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  چکیده
هـاي   نمونـه ه عـ از مطال. داغ بر مبناي نانوفسیلهاي آهکی مورد بررسی قرار گرفـت هغرب کپـ برش قلعه زو واقع در سرچشمه در سازندهاي تیرگان و مرز

 از CC8تـا  CC7 بـایوزون   دو ،یلی همـراه هـاي شـاخص و تجمـع فسـ    با توجه به اولین حضورگونه. گونه شناسایی گردید 35جنس و  17برداشت شده، 
  .باشدآپتین پسین تا آلبین پیشین می مطالعه شده، سن مرز مبناي بایوزونهاي مذکور بر. گرددبراي این مرز پیشنهاد می) 1977(بندي سیسینگ  زون

  

  .داغکپه ،قلعه زو ،سرچشمه ،تیرگان ،نانواستراتیگرافی: کلیديهايواژه
  

  مقدمه
ایران، بخش وسیعی از ق داغ در شمال شرکپه حوضه رسوبی

 بخـش ایرانـی  . گیـرد را دربرمیترکمنستان و شمال افغانستان 
ــین  ــا  30 ˚35حوضــه ب ــا 00  ْ54عــرض شــمالی و 15˚38ت   ت

 13 ˚61 1373افشارحرب،( طول شرقی قرار دارد(.  
سرچشـمه بـر مبنـاي     ـ  در این تحقیق مرز سـازندهاي تیرگـان  

این گـروه  . ی مورد مطالعه قرار گرفته استنانوفسیلهاي آهک
فسیلی با اشکال متنـوع خـود از بقایـاي جلبکهـاي هاپتوفیـت      

ــدازه   ــه ان ــوده ک ــر از ب ــد  30اي کمت ــرون دارن ــامل  و میک ش
 توسـط به نام کوکولیت هسـتند کـه    یصفحات دیسکی شکل

نانوپالنکتونهاي آهکی در تریاس  .شوندسلول زنده ایجاد می
یک ییک و سنوزویمزوزو دورانهاي در طول باال ظاهر شده و

  فی از ـختلـاي مـژرف درروزي ـاهاي امـده و در دریـنوع شـمت

  
دلیل ویژگیهایی ه ب .فالت قاره تا اعماق اقیانوس وجود دارند

هاي رسوبی استوایی تنوع زیاد در محیط و فراوانی نسبی مانند
ــاه و گســترش    ــدوده ســنی کوت ــیع و نیمــه اســتوایی، مح وس

رسوبات . دارند ايویژهبراي چینه شناسان اهمیت  ،جغرافیایی
داراي نانوفســیلهاي  پســینکرتاســه  در ویــژهه یــک بــیمزوزو

اولین مزیت کاربردي ایـن گـروه    اینوجود ا ب .دبسیار فراوانن
مـذکور   يبا توجـه بـه ویژگیهـا   . است گارينزیست چینه در

 بـراي سرچشـمه  ـ   تیرگـان سـازندهاي  نمونه از مرز  26تعداد 
 :یابی به اهداف زیر مورد مطالعه قرار گرفتستد

سـازندهاي   معرفى نانوپالنکتونهاى آهکى مرز وی شناسایـ 1
 .سرچشمه ـ تیرگان

 .نانوپالنکتونهاي آهکی با استفاده از تعیین سن این مرزـ 2

  هاي رسوبیسارهنشریه علمی ـ پژوهشی رخ
                      124-108):  1( 4، 1390تابستان 

 

Sedimentary Facies 
Summer 2011, 4 (1): 108-124  
 



109       )غرب کپه داغ(نانواستراتیگرافی مرز سازندهاي تیرگان ـ سرچشمه دربرش قلعه زو 

 

  موقعیت جغرافیایی و راههاي دسترسی به منطقه مورد مطالعه: 1شکل
 

ــ 3 ــود در  ـ ــتی موج ــاى زیس ــین زونه ــاس   تعی ــرز براس ــن م ای
 اسـتاندارد  هاىآهکـی و مقایسـه آن بـا زون بنـدی     نانوفسیلهاى

 .جهانی

ــ 4 ــاس دو  ـ ــطح تم ــونگی س ــی چگ ــان و   بررس ــازند تیرگ س
 .مبناي نانوفسیلهاي آهکی سرچشمه بر

