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چکیده
به منظور مطالعات زیست چینه نگاري سازند ایالم در تاقدیس های کبیرکوه و سورگاه، دو برشمهدیآباد و هولستم- پشته انتخاب و بررسی شد. ستبراي سازند ایالم در برش های 
مهدی آباد و هولستم- پشته به ترتیب 183 و 66 متر و سنگ  شناسي عمده آن شامل سنگ آهک، سنگ آهک های رسی و شیلی همراه با میان الیه هایی از شیل است. مرز زیرین و 
باالیی سازند ایالم به ترتیب با سازند های سورگاه و گورپی در هر دو برش مورد مطالعه همشیب و همراه با گسستگی سنگ  شناسي است. در مطالعات زیست چینه ای سازند ایالم 
 Premoli Silva & Verga (2004( در هر دو برش مورد مطالعه، ضمن شناسایی 36 گونه متعلق به 15 جنس از روزن بران پالنکتونی، 4 زیست زون زیر بر پایه زون بندی زیستی

شناسایی و معرفی شد.
 1. Dicarinella concavata zone

2. Dicarinella asymetrica zone

 3. Globotruncanita elevata zone

 4. Globotruncana ventricosa zone

بر پایه زون های زیستی معرفی شده سن سازند ایالم در دو برش مورد مطالعه، سانتونین پیشین تا اوایل کامپانین میانی تعیین شد.
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1-پیشنوشتار
حوضه زاگرس به دلیل داشتن پتانسیل هیدروکربنی از دیرباز مورد توجه زمین شناسان 
بسیاري قرار گرفته است. در این حوضه که در طول زمان زمین شناسی، شرایط محیطی 
متفاوتی داشته، رخساره های متفاوتی به صورت جانبی و قائم نهشته شده است. در 
میان سازند های نهشته شده در این حوضه، سازند ایالم با سن کرتاسه باالیی )سانتونین 
تا کامپانین( با تغییرات رخساره  ای خود از محلی به محل دیگر شرایط مناسبی را برای 
ذخیره مواد هیدروکربنی به وجود آورده است. با توجه به اهمیت این سازند به عنوان 
یکی از سنگ های مخزن هیدروکربوری و نیز تغییرات جانبی و عمودی این سازند در 
نقاط مختلف حوضه زاگرس و به منظور تکمیل زنجیره مطالعاتی سازند یادشده سعی 
)تاقدیس سورگاه(  برش سطح االرضی مهدی آباد  پژوهش دو  این  تا در  شده است 
زیست چینه نگاري  دقیق  مطالعات  مورد  کبیرکوه(  )تاقدیس  پشته  هولستم -  برش  و 
تاقدیس کبیرکوه در 5 کیلومتری شمال  پشته در محل  برش هولستم-   . قرار گیرد 
 باختری آبدانان در مسیر جاده آبدانان به دره شهر به مختصات جغرافیایی قاعده ای

دسترسی  و  قرار گرفته  °33 عرض شمالی  ׳01  ״24  و  °47   طول خاوری  ׳22  ״59 
به آن از راه جاده آبدانان به دره شهر امکان پذیر است. برش مهدی آباد نیز در محل 
تاقدیس سورگاه واقع در 15 کیلومتری جنوب باختری ایالم و در مسیر جاده ایالم به 
مهران به مختصات جغرافیایی قاعده ای ״31 ׳19 °46 طول خاوری و ״48 ׳35 33°   
امکان پذیر  مهران  به  ایالم  جاده  راه  از  آن  به  دسترسی  و  گرفته  قرار  شمالی  عرض 

است. )شکل 1(

2-روشکار
و  سورگاه  تاقدیس های  در  ایالم  سازند  زیست چینه نگاري  مطالعات  به منظور 
ستبراي 183  با  به ترتیب  پشته  مهدی آباد و هولستم-  برش چینه شناسی  دو  کبیرکوه 
برداشت  آنها  از  سیستماتیک  به صورت  نمونه  مجموع 210  در  و  انتخاب  متر   66 و 

