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چكيده 
سازند سروک در چاه AZ 354 در میدان نفتی اهواز با لیتولوژی سنگ آهک کرم تا سفید و گاهی خاکستری، 1712 متر ضخامت دارد. بر اساس مطالعات روزن داران، سن آلبین 
باالیی تا تورونین زیرین برای سازند سروک در چاه یادشده در نظر گرفته شد. به منظور تعیین ژرفای دیرینه و تغییرات سطح آب دریا در زمان انباشت طبقات سازند سروک از سه 
روش متداول استفاده شد. در روش اول، تعداد روزن داران بنتیک و درصد پوسته های هیالین، آگلوتینه و پورسالنوز آنها مشخص شد و نسبت آنها تعیین شد. در روش دوم، نسبت 
روزن داران پالنکتونیک به بنتیک سطح زی (Epifaunal) تعیین شد و با استفاده از معادله وان در زوان Depth= e (3.58718+(0.03534×%*P)  عمق متوسط )130 متر برای اکثر بخش های 
سازند( به دست آمد. در روش سوم، با استفاده از مورفوتایپ های روزن داران پالنکتونیک عمق سازند مشخص شد، بر این اساس برای قسمت های قاعده ای تا میانی که در آن 
مورفوتایپ های نوع اول و دوم )شاخص مناطق کم عمق( فراوان هستند، منطقه کم عمق، و برای قسمت های رأسی که مورفوتایپ های نوع سوم )شاخص مناطق ژرف تر( در آن 
فراوان هستند، منطقه عمیق مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان داد به طور کلی  قسمت عمده سازند سروک در محیط نرتیک ته نشست شده است و تنها در قسمت های باالیی 

محیط رسوب گذاری کمی عمیق تر شده و به باتیال باالیی می رسد.
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1- پيش گفتار
سازند سروک به عنوان یکی از سازندهای گروه بنگستان به علت داشتن پتانسیل مخزنی 
هیدروکربوری، یکی از واحد های سنگ چینه ای مهم در کمربند چین  خورده- رانده 
زاگرس محسوب می شود. بنابراین با بررسی تغییرات عمق دیرینه طبقات سازند سروک 
می توان اطالعات مفیدی را در مورد ژرفای دیرینه طبقات در زمان ته نشست آنها و 
استفاده  روزن داران  از  اغلب  منظور  این  به  آورد.  دست  به  دریا  آب  سطح  تغییرات 
می شود. Cushman (1930) برای اولین بار از روزن داران به منظور تعیین عمق دیرینه 
استفاده کرد. روزن داران به علت فراوانی و تنوع زیاد و محدوده وسیع زندگی آنها از 
آب های لب شور کم عمق تا عمیق ترین بخش های اقیانوس وجود دارند، به عالوه داشتن 
پوسته آهکی و ماسه ای به آنها توانایی باالیی برای حفظ شدگی می دهد و آنها را به 
.)Van der Zwaan et al., 1999( ابزار مناسبی برای تعیین عمق دیرینه تبدیل کرده است 

به طور کلی تعداد روزن داران پالنکتون با افزایش عمق افزایش می یابد اما روزن داران 
بنتیک یک روند کاهشی مبهمی را نشان می دهند. روند کاهش روزن داران بنتیک 
و افزایش روزن داران پالنکتون به وضوح در مطالعات مربوط به سازند سروک دیده 
شناسایی  بر  متمرکز  روزن داران  از  استفاده  با  ابتدا  در  سنجی  عمق  تالش های  شد. 
عمق  در  حوضه ها  تمام  در  شان  توزیع  که  بود  آنهایی  یعنی  هم عمق  گونه های 
پوسته  با  روزن داران  بین  نسبت  از  ساحلی  مناطق  بیشتر  در  همچنین  بود.  یکسانی 
هیالین، پورسالنوز و آگلوتینه به عنوان شاخص های عمق آب و شوری استفاده شد. 
سال ها بعد، نسبت بین روزن داران پالنکتونیک به بنتیک به عنوان روش مناسب برای 
عمق سنجی مورد استفاده قرار گرفت )Jorissen et al., 2007(. در این مطالعه سعی 
شده است با استفاده از روزن داران پالنکتونیک و بنتیک روند تغییرات نسبی سطح 

آب دریا در منطقه مورد مطالعه ترسیم گردد. 

