـــی بیـــوزون
 ،B 19۶۵( می باشـــد. در ســـتون چینه شناســـی ,of Wynd 3۷( Zone

بیـــوزون Omphalocyclus-Loftusia assemblage Zone  پیشـــنهاد 
 )19۶۵ ,Wynd( 3۷ ـــوزون شـــماره ـــان بی ـــع هم شـــده اســـت کـــه در واق
ـــه  ـــا توج ـــی ب ـــتون چینه شناس ـــن س ـــوزون در ای ـــن بی ـــن ای ـــد. س می باش
ــده  ــه شـ ــر گرفتـ ــین در  نظـ ــراه، ماستریشـ ــیل های همـ ــه میکروفسـ بـ

ـــت. اس


