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 چکیده 

 مورد دریا آب سطح تغییرات و نگاريچینه زیست بررسی منظور به بهار برش اصفهان، استان مرکزي، ایران حوضه باالیی کرتاسه رسوبات مطالعه این در
 دارانروزن روي بر شده انجام مطالعات. است شده تشکیل آهکی مارن و مارن طبقات از که بوده ضخامت متر 89 داراي رسوبات این. گرفتند قرار بررسی

- بایو 6به باالیی کرتاسه رسوبات پالنکتونیک، دارانروزن برمبناي. گردید پالنکتونیک اشکال از جنس 11 به متعلق گونه 30 شناسایی به منجر برش این در

  : از عبارتند جدید به قدیم از هابایوزون این که گردیدند تقسیم جهانی زون

 Dicarinella concavata Interval: ود شماره بایوزون؛ Marginotruncana sigali - Dicarinella primitiva Partial Range : کی شماره بایوزون

Zone  ه س شماره بایوزون ؛: Dicarinella asymetrica Total Range Zoneرچها شماره بایوزون ؛: Globotruncanita elevata Partial range Zone 

    Radotruncana calcarata Interval Zone :شش شماره بایوزون ؛ Globotruncana ventricosa Interval Zone جپن شماره بایوزون ؛ 

 بررسی به توجه با. دباشمی پسین کامپانین -میانی تورونین انتهاي سن داراي پالنکتونیک، دارانروزن مبناي بر مطالعه مورد منطقه در باالیی کرتاسه رسوبات
 سانتونین زمان در چند هر. دهدمی نشان را میانی سانتونین تا میانی تورونین از افزایشی روند رسوبی حوضه عمق یکپالنکتون دارانروزن هايمورفوتایپ

 کم ماستریشتین -کامپانین مرز به نزدیک و کامپانین انتهاي در شود،می عمیق رسوبی حوضه کامپانین ابتداي در دوباره و یابدمی کاهش حوضه عمق باالیی
  .باشیممی شاهد را پسروي و حوضه شدگی عمق

  گان کلیديواژ

   پالنکتونیک دارانروزن دریا، آب سطح تغییرات باالیی، کامپانین میانی، تورونین مرکزي، ایران استراتیگرافی،بایو
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Biostratigraphy and sea level change in the Turonian -
Campanian deposits of the Central Iran Basins 

( Bahar section)based on planktonic foraminifera  
 

Abstract 

     In this study the Upper Cretaceous sediments in the Central Iran Basins , Esfehan province,the Bahar Section,for 
the purpose of Biostratighraphy and sea level change studies were investigated. These sediments with about 89 m 
thickness consist of Marl and limy marl . The investigated foraminifera led to identification of  30 species of 
planktonic foraminifera that belong to 11 genera. Based on planktonic foraminifera the Upper Cretaceous deposits 
were divided into 6 biozone which are cosmopolitan and respectively are:biozone1-Marginotruncana sigali - 
Dicarinella primitiva Partial Range zone,Biozone2- Dicarinella concavata Interval Zone. Biozone3-  Dicarinella 
asymetrica Total Range Zone. Biozone4- Globotruncanita elevata Partial range zone . Biozone5- Globotruncana 
ventricosa Interval Zone. Biozone6- Radotruncana calcarata Interval zone. The Upper Cretaceous sediments in the 
study area on the basis of Planktonic Foraminifera are of the Late middle Turonian to the Late Campanian ages. 
According to the Morphotype groups of planktonic foraminifera deeping the basin from the Middel Turonian to the 
Middle Santonian is seen .However, in the late Santonian shallowing the basin and again in the Early Campanian 
deeping the  basin, in the Late Campanian and close to the Campanian-Maastrichtian boundary shallowing the basin 
and a sea regression is observed.  

 

Key words 

 Biostratigraphy, Central Iran, Late middle Turonian , Late Campanian, sea level change, Planktonic Foraminifera. 