2- روش های مطالعه و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه 
از کمربند چین خورده-  بخشی  دارد که  قرار   اهواز   نفتی  میدان  در   AZ 354 چاه 

میدان  حدود 80کیلومتر  )Stocklin, 1968(. طول  رانده زاگرس محسوب می شود 
و عرض آن 6/5 کیلومتر است )شکل1(. این میدان یک تاقدیس سینوسی کم شیب 
باختر   جنوب  سمت  به  که  است  خاوری  جنوب  ـ  باختری  شمال  روند  با  متقارن  و 
باریک تر و مرتفع تر می شود. سازند سروک در چاه AZ 354 ، 1712 متر ستبرا دارد و 
سنگ شناسی آن عمدتاً سنگ آهک کرم تا سفید و گاهی خاکستری است. بر اساس 
زیست زون های ارائه شده توسط کاظم زاده و همکاران )1390( سن آلبین باالیی تا 
تورونین زیرین برای سازند سروک در چاه مذکور در نظر گرفته شد. به منظور تعیین 
ژرفای دیرینه سازند سروک 209 مقطع نازک در ستبرای 1712 متری مطالعه شد و در 
هر یک تعداد روزن داران بنتیک و روزن داران پالنکتونیک آنها تعیین شد. همچنین 
درصد پوسته های هیالین، آگلوتینه و پورسالنوز مجموعه بنتیک مشخص شد و انواع 
درون زی )Infaunal( و سطحی زی )Epifaunal( آنها مشخص شد. همچنین عالوه 
بر تعیین نسبت روزن داران پالنکتونیک به بنتیک انواع موروفوتایپ های روزن داران 

پالنکتونیک و درصد آنها محاسبه شد. 

3- روزن داران بنتيک شاخص عمق 
  در این روش با استفاده از مطالعه عمق زندگی، نحوه تغییرات و فراوانی گونه های 
بنتیک و همچنین تعیین درصد پوسته های هیالین، آگلوتینه و پورسالنوز و با استفاده 
مدل و   Alegret & Thomas (2001) توسط  کرتاسه  برای  شده  ارائه  مدل های   از 

Alegret et al.  (2003) )جدول1( و مدل Sliter & Baker (1972) )جدول2(، حدود 

عمق منطقه مورد مطالعه تعیین شد. تقسیم بندی حوضه بر اساس عمق در این مطالعه 
از  آن  طبق  که  است   Alegret & Thomas (2001) توسط  شده  ارائه  مدل  براساس 
صفر تا 200 متر محیط نرتیک، 200 تا 600 متر محیط باتیال باالیی، 600 تا 1000 متر 
باتیال میانی، 1000 تا 2000متر باتیال پایینی و 2000 تا 4000متر محیط آبیسال است. 
به منظور بررسی تغییرات عمق از تغییرات فراوانی در پوسته روزن داران نیز استفاده 
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آگلوتینه  پوسته  با  بنتیک  روزن داران  نسبت  عمق،  افزایش  با  کلی  طور  به  می شود. 
آگلوتینی  پوسته  دارای  انواع  همچنین  می شود.  زیادتر  هیالین  پوسته های  انواع  به 
هستند  آهکی  آگلوتینی  پوسته  دارای  انواع  از  بیشتری  عمق  نشان دهنده  غیرآهکی 
)Holbourn et al., 2001; Nagy et al., 2001(. پوسته های نوع پورسالنوز مشخصه 
برای مقایسه عمق توزیع گونه های  بر مبنای تالش هایی که  مناطق کم عمق هستند. 
روزن داران بنتیک مناطق عمیق صورت گرفته، مشخص شده است که برای خیلی از 
آنها تفاوت های مهمی در توزیع عمقی گونه ها وجود دارد. با این حال در آب های 
توزیع عمقی  پراکندگی جهانی،  با  برخی گونه ها  متر، حداقل  از عمق 2000  کمتر 
یکسانی دارند )Jorissen et al., 2007(. با این حال معموالً در تحلیل های عمق سنجی 
 )Homomorphic( دیرینه این طور فرض می شود که گونه ها و یا حتی هم شکل های
آنها در طول زمان در اعماق ثابتی زندگی می کرده اند. از اینروست که در تعیین عمق 
دیرینه، نباید تنها بر گونه های شاخص عمق تکیه کرد. بلکه بهتر است از خصوصیات 
استفاده  نیز   )P/B( بنتیک  به  پالنکتونیک  روزن داران  نسبت  مانند  اجتماعات  کمی 

شود.
و  ابتدایی  بخش های  به  مربوط  بنتیک  روزن داران  گونه های  و  جمله جنس  از       
 Praealveolina cretacea, Ovalveolina به  می توان  مطالعه  مورد  چاه  میانی 
 cretacea, Ovalveolina ovum, Edomia riechli, Cyclamina sp., Trochospira

 avnimelechi, Nummoloculina regularis, Nummoloculina heimi,

 Pseudolithuonella riechli, Pyrgo sp., Nezzazata simplex, Nezzazata gyra,

 Orbitolina sp., Multispirina iranensis, Dictyoconus pachymarginalis,

 Nezzazata concava, Nezzazata conica, Nezzazatinella picardi, Dicyclina

 schlumbergeri, Hemicyclamina sigali, Cuneolina pavonia, Chrysalidina

 gradata, textulariids, miliolids, Montcharmontia sp., Spiroloculina

ارائه شده عمدتاً  اشاره کرد. جنس و گونه های    cretacea, Trocholina elongata

دارای پوسته های پورسالنوز و هیالین و تعدادی آگلوتینه هستند. الزم به ذکر است 
فرم های  تعداد  بر  و  شده  کاسته  پورسالنوز  فرم های  تعداد  از  میانی  بخش های  در 
 Orbitolina sp., مانند  اربیتولیناها  مختلف  گونه های  و  جنس  همچون   آگلوتینه 
 Orbitolina conica, Dictyoconus pachymarginalis, Iraqia simplex, 