مرز  الیه بندی،  وضعیت  ستبرا،  مانند  آنها  چینه شناسی  ویژگی های  همه  و  شد 
سنگی  نمونه های  قرار گرفت.  بررسی  مورد   ... و  رنگ سنگ ها  سنگی،  واحدهای 
مورد  آنها در جهات  از  و  آماده سازی  ابتدا در آزمایشگاه سنگ بری  برداشت شده 
میکروفسیل ها  شناسایی  به منظور  سپس  و  تهیه شد  میکروسکوپی  نازک  مقاطع  نیاز 
قرار گرفت.  مطالعه  مورد  میکروسکوپ دو چشمی مخصوص  زیر  در  )روزن بران( 
توزیع  چگونگی  آنها،  از  عکسبرداری  و  پالنکتونی  روزن بران  شناسایی  از  پس 
قابل تشخیص معرفی شد.  آنها در ستون چینه شناسی رسم و سپس زیست زون های 
مانند منابع  از  برخی  نام گذاری  و  رده بندی  پایه  بر  جنس ها  نام گذاری  و   شناسایی 

 Leoblich & Tappan (1988( ،Bolli et al. (1987( ،Robasnyski & Caron (1979(

و )Premoli Silva &  Verga (2004 صورت گرفته است.

3-سنگچینهنگاريسازندایالمدربرشهایهولستم-پشتهوبرش 
مهدیآباد

در برش هولستم- پشته )تاقدیس کبیرکوه( سازند ایالم 66 متر و در برش مهدی آباد 
از  تناوبی  با  پشته  هولستم-  برش  در  سنگ شناسي  دید  از  که   دارد  ستبرا  متر   183
می شود  قهوه ای روشن شروع  تا  ستبرالیه خاکستری  و  متوسط الیه  سنگ آهک های 
و سپس به تناوب سنگ آهک های رسی متوسط تا ستبرالیه و سنگ آهک های شیلی 
متوسط الیه  شیلی  رسی  سنگ آهک های  تناوب  به  پایان  در  و  متوسط الیه  تا  نازک 
در  و  می رسد  متوسط الیه  تا  نازک  آهکی  شیل های  و  روشن  قهوه ای  تا  خاکستری 
مجموع به 5 واحد سنگی تقسیم شده است. در برش مهدی آباد نیز سازند ایالم به 12 
رسی  سنگ آهک های  با  قاعده  در  عمده  به طور  که  است  شده  تقسیم  سنگی  واحد 
شروع  شیلی  سنگ آهک های  و  شیل  میان الیه های  با  خاکستری  ستبرالیه  تا  متوسط 
و سپس به سنگ آهک های رسی متوسط تا ستبرالیه خاکستری روشن و در پایان به 
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سنگ آهک های رسی متوسط تا ستبرالیه با میان الیه های شیلی تبدیل می شود )اسدی، 
1392(. در هر دو برش مورد مطالعه مرزهای زیرین و باالیی سازند ایالم به ترتیب با 
سازند های سورگاه و گورپی همشیب و همراه با گسستگی سنگ شناسي است. به طوری 
که سنگ آهک های سازند ایالم به طور قاطع روی شیل های سازند سورگاه قرار گرفته و 

در باال با مرز مشخص و قاطع توسط شیل های سازند گورپی پوشیده می شود.

برش و پشته هولستم- برش در ایالم سازند زیستچینهنگاري -4
مهدیآباد

در مطالعه زیست چینه نگاری سازند ایالم در برش های مورد مطالعه ضمن شناسایی 
36 گونه متلعق به 15 جنس از روزن بران پالنکتونی، 4 زیست زون بر پایه زون بندی 
زیستی )Premoli Silva & Verga (2004 معرفی شده است. گفتني است که از این 
4 زون  زیستی تنها زیست زون  های شماره 2 و 3 به طور کامل درون سازند ایالم قرار 
گرفته است و از زیست زون  های شماره 1 و 4 تنها ستبراي کمي به ترتیب در قاعده 
و رأس سازند ایالم قرار دارد و بقیه آنها به ترتیب در سازند سورگاه و سازند گورپی 

تداوم دارند. زیست زون های شناسایی شده به شرح زیر است )شکل هاي 2 و 3(. 
Dicarinella concavata  zone:14-1.زیستزونشماره

این زیست زون که از نوع Interval zone است در حد فاصل اولین ظهور دو گونه 
Dicarinella concavata در پایین و Dicarinella asymetrica  در باال تعریف شده و 