  .امکان حد در پالئواکولوژیکی رتفسیـ 5
  

 شناسی سازند تیرگان چینه
کیلــومتري  39روسـتاي تیرگـان واقـع در     ام ایـن سـازند از  نـ 

ــتان    ــرق شهرسـ ــوب شـ ــزجنـ ــده  درگـ ــه شـ ــتا گرفتـ  .سـ
بــرش الگــوى ســازند تیرگــان در کــوه  .)1373ب،افشــارحر(

گـز مطالعـه    ى درشـرق کیلـومترى جنـوب    39تیرگان واقع در 
در جنـوب  نیـز  ایـن سـازند داراى بـرش مرجعـى     . شده است

ــتاى جـــوزك شـــرق ــه غـــرب(ى روسـ  باشـــدمـــی )داغ  کپـ
لیتـی و  اُسازند تیرگان از سـنگ آهکهـاي اُ   ).1383آقانباتی،(

 آهکهـاي مـارنی،  از سـنگ  ی ئـ هاي جززیست آواري و الیه
نهـاي  ودر تمـام رخنم . شیل آهکی تشکیل شده است مارن و

 دار وجـود دارد هایی از سنگ آهکهاي اربیتـولین سازند، الیه
، سازند )رش شورابب( غداکپه شرقدر  .)1373افشارحرب،(

، غـرب را دارد ولى به سـمت  ) متر 20(تیرگان کمترین ستبرا 
اى که در محل بـرش   بد به گونهیا ضخامت سازند افزایش می

متر ستبرا دارد و حتى در  780متر و در برش الگو  310مرجع 
 متر اسـت  1005تیرگان  سازند ضخامت 2 هتپه شمار چاه قزل

  ).1383،آقانباتی(
  

 چینه شناسی سازند سرچشمه
کیلـومتري   14نام این سـازند از روسـتاي سرچشـمه واقـع در     

ــد    ــه شــ ــورد گرفتــ ــهر بجنــ ــرق شــ ــمال شــ ــتشــ  ه اســ
ی شـــرقدماغــه   بــرش الگـــوي آن در  ).1373افشــارحرب، (

. تاقدیـس خور، کنــار راه مشهد به کالت مطالعه شده اسـت 
 متــر ســتبرا دارد 310ســازند سرچشــمه در محــل بــرش الگــو 

ل ســازند سرچشــمه از دو بخــش تشــکی    ).1383آقانبــاتی،(
بخش زیـرین کـه از مـارن خاکسـتري و خاکسـتري       :شود می

شـامل تنـاوب    کـه  بـاالیی بخـش   و ده اسـت تیره تشـکیل شـ  
 هـاي نـازك سـنگ آهـک اسـت     هاي شـیل تیـره و الیـه    الیه

تغییرات ضـخامت سـازند سرچشـمه در     ).1373افشارحرب،(
 غـرب بـه   شرقدر یک نگاه کلی، ستبرا از . خور توجه است

، سـازند  )تـرین بـرش   یشـرق (در بـرش نـار    .یابـد افزایش مـی 
کیلومتري شـمال   100ر متر ضخامت دارد و د 150سرچشمه 

متـر   1090ی گنبد کـاووس ضـخامت ســازند سرچشـمه     شرق
 متر 17کمترین ضخامت این سازند با  ).1383آقانباتی،( است

بخش مرکزي حوضـه   برش شمال و شمال شرق شترپا در در
ــه ــاران( داغرســوبی کپ ــرار دارد) منطقــه چن ــوروزي و ( ق ن

 ).1388همکاران، 

نزدیکــی روســتاي  وهش درایــن پــژ عــه درلبــرش مــورد مطا
ـــه ــات  24ر زو واقـــع د قلعـ ــا مختصـ ــیروان بـ   کیلـــومتري شـ

طـول شـرقی قـرار     57ْ 47′ 30ً عـرض شـمالی و   37ْ  ′31 42"
  ).1لشک(دارد 
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  مطالعات فسیل شناسی
فسیل شناسی به بخش مطالعات  پژوهشجا که در این  از آن

 د سرچشمه منحصـر باالیی سازند تیرگان و بخش پایینی سازن
به پیشینه مطالعات فسیل شناسـی در هـر کـدام از     است، شده