پورسالنوز  پوسته  با  تعداد روزن داران  از  و  است  افزوده شده   Neoiraqia convexa

مطالعه  مورد  چاه  پایانی  بخش  شاخص  گونه های  و  جنس  از  است.  شده  کاسته 
  Rotalipora cushmani, Rotalipora brotzeni, Muricohedbergella به  می توان 
 delrioensis, Rotalia sp., Preaglobotruncana sp., Pithonella ovalis,

دارای  شده  اشاره  گونه های  و  جنس  کرد.  اشاره    Calcisphaerulla innominata

پوسته های هیالین بوده و مربوط به محیطی با ژرفای بیشتر نسبت به بخش های ابتدایی 
و میانی هستند.

4- نسبت روزن داران  پالنكتونيک به بنتيک 
مطالعات مربوط به تعیین عمق دیرینه با استفاده از نسبت روزن داران پالنکتونیک به 
آنها مطالعات  Grimsdale & Van Moorkhoven (1955) آغاز شد.  بنتیک، توسط 
روزن داران  به  پالنکتونیک  روزن داران  بین  نسبت  کاربرد  مورد  در  را  خود  جامع 
بنتیک برای بازسازی عمق دیرینه منتشر کردند. Wright (1977) با مطالعه دریاهای 

امروزی، رابطه ای را برای تعیین عمق دیرینه پیشنهاد کردند که عبارت است از:
Depth= e (0.042×%P)+3.48                                                                         )1( رابطه
بعد سال  چند  است.   )e = 2.7( با  برابر  و  دارد  نام  نپر  عدد   e رابطه این  در        

Van Marle et al. (1987) نمونه های مربوط به اعماق 40 تا 2119 متری را در حاشیه 

خاوری اندونزی مورد مطالعه قرار دادند و رابطه زیر را برای تعیین عمق با استفاده از 
درصد روزن داران پالنکتونیک )P/B( پیشنهاد دادند:

Depth=e (0.061×%P)+1.25                                                                                      )2(رابطه
     )P%( در روابط )1( و )2( درصد روزن داران پالنکتونیک است و از رابطه زیر 

به دست می آید:
%P=(P/P+B)×100                                                                                   )3(رابطه

     در رابطه باال، P تعداد روزن داران پالنکتون و B تعداد روزن داران بنتیک است. 
به علت حل شدن بخشی  اعماق زیاد  این نسبت در  آنها همچنین عنوان کردند که 
برای  اعداد  بنابراین دراین مدل،  نخواهد داشت.  پالنکتونیک کارایی  پوسته های  از 
اعماق بیش از 1600 متر )نسبت روزن داران پالنکتونیک 93%( و نیز اعداد کمتر از 

5% در نسبت روزن داران پالنکتونیک به جهت خطای آزمایش، قابل اعتماد نیستند.
Van der Zwaan et al. (1990) فرمول هاي پیشنهادي توسط مطالعات رایت و وان مارل 

و همکاران را بدین صورت تصحیح کردند:
   Depth=e (3.58718+(0.03534×%*P)                                                                  )4(رابطه 
%*P=(P/P+B-Infaunal)×100                                                                   )5(رابطه

     از جمله مطالعات انجام شده با استفاده از روزن داران پالنکتونیک به بنتیک در 
بر روی سازند گورپی،   )1387( و همکاران  نسب  مطالعات همتی  به  ایران می توان 
شفیعی و همکاران )1387( بر روی سازند آبدراز  و اصغریان و همکاران )1389( در 
برش زیارت کال )ماستریشتین پسین( اشاره کرد. آنها پس از تعیین درصد روزن داران 
آثار  دارای  نمونه های  همچنین  و  اینفونال  فونای  بنتیک،  روزن داران  و  پالنکتون 
انحالل و حل شدگی را حذف کردند. سپس درصد روزن داران پالنکتون به بنتیک را 