  

  مقدمه

 در زيکف و پالنکتونیک دارانروزن اجتماعات گسترش
 ایران در واقع بهار برش در کامپانین -تورونین رسوبات
 این انجام از هدف. است گرفته قرار بررسی مورد مرکزي
 مطالعه و هازون زیست دقیق شناسایی و ،مطالعه تحقیق،

 .تاس مطالعه مورد رسوبات پالنکتونیک دارانروزن کمی

 و آهک سنگ از متشکل متر 89 ضخامت با رسوبات این
 دارانروزن به توجه با که باشندمی مارنی آهک سنگ

 در رسوبات این. دارد کامپانین -سانتونین سن پالنکتونیک،
 معرفی داراکینید هايمارن واحد عنوان به مطالعه مورد منطقه
   .است شده

 برش به دسترسی راههاي و جغرافیایی موقعیت
  بهار

 واقع اصفهان شهر خاور جنوب کیلومتري 27 در بهار برش
 طول 51˚49׳08״ داراي جغرافیایی موقعیت نظر از و شده

 در برش این. باشد می شمالی عرض 36˚09׳30״ و خاوري
 راه). 1شکل( است گرفته قرار اصفهان 1:250000 نقشه

 قدیم آسفالته جاده طریق از مذکور برش به دسترسی
 به کیلومتر 25 طی از پس که باشدمی میسر شیراز –اصفهان

  . رسدمی بهارستان شهرستان
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 آهک سنگ معدن سمت به که خاکی جاده طریق از سپس
 برش. باشد می پذیر امکان برش به دسترسی رود، می الشتر
  ).3شکل( است شده واقع معدن شمال در مطالعه مورد

- اکینید هايمارن واحد ايچینه سنگ هايویژگی

  بهار برش در دار

 آهک و آهک سنگ متر 89 شامل بهار برش در واحد این
 داراي واحد این هايالیه. باشدمی خاکستري رنگ به مارنی
 راس سمت به باشدکهمی  NE 40شیب و  N50Wامتداد
 نیز واحد این. شودمی کاسته تدریج به هاالیه شیب از سازند
 عملکرد اثر در دار،اینوسراموس آهک سنگ واحد همانند

 ترجوان هايواحد هايالیه برخالف منطقه در تکتونیک
 .است شرقی شمال سمت به و معکوس شیب داراي کرتاسه

 و داراینوسراموس آهک سنگ واحد با واحد این زیرین مرز
 شیبهم ارگانیکی هايآهک سنگ واحد با آن باالیی مرز
  .باشدمی

 شامل باال به پایین از داراکینید هايمارن واحد بهار برش در
 . باشدمی زیر سنگی هايواحد

 الیه نازك تا متوسط خاکستري آهک سنگ -1

 متر 7/1 

                                                                   خاکستري الیه نازك آهک سنگ -2
                                                 متر 3/3

 حاوي خاکستري مارنی آهک سنگ –آهک سنگ -3
      ايکفه دو

                                                             متر 3     

                                                             خاکستري مارنی آهک سنگ – آهک سنگ -4
                                                         متر 2/4

 نازك تا متوسط مارنی آهک سنگ –آهک سنگ  -5
 خاکستري الیه

                                           متر 3/5      

 نازك تا متوسط مارنی آهک سنگ –آهک سنگ -6
 خارپوستان و ايکفه دو حاوي خاکستري الیه

 متر 4 

                                                                      خاکستري مارنی آهک سنگ -7
                                                    متر 9/24

                                                             خاکستري الیه نازك مارنی آهک سنگ  -8
 متر 4/42
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 اصفهان 1: 250000 نقشه ،)بهار برش( کرتاسه ايچینه سنگ هايواحد نمایش .1شکل

 

 هايمارن واحد -4 داراینوسراموس آهک سنگ واحد -3 دارسراس بودانتی هاي شیل واحد - 2 باالیی داراربیتولین آهک سنگ واحد -1:  بهار برش. 2شکل
   داراکینید

  

 

  آن به دسترسی راههاي و بهار برش موقعیت. 3شکل
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  بهار برش در باالیی کرتاسه رسوبات شناسیچینه ستون .4شکل

 

 

 در داراکینید هايمارن واحد زیستی هايویژگی
  بهار برش

 دارانروزن و خارپوستان واجد فسیلی نظر از واحد این
 هايجنس از مختلف هايگونه نظیر پالنکتونیک

Globotruncana ,Globotruncanella Globotruncanita, 
Hedbergella  باشدمی زيکف داران روزن همچنین و . 