شایان ذکر است که . شوداین دو بخش به طور جدا اشاره می
بر مبنـاي   بخش غالباً مطالعات انجام شده در این دو مهمترین

، هـا ای، دوکفـه ها، پالینومورفها، آمونیتان، خارپوستدارانروزن
یـات آن در  ئلهاي آهکی بـوده کـه جز  و نانوفسی هابراکیوپود

  .سازند آمده است مبحث فسیل شناسی هر
انجام  سازند تیرگان اي از مطالعات رسوب شناسی نیز درپاره

آریـایی و   هايگزارشـ  توان بـه می از میان آنهاشده است که 
ــاران  ــدي و)1385(همک ــاران  ، ریون ــوي )1386(همک ، موس

، )1388(اران ، کبــــاري و همکــــ)1387(زاده و همکــــاران 
آبـــاد و و طـــاهر پورخلیـــل) 1389(یـــاورمنش و همکـــاران 

سـازند سرچشـمه نیـز    مـورد   در .اشاره کرد) 1389(همکاران 
و نـوروزي و  ) 1385(مقاالت اخالقی و همکاران  توان ازمی

  .نام برد) 1388(همکاران 
  

   فسیل شناسی سازند تیرگان
توجــه بــه بـا   بـرش الگــو  سـازند تیرگــان در  متـر زیــرین  387

ــیلهاي  ، .Ammocycloloculina sp. ،Choffatella spفس
Cuneolina cf.hensoni ،Gavalinella baremina ،
Haplophragmium sp. ،Nautiloculina oolitica ،

Pesudocyclamina cf. hedbergi ،Pesudocyclamina 

littus ،Textularia foeda و Trocholina alpina   توسـط
. نسبت داده شده اسـت  آپتینـ   نئوکومینه ب )1969( النتريک

را نیــز بــر مبنــاي فســیلهاي   ســازند ایــن متــر بــاالیی 400وي 
Dictyoconus sp. ،Lituola sp. ،Nautiloculina 

circularis و Orbitolina discoidea-conoidea آپتـین   به
داران روزنبـــه  توجـــهبـــا نیـــز رهقـــی  .نســـبت داده اســـت

Acicularia sp. ،Ammobaculites sp.  ،Chofattella 

decipiens ،Dictyoconus aff. Arabicus ،Macroporella 

sp. ،Nautiloculina oolitica ،Nautiloculina sp. ،
Orbitolina aff. Lenticularis ،Orbitolina aff. kurdica ،

Orbitolina sp. ،Pesudocyclamina sp. و Textularia sp. ،
را  تیرگان سازند )ي جوزكجنوب شرق روستا(برش مرجع 
ــه ســـن   ــین ـ    نئوکـــومینبـ اســـت  معرفـــی نمـــوده  آپتـ

ــارحرب،( ــرش ).1373افش ــوزك ب ــاي   ج ــر مبن داران روزنب
آپتـین پیشـین    ـ  سـن بـارمین  نیـز بـه   سبز  هايو جلبک بنتونیک

ــدي و همکــاران،(گــزارش شــده اســت   ســازند  ).1386ریون
 مبنــاي مجموعــه فونــا و بــرداغ کپــه شــرقتیرگـان در شــمال  

 ه اسـت آپتین در نظر گرفتـه شـد   میکروفاسیسهاي تعیین شده
  در بـــرش شـــترپا. )1380آقاداداشـــی ابهـــري و همکـــاران،(
نزدیکـی   ه فرعی چناران درداجکیلومتري مـشهد در  78در (

متـر مـورد    83ضخامت تقریبی  اسازند باین ) روســتاي شترپا
ــه    ــرار گرفت ــی ق ــه بررس ــا توج ــایی   و ب ــه شناس ــه از  4ب گون

خانواده توگزاستریده سن اواخر کرتاسه آغـازین  پوستان خار
 هاشـمیان وهمکـاران،  (ذکر شده اسـت  براي آن ) نئوکومین(

ــرش ار در ).1386 ــب ــوب غــرب    10ان در ک کیلــومتري جن
توجـه بـه وجـود     بـا و  مبناي جلبکهـاي آهکـی   برنیز بجنورد 

 Actinoporella podolica ،Clypeina gigantean هايگونه
بخـــش زیـــرین ســـازند  در Praturlonella dalmatica و