 Premoli Silva & Verga (2004( از زون بندی Dicarinella concavata منطبق با زون
این  رأس  از  متر   2 و   10 تنها  است.  پیشین  سانتونین  ابتدای  تا  پسین  تورنین  سن  با 
زیست زون به ترتیب در برش های مهدی آباد و هولستم -  پشته در قاعده سازند ایالم 
جاي و بقیه آن در سازند سورگاه گسترش دارد. بنابراین با توجه به مجموعه فسیلی 
همزیست و عدم حضور Dicarinella primitiva در این قسمت از زیست زون، سن 
سانتونین کاماًل آغازی را می توان برای این ستبرا از زیست زون در قاعده سازند ایالم 

در نظر گرفت. 
     مجموعه همزیست این زون به شرح زیر است:

Dicarinella concavata , Dicarinella primitiva , Heterohelix sp.,

Macroglobigerinelloides prairiehillensis , Macroglobigerinelloides sp  .,
Heterohelix globulosa , Heterohelix reussi , Heterohelix moremani,  

Marginotruncana renzi , Marginotruncana sigali , Minouxia conica,

Marginotruncana marginata , Marginotruncana schneegansi,  

Lenticulina sp., Archaeoglobigerina cretacea , Marginotruncana sp. 

 Dicarinella asymetrica zone :24-2.زیستزونشماره
و  ظهور  فاصل  حد  در  و  Total range zone است  نوع  از  زیست زون  این 
زیستی زون  با  منطبق  و  شده  تعریف   Dicarinella asymetrica  انقراض 

سن  با   Dicarinella asymetrica zone نام  با   Premoli Silva & Verga (2004(

سانتونین است. این زیست زون در برش مهدی آباد 133 متر و در برش هولستم- پشته 
40 متر از سازند ایالم را پس از زون شماره 1 به خود اختصاص داده و داراي مجموعه 

فسیلی زیر است: 
Dicarinella asymetrica, Dicarinella concavata, Macroglobigerinelloides 

caseyi, Macroglobigerinelloides bollii, , Macroglobigerinelloides  

prairiehillensis, Macroglobigerinelloides ultramicrus, Heterohelix 

globulosa, Heterohelex reussi, Heterohelix moremani, Marginotruncana 

renzi, Marginotruncana sigali, Marginotruncana marginata, 

Marginotruncana schneegansi, Marginotruncana paraconcavata, 

Marginotruncana sinuosa, Marginotruncana undulata, 

Marginotruncana pseudolinneiana , Marginotruncana tarfayaensis,  

Muricohedbergella planispira, Muricohedbergella sp., Whiteinella baltica,  

Archaeoglobigerina cretacea, Globotruncana bulloides, 

Globotruncana lapparenti, Globotroncanita elevata, Ventilabrella sp., 

Minouxia conica,Gavelinella sp., Lenticulina sp.

سن: سانتونین
Globotruncanita elevate zone :34-3.زیستزونشماره

حضور  از  بخشی  شامل  است   Partial range zone نوع  از  که  زیست زون  این 
 Dicarinella asymetrica شدن  ناپدید  فاصل  حد  در   Globotruncanita elevata

که  زیست زون  این  است.  باال  در   Globotruncana ventricosa ظهور و  پایین  در 
منطبق با زیست زون Globotruncanita elevata با سن کامپانین پیشین از زون بندی 
در  و  متر   15 مهدی آباد  برش  در  است،   Premoli Silva & Verga (2004( زیستی 
برش هولستم - پشته 12 متر باالی سازند ایالم را پس از زیست زون شماره 2 به  خود 

اختصاص داده و داراي مجموعه فسیلی زیر است:
Globotroncanita elevata, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana 

bulloides, Ventilabrella sp., Globotruncana arca, Contusotruncana 

fornicata, Minouxia conica, Heterohelix globulosa, Heterohelix reussi, 

Macroglobigerinelloides bollii, Macroglobigerinelloides ultramicrus, 

Macroglobigerinelloides  prairiehillensis.

سن: کامپانین پیشین
Globotruncana ventricosa zone :44-4.زیستزونشماره

ظهور فاصل  درحد  و   Interval zone نوع از  زیست زون   این 
Globotruncana ventricosa در پایین و ظهور Radotruncana calcarata  در باال 

زون بندی  از   Globotruncana ventricosa  زون  زیستی بر  منطبق  و  شده  تعریف 
زیستی  )Premoli Silva & Verga (2004 با سن کامپانین میانی است.