 منطبق باالیی کرتاسه رسوبات نگاريچینه زیست
 بهار دربرش )2004( سیلوا پرمولی زیستی زون با

   1 زیستی زون

Marginotruncana sigali - Dicarinella primitiva 
Partial Range Zone 
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 به را بهار برش شناسیچینه ستون از متر 5 ،زیستی زون این
  .است داده اختصاص خود

 Helvetoglobotruncana گونه انقراض با آن زیرین مرز 

helvetica (Bolli)  مرز و میانی تورونین ابتداي شاخص 
 Dicarinella concavata (Brotzen) ظهور با آن باالیی

 پیشین سانتونین ابتداي -میانی تورونین انتهاي شاخص
  . است شده مشخص

 همزیست جامعه بین در موجود هايمیکروفسیل مهمترین
  : از عبارتند زیستی، زون این

Dicarinella canaliculata (Reuss), Dicarinella 
imbricata (Mornod), Dicarinella algeriana (Caron), 
Dicarinella hagni (Scheibnerova), Heterohelix sp., 
Marginotruncana renzi (Gandolfi), 
Muricohedbergella sp., Marginotruncana marianosi 
(Douglas), Marginotruncana pseudolinneiana 
(Pessagno), Marginotruncana coronata (Bolli), 
Whiteinella paradubia (Sigal) 

 Helvetoglobotruncana گونه انقراض به توجه با 

helvetica (Bolli)  ظهور و میانی تورونین ابتداي در 
 انتهاي شاخص  Dicarinella concavata (Brotzen)گونه

 فسیلی جامعه و پیشین سانتونین ابتداي -میانی تورونین
 ابتداي -میانی تورونین انتهاي زیستی زون این سن موجود،

  . است شده تعیین پیشین سانتونین

 زیر زیستی زون دو شامل را زونبایو این، )1985(کارون
  .داندمی

1- Marginotruncana sigali Partial Range Zone 

Age : Late Turonian  

2- Dicarinella primitiva Interval Zone 

Age : Late Turonian- Early Coniacian 

     2 زیستی زون

Dicarinella concavata Interval Zone  

 پس بهار برش شناسیچینه ستون از متر 9ی،زیست زون این
  . است داده اختصاص خود بهرا  1زیستی زون از

 Dicarinella concavata گونه ظهور با پایینی مرز

(Brotzen)  گونه ظهور با آن باالیی مرز و Dicarinella 

asymetrica (Sigal)  است شده مشخص . 

 همراه Marginotruncanids بوسیله زون این فسیلی اجتماع
  .است شده حکمفرما زیاد Whiteinellids و

 مهمترین زیستی، زون این همزیست جامعه بین در
 : از عبارتند هامیکروفسیل

Dicarinella concavata (Brotzen), Dicarinella 
primitiva (Dalbiez), Dicarinella imbricata (Mornod), 
Heterohelix sp., Muricohedbergella sp., 
Marginotruncana coronata (Bolli), Marginotruncana 
schneegansi (Sigal), Marginotruncana 
pseudolinneiana Pessagno, Marginotruncana sigali 
(Reichel), Marginotruncana renzi (Gandolfi), 
Whiteinella baltica Douglas & Rankin 

 Dicarinella concavata (Brotzen) گونه ظهور به توجه با

 Dicarinellaگونه ظهور و پسین کنیاسین ابتداي در

asymetrica (Sigal)  فسیلی جامعه و پیشین سانتونین در 
 ابتداي –پسین تورونین زیستی زون این سن موجود،

  . است شده تعیین پیشین سانتونین

 

  3 زیستی زون

Dicarinella asymetrica Total Range Zone 

 را بهار برش شناسیچینه ستون متراز 11، زیستی زون این
  .است داده اختصاص خود به 2 زیستی زون از پس

 Dicarinella asymetrica (Sigal) گونه ظهور با پایینی مرز

 Dicarinella asymetricaگونه انقراض با آن باالیی مرز و

(Sigal)  است شده مشخص .   
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 همچنین.  است Whiteinella ظهور آخرین شامل زون این
 Dicarinella تمام انقراض با منطبق زون این باالیی مرز

   .است

-میکرو مهمترین زیستی، زون این همزیست جامعه بین در

 : از عبارتند فسیلها

Archaeoglobigerina cretacea (d' Orbigny), 
Dicarinella primitiva (Dalbiez), Dicarinella 
imbricata (Mornod), Heterohelix sp., 
Muricohedbergella sp., Macroglobigerinelloides  sp., 
Marginotruncana coronata (Bolli), Marginotruncana 
schneegansi (Sigal), Marginotruncana 
pseudolinneiana Pessagno, Marginotruncana sigali 
(Reichel), Marginotruncana renzi (Gandolfi), 
Whiteinella inornata (Bolli), Lenticulina sp. 