ــان ــارمین   ،تیرگـ ــنی بـ ــاو سـ ــود   بـ ــه وجـ ــه بـ ــه توجـ گونـ
Praturlonella nerae  ــاالییدربخــش ــادل آن ب ، ســنی مع
آبـاد و همکـاران،   طـاهرپور خلیـل  ( آپتین پیشنهاد شده اسـت 

غــرب  دربــرش چمــن بیــد  در بــراي ســازند تیرگــان .)2010
 سن بـارمین  ،یکونبنت رانداروزنبر مبناي  هم داغحوضه کپه

، ریونـدي و همکـاران  ( ه اسـت آپتین پیشین پیشنهاد گردیـد ـ 
بسـیار انـدکی در    یشناسـ تاکنون مطالعـات نانوفسـیل   ).1388

به گزارش  توانمیدر میان آنها سازند تیرگان انجام شده که 
در گزارش مذکور تعداد انـدکی   .کرداشاره ) 1386(هادوي 



111       )غرب کپه داغ(نانواستراتیگرافی مرز سازندهاي تیرگان ـ سرچشمه دربرش قلعه زو 

 

ایـن سـازند بـا سـن آلبـین گـزارش       نانوفسیل از بخش زیرین 
 .شده است

  
 فسیل شناسی سازند سرچشمه

ــمه    ــازند سرچش ــن س ــو  درس ــرش الگ ــر  ب ــود ب ــاس وج  اس
 Orbitolina conica ،Orbitolinaی چـــون دارانــ  روزن

discoidea  وOrbitolina kurdica   گـزارش  آپتـین  به سـن
ــت   ــده اس ــري، (ش ــامی  ).1969کالنت ــید ام ــه    س ــه ب ــا توج ب
، Deshayesites deshayesi (ORB) ونیتهـاي شـــناسایی آم 

Deshayesites sp. و Hypacanthoplites sp.  ــازند در س
داغ سـن آن را آپتـین پیشـین    کپـه حوضه سرچشمه در غرب 
رئـیس السـادات و    ).1373افشـارحرب،  (تعیین نمـوده اسـت   

سـن   موجـود،  دارانروزنبـر مبنـاي    )1372(موسوي حرمـی  
ایـن سـازند    .انـد  مه پیشنهاد کردهبراي سازند سرچش را ینتآپ
بـر مبنـاي   و  )1381( السـادات   یسئرتوسط  نیز الگوبرش  در

 پیشـین  تـین آپ ـبـارمین پسـین    سـن  بـه  وجود آمونیتهـاي زیـر   
  :نسبت داده شده است

Aconeceras (Aconeceras) haugi, Ancyloceras cf. 
mantelli, Argvethites sp., Australiceras sp., 
Barremites cf. difficilis, Cheloniceras 
(Cheloniceras) spp., Deshayesites cf. 
consobrinoides, D. cf.dechyi, D. cf. euglyphus, D. 
cf. involutus, D. luppovi, D. cf. multicostatus, D. 
oglanlensis, D. cf planus, D. cf. Tuarkyricus, D. 
weissi, D. cf. Weissiformis, D. sp. 1, D. sp. 2, D. 
spp., Dufrenoyia sp., Eogaudryceras (Eogaudryceras) 
sp., Eogaudryceras (Eotetragonites) sp., 
Heteroceras cf. colchicus, H. spp., Imerites 
sparcicostatus, Martelites cf. Tenuicostatus, M. cf. 
Tinae, M. securiformis, M. sp. 1, M. sp. 2, 
Paraimerites sp., Pedioceras cf. Anthulai, 
Pedioceras sp., Phylloceras sp., Phyllopachyceras 
sp., Toxoceratoides sp., Turkmeniceras multicostatum, 
Turkmeniceras cf. tumidum. 