     در رأس سازند ایالم در برش های مهدی آباد و هولستم -  پشته به ترتیب تنها 22 و 
12 متر از قاعده این زیست زون وجود دارد و بقیه آن درون سازند گورپی قرار دارد.
     مجموعه فسیل های شناسایی شده در این بخش از زیست زون یادشده عبارتند از: 
Globotruncana ventricosa, Globotroncanita elevata, Globotruncanita 

stuartiformis, Globotruncana arca, Globotruncana bulloides, 

Globotruncana orientalis, Heterohelix globulosa, Heterohelix reussi  , 

Macroglobigerinelloides ultramicrus , Macroglobigerinelloides  

prairiehillensis, Contusotruncana  fornicata, Ventilabrella sp.,  

Lenticulina sp. 
سن: با توجه به مجموعه فسیلی باال و نظر به اینکه در رأس سازند ایالم در برش های 
مهدی آباد و هولستم -  پشته به ترتیب تنها 22 و 12 متر از قاعده این زیست زون وجود 

دارد، سن اوایل کامپانین میانی برای آن پیشنهاد می شود.

5-سنسازندایالم
موجود  پالنکتونی  روزن بران  مجموعه  و  شده  شناسایی  زیست زون های  به  توجه  با 
در آنها سن سازند ایالم در برش های مورد مطالعه، سانتونین پیشین- اوایل کامپانین 

میانی تعیین می شود.

6-مقایسهزیستچینهنگاريسازندایالمدربرشهایموردمطالعهبا
برشنمونه

و  مهدی آباد  مطالعه  مورد  برش های  در  ایالم  سازند  زیست چینه نگاري  مقایسه  در 
مطالعه  برش های  مورد  نمونه )چهارده چریک، 1385(، در  برش  با  پشته  هولستم- 
 Premoli Silva & Verga (2004( پایه زون بندی زیستی  بر  زیر  چهار زون زیستی  
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شناسایی و معرفی شده است. در حالی که در مطالعات چهارده چریک )1385( در 
برش نمونه تنها سه زیست زون 2، 3 و 4 برای سازند ایالم معرفی شده است که از 
دید ویژگي ها کاماًل با هم یکسان هستند ولی از دید ستبرا با هم تفاوت هایی به شرح 

زیر دارند )شکل 4(.  
Dicarinella concavata  zone:16-1.زیستزون

گونه ظهور  فاصل  حد  در  اینتروال زون  به صورت  که  زیست زون   این 
Dicarinella concavata در پایین و Dicarinella asymetrica در باال تعریف شده 

است در برش های مهدی آباد و هولستم -  پشته به ترتیب تنها 10 و 2 متر از رأس آن 
در قاعده سازند ایالم با سن سانتونین کامال آغازیی شناسایی شده است و بقیه آن در 
این زیست زون گزارش نشده  تنها  نه  اما در برش نمونه  سازند سورگاه تداوم دارد. 
است بلکه قاعده زیست زون 2 تحت عنوان Dicarinella asymetrica  zone نیز به 

درون سازند سورگاه تداوم یافته است.
Dicarinella asymetrica zone:26-2.زیستزون

انقراض  و  ظهور  فاصل  حد  Total range zone در  به صورت  که  زیست زون  این 
برش های  در  هم  است،  شده  تعریف  سانتونین  سن  با   Dicarinella asymetrica

مورد مطالعه مهدی آباد، هولستم - پشته و هم در برش نمونه شناسایی و معرفی شده 
است و وی ژگي هاي کم و بیش یکسانی در هر سه برش دارد و تنها تفاوت آشکار، 
 اختالف ستبرا در میان آنهاست به طوری که در برش های مورد مطالعه مهدی آباد و 
هولستم- پشته ستبرا به ترتیب 133 و 41 متر و در برش نمونه 116 مترگزارش شده است.

 Globotruncanita elevata zone:36-3.زیستزون
انقراض فاصل  حد  در   Partial range zone به صورت  که  زیست زون   این 
Dicarinella asymetrica و اولین ظهور Globotruncana ventricosa با سن کامپانین 

پیشین تعریف شده، هم در برش های مورد مطالعه مهدی آباد و هولستم- پشته و هم 
 در برش نمونه با ویژگی های کم و بیش یکسان شناسایی و معرفی شده است؛ با این
و مهدی آباد  مطالعه  مورد  برش های  در  زیستی  زون  این  ستبراي  که   تفاوت 

هولستم- پشته به ترتیب 15 و 12 متر ولی در برش نمونه 15 متر گزارش شده است 
که با ستبراي برش مهدی آباد یکسان است.