 گونه حضور و شده شناسایی فسیلی جامعه براساس

Dicarinella asymetrica (Sigal)  سن زیستی، زون دراین 
 ، پیشین کامپانین ابتداي –پیشین سانتونین زیستی زون این

     . است شده تعیین

  4 زیستی زون

Globotruncanita elevata Partial Range Zone 

 بهار برش شناسیچینه ستون از متر 5/12، زیستی زون این
  . است داده اختصاص خود به 3 زیستی زون از پس را

 مرز که Globotruncanita elevata حضور زمانی فاصله در
 در و Dicarinella asymetrica (Sigal) انقراض از پایینی
 ظهور از باالیی مرز و  Dicarinella تمام انقراض واقع

Globotruncana ventricosa (White)  شوندمی مشخص .  

 زون این پایینی درقسمت Marginotruncana ظهور آخرین
   .است شده ثبت

-میکرو مهمترین زیستی، زون این همزیست جامعه بین در

  : از عبارتند فسیلها

Archaeoglobigerina cretacea (d' Orbigny), 
Archaeoglobigerina sp., Contusotruncana  fornicata 

(Plummer), Macroglobigerinelloides  sp., 
Globotruncanita elevata (Brotzen), Globotruncana 
arca (Cushman), Globotruncana lapparenti Brotzen, 
Globotruncana bulloides Volger, Globotruncana 
linneiana (d' Orbigny), Marginotruncana coronata 
(Bolli), Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez) 

  Globotruncanita elevata (Brotzen) گونه ظهور براساس
 این سن زیستی زون دراین شده شناسایی فسیلی جامعه و

  .تاس شده تعیین پیشین کامپانین زیستی زون

   5 زیستی زون

Globotruncana ventricosa Interval Zone 
(Delbiez,1955) 

 را بهار برش شناسیچینه ستون از متر 5/28 زیستی زون این
  . است داده اختصاص خود به 4زیستی زون از پس

 Globotruncana ظهور اولین بین زمانی  فاصله در: تعربف

ventricosa  ظهور اولین تا    Radotruncana calcarata 

  .است

-میکرو مهمترین زیستی، زون این همزیست جامعه بین در

 : از عبارتند فسیلها

Archaeoglobigerina cretacea (d'Orbigny), 
Archaeoglobigerina blowi Pessagno, 
Contusotruncana fornicata (Plummer), Heterohelix 
sp., Macroglobigerinelloides sp., Globotruncana 
lapparenti Brotzen, Globotruncana bulloides Volger, 
Globotruncana linneiana (d'Orbigny), 
Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez), 
Globotruncana arca (Cushman), Globotruncanita 
elevata (Brotzen), Globotruncana ventricosa (White), 
Pseudotextularia sp. 

  .باشد می میانی کامپانین پایانی قسمت زیستی زون این سن

 

  6 زیستی زون

Radotruncana calcarata Taxon –Range Zone 
(Herm,1962) 
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 را بهار برش شناسی چینه ازستون متر 23 زیستی زون این
     .است داده اختصاص خود به 5 زیستی زون از پس

  .شده برده نام تاکساي حضور کلی محدوده: تعریف

 است مشکل نازك مقطع در شده برده نام تاکساي تشخیص
 از که است خاصی برش مستلزم آن درست شناسایی زیرا
پري مولی سیلوا و ورگا، ( باشد کرده عبور آن خارهاي میان

2004 .(  

-میکرو مهمترین زیستی، زون این همزیست جامعه بین در

 : از عبارتند فسیلها

Contusotruncana fornicata (Plummer), Heterohelix 
sp., Macroglobigerinelloides sp., Muricohedbergella 
sp., Globotruncana bulloides Volger,Globotruncana 

linneiana (d' Orbigny), Globotruncana arca 
(Cushman), Globotruncana lapparenti Brotzen, 
Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez), 
Globotruncanita elevata (Brotzen), Globotruncanita 
stuarti (de Lapparent), Pseudotextularia sp., 

 ابتداي معادل سنی زیستی زون این مطالعه مورد برش در
  .دارد پسین کامپانین

  :شامل داراکینید هايمارن واحد Oligosteginia انواع

Calcisphaerula innominata lata Adams, Pithonella 
ovalis (Kaufmann, 1851), Calcisphaerula innominata 

(Kaufmann, 1865)  توسط که هاي بررسی در .است 
 با داراکینید هايمارن واحد سن آمد عمل به نگارندگان

 کامپانین -میانی تورونین شده یافت هايسنگواره به توجه
  . گرددپسین پیشنهاد می

 