بـرش   در سـازند سرچشـمه  هاي ماکروفسـیل  همطالعبا توجه به 
هـایی نظیـر   آمونیت ییو شناسـا  )مال شرق مشـهد ش(انجیربالغ 

Cheloniceras cornuelianumــت ــون ، خارپوســ انی چــ
Epiaster toxasteroides، هایی نظیر براکیوپودSellithyris 

coxvellensis سن سازند سرچشـمه   ها،ایدوکفهشماري از  و
و  داوطلـب زرقـی  ( شـده اسـت   تعیـین ) پسین و پیشین(آپتین 

نیـز بـه    هـا وفالژلـه داین مبناي بر همین برش). 1388همکاران، 
 و همکـاران،  زرقـی  داوطلـب (شـده اسـت    معرفیآپتین  سن

مبنــاي   بــر  ســازند سرچشــمه بــراي نخســتین بــار     ). 1388
توسـط هـادوي و شـکري     برش الگـو  نانوفسیلهاي آهکی در

مطالعـه شـده کـه نتـایج     ) 1385(هادوي و شـکري   و )1379(
اي سازند سرچشمه خواهـد  این بررسی در بخش زیست چینه

  .آمد
  
  وش مطالعه وآماده سازير

شـود  متـري انجـام مـی   سانتی 50تا  30نمونه برداري از اعماق 
ــوا   ــازه و ه ــه ت ــا نمون ــدنت ـــآم. زده باش ــا روش  ـ ــازي ب اده س

در ایـن روش   .گیردصورت می )Smear slide( اسمیراسالید
توســط  نمونــه ازمکعــب  متــریانتــــدود یــک سحــدر ابتــدا 

ثیر آلودگی و هوازدگی أا میزان تشود تیده میـکاردك تراش
مقـداري از نمونـه بـه میـزان      گـاه  آن .به حداقل ممکن برسد

پـودر   .ه صورت پودر درآیـد بگرم را خراشیده تا  10 تقریبی
اي آب ســپس بــا افــزودن قطــره ریختــه،حاصــله را روي الم 

مقطـر و بـه کمـک یـک خـالل دنـدان نمونـه روي الم پهـن         
 ،خـالل دنـدان   توسـط گزاکـی  کـات زی حر با ایجـاد . شود یم

و پس از  کردهایجاد  لاز نمونه روي الم یضخامتهاي مختلف
بــه وســیله چســب ، خشــک کــردن نمونــه روي اجــاق برقــی

ــ ــالزام الم . شــودده مــیچســبی ل آمــاده شــده روي المکاناداب
 بـرداري بـا میکروسـکپ پالریـزان المپـوس     عکـس  مطالعه و

BX51 ــا عدســی شــی  و انجــام ون و روغــن ایمرســی 100ی ئب
سـازند   بـاالیی متر  70نمونه از  10 ،ودر برش قلعه ز .شود می

 داراربیتـولین  ايماسـه  سنگ آهـک داراي  عمدتاًکه ن تیرگا
متر زیرین سازند سرچشمه که از  105نمونه از  16و د نباشمی

مـورد  ، مـارنی و مـارن تشـکیل شـده     سنگ آهـک دو بخش 
ور شناســایی بـه منظــ  .)2شــکل ( مطالعـه قــرار گرفتـه اســـت  
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ــیلها و ــت   نانوفس ــات زیس ــز مطالع ــهچنی ــهاي  اي ازین گزارش
 ،)1998(، بارنت )1985و  1983(نیلسن  ـ  پرشمتعددي مانند 

ــگ  ــادوي ،)2008(یانـ ــادوي و و )1386( هـ ــاران هـ  همکـ

ــتف )1387( ــت ااس ــده اس ــه   .ده ش ــان گون ــترش زم ــا و گس ه
 هــاي مطالعــه شــده دربایوزونهــاي شناســایی شــده در نمونــه 

  .ستنشان داده شده ا 4و  3لهاي شک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )داغغرب کپه(ستون چینه شناسی مرز سازندهاي تیرگان و سرچشمه در برش قلعه زو : 2شکل  
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  برش قلعه زو نانوفسیلهاي آهکی سازند تیرگان در
روي  ی بــــر یکتــــاکنون مطالعــــات متعــــدد تاکســــونوم   

یک انجـام شـده   یویژه انواع مزوزوه نانوپالنکتونهاي آهکی ب
، 1986(ز واتکینـ  تـوان بـه مطالعـات   می آن جمله از است که

عـرض جغرافیـایی    داراي براي مناطق )1996 و 1992، 1989
ماستریشـتین آغـازین    ـ  نانوفسـیلهاي کامپـانین   .باال اشاره کرد