 Globotruncana ventricosa zone:46-3.زیستزون
ظهور اولین  فاصل  حد  در  اینتروال زون  به صورت  زیست زون   این 
سن   با   Radotruncana calcarata ظهور  اولین  و   Globotruncana ventricosa

کامپانین میانی تعریف شده است. بخشی از قاعده این زیست زون هم در هر دو برش 

مورد مطالعه مهدی آباد و هولستم - پشته و هم در برش نمونه در رأس سازند ایالم 
با ستبراهای متفاوت شناسایی و معرفی شده است و بقیه آن در سازند گورپی در هر 
سه برش تداوم دارد. ستبراي بخش قاعده ای این زون زیستی در رأس سازند ایالم در 
برش های مهدی آباد و هولستم - پشته به ترتیب 22 و 12 متر است؛ در حالی که در 

برش نمونه 42 متر گزارش شده است. 
ایالم در دو برش مورد مطالعه هولستم-پشته و مهدی آباد سانتونین       سن سازند 
نمونه  برش  در  که  حالی  در  است.  شده  تعیین  میانی  کامپانین  اوایل   پیشین- 

)چهارده چریک، 1385( سانتونین پیشین- کامپانین میانی مشخص شده است. 

7-نتیجهگیری
سازند ایالم در برش هولستم- پشته و برش مهدی آباد به ترتیب 66 و 183متر ستبرا دارد 
که مرز زیرین و باالیی آن به ترتیب با سازند های سورگاه و گورپی در هر دو برش 
مورد مطالعه همشیب و همراه با گسستگی سنگ شناسی است و از دید سنگ شناسی 
سنگ آهک های  با  تناوب  در  رسی  سنگ آهک های  سنگ آهک،  از  چیره  به طور 

رسی شیلی و شیل های آهکی و گاه با میان الیه های شیلی تشکیل شده است. 
ضمن  مطالعه،  مورد  برش  دو  هر  در  ایالم  سازند  زیست چینه ای  مطالعات  در       
پایه زون بندی  بر  از روزن بران، 4 زیست زون  به 15 جنس  شناسایی 36 گونه متعلق 

زیستی )Premoli Silva & Verga (2004 شناسایی و معرفی شد.
     بر پایه زون های زیستی شناسایی شده یادشده و مجموعه فسیلی موجود در آنها سن 
سازند ایالم در برش های مورد مطالعه سانتونین پیشین-  اوایل کامپانین میانی تعیین شد.

مهدی آباد  مطالعه  مورد  برش های  در  ایالم  سازند  زیستی  مقایسه زون بندی  در       
مورد  برش های  در   ،)1385 چریک،  )چهارده  نمونه  برش  با  پشته  هولستم-  و 
 3 تنها  نمونه  برش  در  و  زیست زون  چهار  پشته  هولستم-  و  مهدی آباد  مطالعه 
جز  به  نمونه  برش  در  است.  شده  معرفی  و  شناسایی  ایالم  سازند  در  زیست زون 
زون   3 ایالم،  سازند  قاعده  در   Dicarinella concavata zone زیستی  زون  نبود 
و  Globotruncanita elevata zone,  Dicarinella asymetrica zone  زیستی 

شده  معرفی  مطالعه  مورد  برش  دو  هر  در  که   Globotruncana ventricosa zone

است، وجود دارد و به جز اختالف در ستبرا، اختالف دیگری در آنها دیده نمی شود. 
سن سازند ایالم در دو برش مورد مطالعه هولستم- پشته و مهدی آباد سانتونین پیشین- 
اوایل کامپانین میانی تعیین شده است؛ در حالی که در برش نمونه )چهارده چریک، 

1385( سانتونین پیشین- کامپانین میانی مشخص شده است.  