 ).2004اوگ و همکاران، از اقتباس( تتیس نواحی دیگر با پسین کامپانین -میانی تورونین رسوبات در شده مطالعه هايبیوزون مقایسه .1جدول
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 بهار برش در پسین کامپانین - میانی تورونین رسوبات در شده مطالعه هايفسیل چارت رنج .2جدول

 

 

 گروههاي اساس بر دریا آب سطح تغییرات
 پالنکتونی دارانروزن مورفوتایپ

 ستون از بخصوصی اعماق به یپالنکتون دارانروزن اصوال
 درجه غذایی، ذخایر. اندنموده پیدا سازگاري و تطابق آب

 چرخش و آب چگالی شوري، نور، نفوذ ،اکسیژن حرارت،
 دارانروزن تجمعات تغییر در مهم عوامل جمله از آب

-مورفوتایپ از گروه سه. هستند آب ستون در پالنکتونیک

 تشخیص آنها زندگی عمق براساس کرتاسه پالنکتون هاي
  :از عبارتند که است شده داده

 هاينمونه) : متر 0 -50(عمق کم مناطق فوناي -1
 نظیر مستقیم هايصدف داراي عمق این به مربوط

(Heterohelix)  با اسپیرالتروکو یا و هتروهلیکس 
 کم تزیینات داراي و کارن بدون کروي، حجرات

 .هستند  (Hedbergella)هدبرگال مانند
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-نمونه:  متر) 50 –100( واسط حد هايآب فوناي -2

-تروکو هايصدف داراي عمق این به مربوط هاي

 نظیر ابتدایی هايکارن و فشرده حجرات با سپیرالا
 .هستند پرهگلوبوترونکانا

 کانتینینتالاپی دریاي به مورفوتایپ گروه دو این فوناي
 هايگونه وسیله به هافونا این. شوندمی داده نسبت

 سه فرم و ردیفی دو هايفرم ، (Heterohelix)هتروهلیکس
-می شناخته گوبکینکال و (Guembelitria) گومبلیتریا ردیفی

  .شود

 )متر 100 از ترپایین( ترعمیق هايآب فوناي -3

 هايصدف داراي عمق این به مربوط هاي نمونه
 کارن داراي و فشرده حجرات با سپیرالاتروکو

 امارژینوترونکان جنس از مختلف هايگونه نظیر

(Marginotruncana)  دایکارینال و (Dicarinella) 

 گروه این محدب و مسطح اشکال. میباشند
؛ 1980هارت، (باشندمی ترعمیق آبهاي شاخص

 ). 1977بی، 

Morphotype(3) Morphotype(2) Morphotype(1) 

Globotruncana, Globotruncanita, Marginotruncana 

Dicarinella, Globigerinelloides, Whiteinella, 
Pseudotextularia,  Gumbelitria, Laeviheterohelix 
Hedbergella, Heterohelix  Archeoglobigerina 

 درصد رسوبگذاري، حوضه عمق مطالعه براي تحقیق ایندر 
 .گرفت قرار بررسی مورد مختلف هايگروه هايمورفوتایپ

 تورونین اواسط( باالیی کرتاسه رسوبات توالی ابتداي در
 غالب دوم نوع هاي مورفوتایپ مطالعه مورد منطقه)  میانی

 در سوم نوع هاي مورفوتایپ پیشروي حداکثر در. باشند می
 :مانند هاي نمونه و غالب میانی تورونین انتهاي

M. renzi, M. coronata, M. psedulinneiana, D. hagni, 
H. Helvetica, D.canaliculata, M. schneegansi, M. 

sigali شوندمی ظاهر.   

 هاينمونه به میانی سانتونین زمان تا باالیی تورونین اوایل از
  کرد اشاره توانمی زیر

D. primitiva, D.imbricata, D.cancavata, M. 
renzi, M. coronata, M. psedulinneiana, M. 
marginata, G. lapparenti, G. linneiana, M. 

schneegansi, G. arca D. asymetrica  شاخص که 
 سانتونین زمان در توالی ادامه ودر باشندمی عمیق هايآب

 کاهش شاهد دریا آب پسروي و عمق کاهش با باالیی
 افزایش و عمیق هايآب شاخص هايگونه در شدیدي

 و. باشیممی عمق کم و واسط حد هايمورفوتایپ درصد
 و عمیق رسوبی حوضه کامپانین ابتداي در دوباره