محاسبه و با استفاده از رابطه )4( عمق دیرینه را محاسبه کردند. 
روزن داران  از  یک  هر  درصد  تعیین  از  پس  سروک  سازند  مطالعات  انجام  در      
پالنکتونیک و بنتیک و جدا کردن فونای اینفونال و نمونه های دارای آثار انحالل، 
دیرینه  عمق   )4( رابطه  از  استفاده  با  سپس  و  آمد  دست  به  رابطه)5(  از   %*Pمقدار
طبقات سازند سروک محاسبه شد )جدول پیوست 1(. بر این اساس در قسمت های 
قسمت های  در  شد.   محاسبه  130متر  متوسط  عمق  میانی  قسمت های  تا  قاعده ای 
باالیی مقدار P*% روند روبه رشدی را نشان داد و عمق متوسط340 متر محاسبه شد 
)شکل3(. در تفسیر تغییرات عمق به دست آمده باید گفت که در بخش های قاعده ای 
تا اوایل بخش های میانی عمق حوضه رسوبی کم و در عین حال نوساناتی را نیز داشته 
مناطق است عمق  با بخش شیل احمدی در سایر  میانی که معادل  است. در قسمت 
حوضه تا حدودی افزایش یافته اما در انتهای سنومانین تأثیر فاز کوهزایی اتریشین به 
صورت کم شدن عمق عمل کرده است. با گذر از مرز سنومانین-تورونین پیشروی 
دریا در تورونین زیرین رخ داده است که احتماالً حوضه کم ژرفا بوده است در عین 
حال با تأثیر گسل های پی سنگی که به مرور در طول دوره کرتاسه رخ داده اند این 
بخش فرونشست یافته است و در نتیجه عمق به دست آمده تا 340 متری نیز می رسد 
که بیشتر از بخش های قاعده ای و میانی است. الزم به ذکر است در باالترین قسمت 
 از چاه یک روند کم عمق شدگی مشاهده شدکه از تأثیرات زودرس فاز کوهزایی

به موارد ذکر شده، محیط رسوبی سازند سروک در  با توجه  ساب هرسینین است. 
منطقه مورد مطالعه )neritic-upper bathyal( است.

5- مورفوتایپ های روزن داران پالنكتونيک
روش سوم در تعیین ژرفای دیرینه، تشخیص مورفوتایپ های روزن داران پالنکتونیک 
نیز می توان تغییرات  با استفاده از روزن داران پالنکتون و مورفوتایپ های آن  است. 
از  یک  هر  می دهد  نشان  مطالعات گذشته  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  دیرینه  ژرفای 
کرده اند.  پیدا  سازگاری  و  تطابق  آب  ستون  از  خاصی  اعماق  به  روزن داران  این 
در  و  آب  ستون  در  جاندار  موقعیت  تابع  پالنکتونیک  روزن داران  هندسی  شکل 
مقابل غوطه وری، مقابله با دشمن و جلوگیری از شکارشدن، اختالف دانسیته پوسته 
روزن داران با آب دریا است. محققان اساس تقسیم بندی مورفوتایپ های روزن داران 
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مورفولوژی روزن داران  امروزی می دانند.  فرم های  پراکندگی  و  توزیع  را  پالنکتون 
پالنکتون هم تابع دانسیته آن موجود در آب و هم باعث تغییر نسبت دانسیته در ارتباط 

.)Bergeren, 1969( با رشد روزن داران پالنکتون می شود
     Leckie (1987) با مطالعه رسوبات کرتاسه میانی بر اساس شکل ظاهری و از روی 
نمونه های ایزوله سه گروه مورفوتایپی را برای روزن داران پالنکتون متعلق به این زمان 

معرفی کرد که عبارتد از:
Epicontinental sea fauna -1 (ESF): که شامل روزن دارانی با اشکال دو ردیفی و 

سه ردیفی است.
با اشکال تروکواسپیرال  Shallow water fauna (SWF): که شامل روزن دارانی   -2
با ترئینات ساده مانند جنس  Muricohedbergella و اشکال Planispiral مانند جنس 

Globigerinelloides است.

Deep water fauna -3 (DWF): این گروه شامل روزن دارانی با اشکال کیل دار اولیه 
و پیشرفته مانند Globotruncanids است.

     بر این اساس اگر نسبت گروه یک به گروه دو افزایش پیدا کند و همین طور 
نسبت گروه 2 به گروه 3 افزایش پیدا کند، نمایانگر کاهش عمق در منطقه است. با 
توجه به روزن داران پالنکتونیک شناسایی شده در برش مورد مطالعه و مقایسه آنها با 
گروه های مورفوتایپی ارائه شده برای کرتاسه میانی توسط Leckie (1987) ، سه گروه 

مورفوتایپی برای برش مورد نظر تشخیص داده شده است که عبارتند از:
ردیفی  دو  و  مستقیم  صدف  دارای  مورفوتایپ  این  به  مربوط  نمونه های   )MF.1

مورفوتایپ  با  مورفوتایپی  گروه  این  هستند.  ردیفی  سه  اشکال  یا  و   ،)Heterhelix(
  (ESF) Epicontinental sea shelf یعنی Leckie (1987) گروه اول ارائه شده توسط

 .)a-3 مطابقت دارد )شکل
با  تروکواسپیرال  جنس های  شامل  مورفوتایپ  این  نمونه های   )MF.2 

جنس  مانند  کم  تزئینات  دارای  و  سبک  و  کارن  بدون  کروی،  حجرات 
)Muricohedbergella( هستند. این گروه مورفوتایپی با مورفوتایپ گروه دوم ارائه 
دارد.  Shallow water fauna (SWF) مطابقت  یعنی   Leckie (1987) توسط  شده 
نرتیک  محیط  و  کم عمق  قسمت های  به  مربوط  دوم  و  اول  گروه  مورفوتایپ های 
غالب  مطالعه  مورد  چاه  میانی  تا  قاعده ای  قسمت های  در  مورفوتایپ ها  این  هستند. 