شکل 1- راه های دسترسی به برش هولستم- پشته )تاقدیس کبیرکوه( و برش مهدی آباد )تاقدیس سورگاه(.
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شکل 2- ستون چینه شناسی و گسترش زمانی میکروفسیل های سازند ایالم در برش مهدی آباد )تاقدیس سورگاه(.
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شکل 3- ستون چینه شناسی و گسترش زمانی میکروفسیل های سازند ایالم در برش هولستم- پشته )تاقدیس کبیرکوه(.
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شکل 4- مقایسه زون بندی زیستی سازند ایالم در برش های مورد مطالعه مهدی آباد و هولستم- پشته  با برش نمونه.
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1. Minouxia  conica (Gendrot , 1963( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

2. Dicarinella  concavata (Brotzen, 1938( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

3. Globotruncana  bulloides (Vogler ,1941( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

4. Ventilaberella  glabrata (Cushman ,1938( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

5. Globotruncanita  elevata (Brotzen,  1934( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

6. Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez , 1955( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

7. Contusotruncana fornicata (Plummer ,1931( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

8. Globotruncana  ventricosa (White ,1928( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

9. Heterohelix globulosa (Ehrenberg ,1840( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

Plate 1
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1. Macroglobigerinelloides ultramicrus (Subbotina, 1949( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

2. Marginotruncana Paraconcavata (Porthault, 1970( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

3.Gavelinella sp. Ilam Formation, Holestem - Poshteh

4. Marginotruncana  pseudolinneiana (Passagno, 1967( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

5. Marginotruncana  marginata (Reuss, 1845( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section 

6. Globotruncana  bulloides (Vogler, 1941( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

7. Contusotruncana fornicata (Plummer, 1931( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

8. Macroglobigerinelloides  messinae (Broennimann, 1967( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

9. Globotruncana  bulloides (Vogler, 1941( Ilam Formation, Holestem - Poshteh section

Plate 2
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1. Marginotruncana  renzi ( Gandolfi ,1955) Ilam Formation, Mehdi Abad section

2. Dicarinella  concavata (Brotzen, 1938)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

3. Marginotruncana  schneegansi (Sigal, 1952)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

4. Dicarinella asymetrica (Sigal, 1952)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

5. Marginotruncana  sigali (Reichel ,1950)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

6. Globotruncanita  elevata (Brotzen, 1934)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

7. Dicarinella asymetrica (Sigal, 1952)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

8. Archaeoglobigerina cretacea (Dorbigny, 1840)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

9. Ventilaberella  glabrata (Cushman ,1938)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

10. Globotruncana  ventricosa (White ,1928)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

11. Heterohelix globulosa (Ehrenberg, 1840)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

12. Contusotruncana fornicata (Plummer ,1931)  Ilam Formation, Mehdi Abad section

Plate 3
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1. Macroglobigerinelloides ultramicrus (Subbotina,1949)  Ilam Formation, Mehdi Abad section
2. Marginotruncana  marginata (Reuss , 1845)  Ilam Formation, Mehdi Abad section
3. Marginotruncana  sinuosa (Porthault ,1970)  Ilam Formation, Mehdi Abad section
4. Macroglobigerinelloides  bollii (pessagno , 1967)  Ilam Formation, Mehdi Abad section
5. Macroglobigerinelloides  prairiehillensis (Pessagno, 1967) Ilam Formation, Mehdi Abad section
5. Globotruncana  arca (Cushman, 1929)  Ilam Formation, Mehdi Abad section
7. Dicarinella asymetrica (Sigal ,1952)  Ilam Formation, Mehdi Abad section
8. Globotruncana  ventricosa  (White ,1928)  Ilam Formation, Mehdi Abad section
9. Dicarinella  concavata (Brotzen, 1938)  Ilam Formation, Mehdi Abad section
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Abstract
For biostratigraphy of the Ilam Formation, in Surgah and Kabirkuh anticlines, 2 sections of Mehdiabad and Holostem - Poshte were selected and 
sampled. The thickness of the Ilam Formation in Mehdiabad and Holostem - Poshte sections are 183 and 66 meters respectively and main lithology 
includes limestone, shale and argillaceous limestones with intercalation of shale. The lower and upper boundaries of the Ilam Formation with Surgah 
and Gurpi formations are conformable with sharp lithology changes. For biostratigraphic studies 36, species belong to 15 genus of formaminifera were 
recognized and 4 biozones based on Premoli Silva &Verga (2004) biozonation were identified. These include:
1. Dicarinellaconcavata zone  2. Dicarinellaasymetrica zone 3. Globotruncanitaelevata zone  4. Globotruncanaventricosa zone 
Based on these biozons, the age of the Ilam Formation in both sections is Santonian – early Middle Campanian. In this study, the Ilam Formation in 
Mehdiabad and Holostem – Poshteh sections were compared with type section. 
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