 G.linneiana, G.bulloides,نظیر سوم نوع هايمورفوتایپ

G.arca, G.stuartiformis, G.lapparenti, G.elevata غالب 
 - کامپانین مرز به ونزدیک کامپانین انتهاي در. شودمی

-می شاهد را پسروي و حوضه شدگی عمق کم ماستریشتین

  .باشیم

 از کمتر استوا به قطب از گرمایی شیب کرتاسه، طول در
 وسیله به ایالت دو فقط شمالی اطلس در و بوده امروز

 هايآب گرم هايجریان عمل و)  انتقالی میانی کمربند
؛ اسلیتر، 1972دوگالز، (د شونمی جدا یکدیگر از سطحی
  ). 1980؛ هارت، 1972

   : شامل پالنکتونی دارانروزن

 Dicarinella sp., Globotruncana sp., 
Marginotruncana sp. Heterohelix sp. Hedbergella 
sp.,Whiteinella sp., Archaeoglobigerina sp., 

Globigerinelloides sp.,  گرم آبهاي به متعلقBoreal 

Tethyan باشندمی   

 ناحیه زیر، شده شناسائی پالنکتونی دارانروزن اساس بر .
 و آب تتیس ایالت به متعلق کرتاسه زمان در مطالعه مورد
  .است بوده  گرم هواي
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 پالنکتونیک داران¬روزن مورفوتایپ انواع .3 جدول
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 دریا آب سطح تغییرات منحنی و هامورفوتایپ تغییرات چگونگی نمایش .5شکل

 

 



 27  ......در کامپانین – تورونین رسوبات در دریا آب سطح تغییرات و بایواستراتیگرافی شیرازي؛ قاسم بیتا سمناري، سعیده بخشنده، حامد بخشنده، لیدا

 

 

 

1تابلو.  1.Dicarinella primitiva (Dalbiez), Early Santonian 2. Marginotruncana sigali (Reichel), Early Santonian 3. 
Dicarinella concavata (Brotzen), Early Santonian 4. Dicarinella asymetrica (Sigal), Santonian 5. Globotruncanita 
elevata (Brotzen), Early Campanian 6. Globotruncana ventricosa White, Campanian 7. Radotruncana calcarata 
(Cushman), Late Campanian 8. Globotruncanita stuarti (de Lapparent), Campanian 
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 .Globotruncana arca (Cushman), Late Campanian 2. Globotruncana bulloides Vogler, Santonian 3.1 2تابلو.

Contusotruncana fornicata (Plummer), Santonian- Campanian 4. Marginotruncana renzi (Gandolfi), Santonian 5. 
Globotruncana linneiana (d'Orbigny), Campanian6. Marginotruncana schneegansi (Sigal), Campanian 7. 
Dicarinella imbricata (Mornod), Santonian8. Globotruncana lapparenti Brotzen, Campanian 
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  گیرينتیجه

-سنگواره به توجه با باالیی کرتاسه رسوبات سن  -1

-می کامپانین –تورونین آن در شده مطالعه هاي

  . باشد
 روي شناسیفسیل دقیق مطالعات به توجه با -2

-طبقه ارائه ضمن ،زيکف و پالنکتون دارانروزن

 30 و جنس، 11 تعداد مطالعه مورد مناطق بندي
   . شد معرفی و شناسایی پالنکتون دارروزن گونه

 هايگلوبوترونکانیده به مربوط بایوزون 6 -3
ن پري مولی ایوزوب با منطبق کامپانین، -تورونین

   . گردید ارائه )2004(سیلوا 
 گردید شناسایی منطقه این رسوبات در مورفوتایپ -4

 از حاکی هانمونه در خاص الیگوترفی شرایط و

-می عمیق نیمه تا عمیق هايآب در رسوبگذاري

  .باشد
 به برش این در پالنکتونی دارانروزن حضور -5

 این در پایین جغرافیایی عرضهاي در رسوبگذاري
  .دارد اشاره زمان

 یپالنکتون دارانروزن هايمورفوتایپ بررسی با  -٦
 تورونین از افزایشی روند رسوبی حوضه عمق
 چند هر. دهدمی نشان را میانی سانتونین تا میانی

-می کاهش حوضه عمق باالیی سانتونین زمان در

 رسوبی حوضه پیشین کامپانین در دوباره ولی یابد،
 مرز به ونزدیک کامپانین انتهاي در. شودمی عمیق

 و حوضه شدگی عمق کم ماستریشتین - کامپانین
  .باشیمشاهد می را پسروي
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