.)c-b-3 بوده اند )شکل
از  هستند.  عمیق تر  دریاهای  به  مربوط  گروه  این  به  مربوط  مورفوتایپ های   )MF.3

 Rotaliapora reichli, جمله روزن بران متعلق به این مورفوتایپ می توان به گونه های
و   Rotaliapora brotzeni,  Rotaliapora  appeninica, Rotaliapora cushmani

جنس Praeglobotruncana اشاره کرد. مورفوتایپ های گروه سوم دارای کیل های 
انتهایی در مقاطع مورد مطالعه غالب می شوند  ابتدایی بوده و در بخش های  ساده و 

.)g-f-3 شکل(

6- نتيجه گيری
انواع  درصد  تعیین  همچنین  و  عمق  شاخص  بنتیک  روزن داران  بررسی  از  پس 
قاعده ای  بخش های  در  که  شد  مشخص  پورسالنوز  و  هیالین  آگلوتینه،  پوسته های 
بخش های  در  دارند،  وجود  هیالین  و  پورسالنوز  دیواره  با  بنتیک  روزن داران  بیشتر 
میانی از تعداد روزن داران با پوسته پورسالنوز کاسته و بر تعداد روزن داران با پوسته 
آگلوتینه افزوده شده است. در انتهای بخش میانی، روزن داران با پوسته پورسالنوز 
به  هیالین  پوسته  با  پالنکتون  روزن داران  تنها  پایانی،  بخش های  در  و  شده  غالب 
روزن داران  به  مربوط  شده  ارائه  مدل های  از  استفاده  با  همچنین  شدند.  یافت  وفور 
در  شده  شناسایی  روزن  داران  با  آنها  مقایسه  و  کرتاسه  دوره  عمق  شاخص  بنتیک 
شد.  تعیین  آن  طبقات  انباشت  زمان  در  سازند  رسوبی  محیط  عمق  سروک،  سازند 
به این منظور به روش کمی پس از تعیین 169 نمونه به صورت پیوسته در ضخامت 

بنتیک و درصد  1712 متر ضخامت چاه AZ 354 تعداد روزنداران پالنکتونیک و 
زوان در  وان  معادله  از  استفاده  با   ،  %*P مقدار  محاسبه  از  پس  و  شد  تعیین   آنها 

اساس عمق  این  بر  که  محاسبه شد  سازند  طبقات  Depth=e عمق   (3.58718+(0.03534×%*P)

متوسط 130 متر برای قسمت های قاعده ای و میانی سازند که نشان دهنده محیط نرتیک 
است و عمق متوسط 340 متر برای قسمت های باالیی که نشان دهنده محیط باتیال 
باالیی است، تعیین شد. الزم به ذکر است افزایش عمق در قسمت های انتهایی در اثر 
عملکرد گسل های پی سنگی بوده است که باعث فرونشست قسمتی از بخش انتهایی 
چاه مورد مطالعه شده است. بررسی گروه های مورفوتایپی روزن داران پالنکتونیک 
مورفوتایپ های گروه  مورفوتایپ ها شد که  از  متفاوت  به شناسایی سه گروه  منجر 
اول و دوم در قسمت های قاعده ای و میانی و مورفوتایپ گروه سوم در قسمت های 
باالیی گسترش بیشتری داشتند. نتایج حاصله از سه روش تعیین عمق دیرینه نشان داد 
از قاعده تا بخش های میانی چاه یادشده )در محدوده سنی آلبین باالیی تا سنومانین 
در  ولی  بوده  نرتیک  عمق  کم  محیط  یک  رسوبی  حوضه  کلی  به طور  باالیی(، 
قسمت های باالیی )با گذر از مرز سنومانین - تورونین( حوضه رسوبی پیشروی کرده 
و به دلیل تأثیر گسل ها در منطقه، حوضه فرونشست کرده و عمیق تر شده و به باتیال 
باالیی می رسد و در باالترین قسمت از چاه یک روند کم عمق شدگی مشاهده شد 
که از تأثیرات زودرس فاز کوهزایی ساب هرسینین است. در مجموع حوضه رسوبی 

سازند سروک در منطقه مطالعه شده )neritic-upper bathyal( بوده است.
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شکل 1- موقعیت قرارگیری میدان نفتی اهواز در کمربند چین  خورده زاگرس، )گزارش نهایی 
.)1387 ،AZ 354 چاه شماره



تعیین ژرفای ديرينه سازند سروک در چاه AZ 354، میدان نفتی اهواز بر مبنای روزن داران ...