 )1983(ز وایـ  توسط واینـد و در جنوب غرب اقیانوس اطلس 
ه گردیـد بررسـی   و پـالئواکولوژي  ايزیست چینـه از دیدگاه 

ــت ــزارش در  .اس ــز گ ــونومی،   ،)1988(وای ــر تاکس ــالوه ب ع
محیط زیست قدیمه نیز مـورد   ط آب وهوایی، جغرافیا وشرای

 یکـی از  هم) 1988(گزارش بارنت . رفته استگ بررسی قرار
نانوفسیلهاي آهکـی معرفـی شـده تـا      هايترین مجموعهکامل

نانوفسـیلهاي معرفـی    توصـیفی بـراي  سفانه أاما مت ،کنون است
نیلسـن   ـ  پـرش  گـزارش  .شده در این مقاله ذکـر نشـده اسـت   

آن نانوفسیلهاي شناسایی شده تـا   مجموعه جامعی از )1985(
ــیســال  ــه م ــدرا ارائ ــه توصــیف   .کن ــه ب وي در ایــن مجموع

ل تاکسونهاي نانوفسیلی، تفاوت تاکسونها بـا یکـدیگر   ـــکام
   .پردازدو بازه سنی آنها می

بــر روي نانوفســیلهاي ســازند  ،ذکــر شـد  طورکــه قــبالً همـان 
تـوان بــه  نشــده و فقـط مــی تیرگـان مطالعـات چنــدانی انجـام    

اشاره نمود کـه در ایـن گـزارش بـه     ) 1386(گزارش هادوي 
چند نمونه از بخـش   اندکی از نانوفسیلهاي موجود در معرفی

بدین سبب از بخش  .زیرین سازند تیرگان پرداخته شده است
نمونـه   10تعـداد  ، متـر  70سازند تیرگـان بـه ضـخامت     باالیی

ایـن   سـنگ شناسـی  جـا کـه    آن از. برداشت و مطالعه گردید
سـخت اسـت، جهـت     ايماسه سنگ آهک ،سازند بخش از

لذا فراوانی و  .حفظ نانوفسیلهاي آهکی چندان مناسب نیست
بـا وجـود   . باشدچندان زیاد نمیآن هاي نانوفسیلی گونهع تنو

اولین گزارش از نانوفسیلهاي آهکـی ایـن    این، نوشتار حاضر
با سازند سرچشمه  آن مرز بخش از سازند تیرگان به ویژه در

  از طرفــی بــه دلیــل ایــن کــه نانوفســیلهاي آهکــی . باشــدمــی
هاي کوتـاهی را معرفـی کننـد    توانند از نظر سنی محدودهمی 

شــایان ذکــر اســت تعــدادي از ایــن  . دارنــد اهمیــت فراوانــی
تواننـد  مـی نیز ها حتی با حفظ شدگی متوسط تا ضعیف  گونه

در مجمـوع  . دنهـا باشـ  نهشـته گویاي بازه زمانی این بخش از 
بخــش زیـرین ســازند   جـنس از  9گونــه متعلـق بــه   20تعـداد  

 : شودمی معرفی تیرگان به شرح زیر

Calcicalathina alta Perch-Nielson 1979a, Conus 
phaera mexicana Trejo 1969, Cyclogelosphaera 
reinhardtii (Perch-Nielson 1968) Romein 1977, 
Lithraphidites bollii (Thierstein 1971) Thierstein 
1973, Micrantholithus obtusus Stradner 1963, 
Nannoconus abundans Stradner & Grun 1973, 
Nannoconus bermudezii Bronnimann 1955, 
Nannoconus boletus Deflandre & Deflandre-
Rigaud 1967, Nannoconus borealis Perch-Nielson 
1979, Nannoconus bucheri Bronnimann 1955, 
Nannoconus colomii Remane et al. 1986, 
Nannoconus dolomiticus Cita & Pasquare 1959, 
Nannoconus elongatus Bronnimann 1955, 
Nannoconus kamptneri Bronnimann 1955, 
Nannoconus quadriangulus Deflandre & 
Deflandre 1967, Nannoconus steinmannii 
Kamptner 1931, Radiolithus planus Stover 1966, 
Tetralithus cassianus Gardet 1955, Watznaueria 
barnesiae (Black 1959) Perch-Nielsen 1968, 
Watznaueria biporta Bukry 1969. 