84

شکل 2- نمودار درصد انواع پوسته های هیالین، آگلوتینه و پورسالنوز، درصد روزن داران بنتیک درون زی و سطحی زی، انواع و درصد مورفوتایپ های روزن داران پالنکتون، نسبت 
.AZ 354 روزن داران پالنکتون به بنتیک و منحنی تغییرات ژرفا در طول ستون چینه شناسی سازند سروک در چاه
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.)M.3( مورفوتایپ نوع سوم )f-g و )M.2( مورفوتایپ نوع دوم )b-e ،)M.1( مورفوتایپ نوع اول )a ،شکل 3- انواع مورفوتایپ های روزن داران پالنکتون شناسایی شده

 Alegret et al. (2003)و مدل Alegre&Thomas (2001) جدول 1- پراکندگی برخی گونه های شاخص ژرفای مربوط به کرتاسه، برگرفته از دو مدل
ForaminifersEnvironment

NomonellaPlanorbulinaMiliolids
VitriwebbinaCoryphostomaPlacpcilina

GutlulinaBolivinaGlobulinaInner
CeratobulimiaPararotaliaPalmula

PseudopatelinellaEpithemellaShelf
ColomiaSeabrookiaNodosariids
PyrulinaPseudonodosariaHeoglondina

AlabaminaPseudourigeriaGyroidinaOuter
GaudryinaCoryphostomaBolivina

PleurostomellaPyramidinaGavelinella
DorothiaGlobulinaFissurina

GavelinellaDorothiaOsangularia
SpiroplectamminaAmmodiscusGyroidinoides

HeoglondinaColominSilicosigmoilmaUpper
TrochamminaTappaninaGaudryina
BathysiphonPyramidinaCribrostomoides
NodosariidsGlobulinaPraebulimina

DorothiaBathysiphonPraebulimina
SilicosigmolimaHyperamminaOsangulariaBathyal

HeoglondinaSpiroplociamminaGaudryiaMiddle
CribrostomoidesGavelinellaAllomorphina

ChilostomellaAmmodiscusPullenia
AmmodiscusStilostomellaPlamulina
BathysiphonPraebuliminaGlomospira
SaccamminaPelosinaHeperammina
AmmodiscusAllomorphinaGaudryinaLower

HomosinaGaudryinaSilicosigmoilma
CribrostomoidesSpiroplociamminaOsangularia

HaplophragmoidesPullenia
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.(Sliter&Baker, 1972) جدول 2- الگوی پراکندگی ژرفایی برخی از روزن داران بنتیک کرتاسه

جدول پیوست 1- داده ها و محاسبات مربوط به تعیین ژرفای دیرینه چاه مورد مطالعه

Common distributionUpper depth limitDepth-related species

 Outer neritic and bathyal, Most common upper-middle bathyal, less
 common lower bathyalBolivinoides draco (Marsson)

Bathyal and abyssal, middle bathyal, lower bathyal-abyssalClavulinoidesirllatera (Cushman)

Outer neritic and bathyalCoryphostomaincrassate (Reuss)

 Upper and middle bathyal, Most common upper-middle bathyal, less
common lower bathyalEouvigerinasubsculplura (MacNcil and Caldwell) 

 Bathyal-abyssal, lower bathyal and abyssal, upper-middle bathyal, less
 common lower bathyal200-300 mGaudryinopyramidata (Cushman)

Middle bathyal-abyssal, bathyal-abyssal200-300 mGyroidinoldesglobosus (Hagenow)

Middle bathyal (500-1000 m)Marssonella oxycona (Reuss)

BathyalPullenia coryelli (White)

Bathyal to abyssal, middle bathyal (500-1000 m)Praebulimina reussi (Morrow)

Most common upper-middle bathyal, less common lower bathyalPseudouvigcrina pluninerae (Cushman)

Most common upper-middle bathyal, less common lower bathyalSitella cushmani (Sandidye)

Bathyal500-700 mSpiroplectummina speciabilis (Grzybowski)

Outer neritic and bathyalStensioma excolata (Cushman)
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93.526.9228.728.542.831.731.536.8267194225-42151
132.7536.8428.728.771.433.32541.7197124215-42002
125.6435.2916.733.35036.527.236.3176114200-41803
138.7238.0912.537.550303040218134180-41754
122.6734.6122.233.344.535.229.635.2269174175-41705
141.6638.716.641.741.731.531.5373112194170-41656
160.6742.318.136.345.633.333.333.32611154165-41607
111.2732.252040403828.537.53110214160-41558
127.1236.1115.338.436.339.135.435.53613234155-41459
135.8437.516.65033.43530353212204145-414010
118.5534.1421.442.835.833.433.333.34114274140-413511
137.7537.8321.425.553.13035303714234135-413012
137.8937.9318.136.345.638.827.733.52911184130-412513
140.8738.8828.528.55336.336.327.4187114125-411514
127.253633.433.333.331.231.237.6259164115-410015
119.534.282533.341.734.730.634.73512234100-409516

133.6137.020404029.435.335.32710174095-409017
132.7536.8428.528.55333.333.433.3197124090-407518
125.7335.7120404044.433.322.314594075-406519
114.2732.1422.244.533.331.531.537289194065-406020
124.8935.132338.538.533.333.433.33713244060-405521
145.9839.4733.34026.734.734.730.63815234055-405022
122.0534.482040403731.531.52910194050-404523
136.7238.092537.537.538.430.730.7218134045-404024
124.8935.132346.130.937.533.329.23713244040-403525
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ادامه جدول پیوست 1- داده ها و محاسبات مربوط به تعیین ژرفای دیرینه چاه مورد مطالعه
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155.0241.6633.333.433.335.735.728.62410144035-403026
144.7439.2827.236.436.435.32735.32811174030-402527
137.438.2330403033.333.333.33413214025-402028
140.5938.8828.54328.536.336.327.4187114020-401529
148.334033.333.333.427.738.833.43012184015-401030
122.643528.528.54338.430.830.8207134010-400031
118.9134.1421.442.835.833.433.333.34114274000-399532
105.630.762537.537.541.627.730.75216363995-398033
100.3328.882338.538.543.723.223.14513323980-397534
101.6429.262541.637.441.336.821.94112293975-396535
88.8125.492338.538.539.425.6355113383965-395036
90.1525.8620404037.234.8285815433950-393037
102.2629.4130403033.333.333.43410243930-392538
99.0328.5716.633.250.2402040216153925-391539

xxxxxxxxxxx3915-385040
93.1427.6423.438.338.333.733.732.612334893850-384541
85.7424.821.84038.240303012932973845-384042
87.925.5322.233.444.433.333.433.3141361053840-383043
88.7825.8526.236.936.936.626.836.6147381093830-382044

xxxxxxxxXxx3820-378045
50.789.67041.858.235.728.635.7124121123780-377546
49.69.32045.554.537.335.527.2118111073775-376547
53.411.4046.153.934.629.735.7114131013765-376048
53.9311.960505037.827.536.7117141033760-375549
57.8312.19046.653.4372637123151083755-375050
52.2910.810505040.428.231.411112993750-374551
59.3514.39042.157.936.32736.7132191133745-374052
48.338.650445636.231.731.71049953745-374053
52.4510.9041.658.435.133.331.611012983740-373554
47.378.240505033.732.633.7978893735-373055
53.2411.34045.454.634.832.532.39711863730-372556
54.6912.08045.454.637.52537.59111803725-372057
48.338.57046.153.940.835.727.511113983720-371558
48.238.52055.544.546.836.416.81059963715-371059
50.59.82042.557.538.637.623.8112111013710-370560
46.217.29042.857.244.932.528.6967893705-370061
48.188.510505034.833.721.5948863700-369562
49.959.520406042.13027.910510953695-369063
47.857.96044.555.537.52537.511391043690-368564
56.1312.847.142.850.131.531.53710914953685-368065
65.2417.1110.542.137.432.635.831.611119923680-367566
58.5814.0312.55037.534343211416883675-366067
70.2419.161343.543.534.433.322.312023873660-355568
94.4527.6113.741.34542.138.129.810529763655-365069
91.5726.7219.345.135.635.236.428.411631853650-364070
144.7139.8130.234.83535.335.329.410843653640-363071
121.7934.8233.333.433.328.742.32911239733630-362072
158.342.3732323632.337.530.25925343620-361073
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156.7341.892932.238.825.539.5357431433610-359574
157.8242.1833.333.333.432.432.435.26427373595-358575
150.640.843127.541.533.433.333.37129423585-357576
95.3927.8820.644.836.434.626.638.810429753575-357077
103.6230.1828.137.534.431313810632743570-356578
110.5632.0326.834.139.136.734.428.912841873565-356079
119.3834.2827.733.33933.333.832.910536693560-355580
117.9633.9130.733.33634.244.721.111539763555-355081
113.9232.8729.139.531.430.635.737.714648983550-354582
126.9936.0226.538.734.83935.625.413649873545-354083
105.0830.6428.939.431.737.233.729.112438863540-353084
117.3333.3329.745.924.440.738.121.211137763530-352085
113.9232.872541.637.430.632.636.814648983520-351586
121.1834.6126.635.537.936.434.129.513045853515-351087
106.1330.926.435.238.442.136.821.111034763510-350588
102.729.9226.334.239.527.439.333.312738893505-350089
107.8431.3529.735.135.238.235.82611837813500-349590
86.8625.2322.240.737.139.737.123.210727783495-349091
92.8627.112537.537.537.240.622.211832863490-348592
95.3927.8820.641.339.13633.730.310429753485-348093
96.7328.282746.426.643.638.617.89928713480-347594
106.453119.335.445.333.433.333.310031693475-347095
96.8328.320404040.727.631.710630763470-346596
76.9921.7923.541.135.432.737.729.67817613465-346097
92.86 27.112537.537.53633.730.311832863460-345598
94.8227.7221.439.239.428.726.444.910128733455-345099
96.8328.042639.134.938.935.535.68223593450-3445100
104.3530.432542.832.232.145.332.69228643445-3440101
104.2430.3919.335.445.343.626.729.310231713440-3435102

10029.5419.234.647.333.833.832.48826623435-3430103
85.424.7122.740.936.332.838.828.48922673430-3425104
86.172526.347.324.433.333.333.47619573425-3420105
64.5617.1818.145.436.539.233.924.96411533420-3415106
79.3222.6617.64735.439.629.331.17517583415-3410107
79.2522.6115.742.142.238.430.730.98419653410-3405108
90.0326.2523.842.833.438.925.435.78021593405-3400109
73.820.5814.25035.833.333.433.36814543400-3390110
81.6523.4320404030.638.730.76415493390-3385111
63.1316.1718.145.436.536.833.329.96811573385-3380112
64.2116.6622.244.433.437.731.131.1549453380-3370113
76.621.6615.346.138.631.936.132.26013473370-3360114
67.8318.1812.55037.547.22527.8448363360-3350115
77.62218.136.345.633.433.333.35011393350-3340116
73.7620.5814.242.942.9372637347273340-3335117
75.7520.9322.244.434.432.332.335.4439343335-3325118
78.6922.4115.346.138.633.322.244.55813453325-3320119
64.8516.9218.1 45.437.529.637.4376511543320-3310120
67.2917.9414.242.942.931.228.130.7397323310-3300121
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58.1813.8422.255.522.332.133.934659563300-3295122
74.6420.9322.255.522.332.329.438.3439343295-3285123
74.1320.680505034.72639.3296233285-3280124
70.0319.120752533.333.433.3224183280-3260125
79.8822.85062.537.53729.637.4358273260-3255126
71.1619.56055.544.529.732.437.9469373255-3240127
67.0217.850604030.42647.6285233240-3220128
73.7620.58057.142.933.333.433.3347273220-3205129
80.9223.21046.153.925.534.829.75613433205-3200130
83.21248.341.650.128.934.236.95012383200-3195131
109.931.9120404034.328.135.64715323195-3180132
115.6333.3330.730.732.634.638.4273913263180-3160133
115.6333.3328.542.828.732.12542.94214283160-3140134
126.993633.333.433.331.237.531.3259163140-3120135
134.1537.533.344.428.333.333.333.4249153120-3105136
165.2343.4740353530.738.630.72310133105-3100137
184.9346.663833.328.720.845.833.44521243100-3085138
225.2952.2739.134.724.223.847.628.64423213085-3070139
273.3757.7746.226.926.92147.531.54526193070-3060140
301.7260.4634.634.730.717.647.235.24326173060-3055141
303.2360.714729.423.627.254.418.42817113055-3050142

357.4 65.384735.217.833.344.422.3261793050-3030143
319.0562.1639.139.121.821.45028.63723143030-3010144
340.0763.9361.517.910.633.355.511.26139213010-2995145
356.3865.343.731.225.135.24717.84932172995-2990146
353.964.8148.525.725.831.542.124.45435192990-2985147
342.4564.1753.423.323.320.845.832.46743242985-2980148
347.2664.5556.829.413.82550257951282980-2960149
360.6765.6350252531.845.422.86442222960-2955150
359.5965.5552.523.723.82945.125.99059312955-2950151

xxxxxxxxxxx2950-2825152
358.1665.4354.73217.32553.521.58153282825-2820153
345.1964.3848.936.11526.942.330.87347262820-2805154
334.6963.5253.723.722.632.241.925.98554312805-2800155

xxxxxxxxxxx2800-2740156
353.964.816025.714.331.547.321.25435192740-2725157
320.9662.3146.523.230.330.738.630.76943262725-2720158
220.451.6645.12925.927.537.936.66031292720-2705159
130.3336.7333.433.333.332.22938.84918312705-2700160

Xxxxxxxxxxx2700-2570161
123.835.2933.333.433.336.336.327.4176112570-2565162
11533.316.633.350.133.333.333.4186122565-2560163
11533.32537.537.537.531.236.3248162560-2550164

108.331.516.650.133.346.123.930196132550-2545165
107.331.2520404027.236.336.5165112545-2540166
105.430.725255033.322.344.413492540-2525167
108.331.520505027.236.436.4165112525-2515168
86.1725050505020308262515-2510169
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