بخـش   شـده در  گسترش چینه شناسی نانوفسـیلهاي شناسـایی  
نشـان داده   3شـکل   در برش قلعه زو در سازند تیرگان باالیی

  .شده است
  

  برش قلعه زو نانوفسیلهاي آهکی سازند سرچشمه در
ایـن بخـش از   ، ترکیب سنگ شناسـی  گفته شد که قبالًچنان 
مـارنی و   سـنگ آهـک  ابتـدا  در هاي سازند سرچشـمه  نهشته

، ثیر کمتـر دیـاژنز  أاین رو به سـبب تـ   از. باشدسپس مارن می
  یلهاي موجود بهـتر، فراوانی آنها بیشتر و حفظ شدگی نانوفس
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هـا بـه   بررسی این بخـش از نهشـته  . تنوع آنها نیز زیادتر است
  :منجر شده است جنس به شرح زیر 15و گونه  27شناسایی 

Broinsonia signata (Noël 1969) Noël 1970, 
Calcicalathina alta Perch-Nielson 1979a, Conus 
phaera mexicana Trejo 1969, Corollithion signum 
Stradner 1963, Cyclogelosphaera reinhardtii 
(Perch-Nielson 1968) Romein 1977, Cylindralithus 
nudus Bukry 1969, Didemnum minutum Bonet & 
Benveniste-Velasquez 1971, Hayesites albiensis 
Manivit 1971, Hayesites irregularis Thierstein in 
Roth & Thierstein 1972, Micrantholithus 
hoschulzii (Reinhardt 1966) Thierstein 1971, 
Micrantholithus obtusus Stradner 1963, 
Nannoconus bermudezii Bronnimann 1955, 
Nannoconus bucheri Brönnimann 1955, 
Nannoconus circularis Deres & Acheriteguy 1980, 
Nannoconus donatensis Deres & Acheriteguy 

1986, Nannoconus elongatus Bronnimann 1955, 
Nannoconus kamptneri Bronnimann 1955, 
Nannoconus regularis Deres & Acheriteguy 1980, 
Nannoconus steinmannii Kamptner 1931, 
Nannoconus truittii truittii Brönnimann 1955, 
Nannoconus wassallii Bronnimann 1955, 
Polycostella beckmanii Thierstein 1971, 
Prediscosphaera columnata (Stover 1966) Perch-
Nielson 1984, Tegulalithus tesselatus (Stradner et 
al. 1968) Crux 1986, Tetralithus cassianus Gardet 
1955, Watznaueria barnesiae (Black 1959) Perch-
Nielsen 1968, Watznaueria biporta Bukry 1969. 

بخــش  گسـترش چینـه شناسـی نانوفســیلهاي معرفـی شـده در     
نشـان   4شـکل  در  عـه زو لزیرین سازند سرچشـمه در بـرش ق  

  .داده شده است

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )غرب کپه داغ(سیلهاي آهکی بخش باالیی سازند تیرگان در برش قلعه زو اي نانوفنمودار زیست چینه: 3شکل
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  نگاريچینه  زیست
بررسـی چینـه شناسـی     براي کیجا که نانوفسیلهاي آه از آن

این بررسی  جا به نتایج حاصل از این زیستی بسیار مناسبند در
 هر کدام از دو بخـش مطالعـه شـده در    طور جداگانه دره و ب

  .پردازیمسرچشمه می سازندهاي تیرگان و
  

  نسازند تیرگا
ها ماننـد   توان گفت که برخی ازگـونهمی 3ل با نگاهی به شک

Calcicalathina alta  وTetralithus cassianus  و
در کـل ضـخامت    Nannoconusهـاي مختلـف جـنس     گونه

ولی  ،مورد مطالعه، کم و بیش و به طور پراکنده وجود دارند
 Radiolithusگونـه شـاخص   ) FO(ر اسـاس اولین حضو بر

planus    ــد ــراه ماننـ ــیلی همـ ــع فسـ  Nannoconusو تجمـ

quadriangulus quadriangulus سـازند   ییبـاال بخش  در
بـه سـن   ) 1977(یک بایوزون از زون بندي سیسینگ  تیرگان
  :شده است به شرح زیر شناسایی پسینآپتین 

  
CHIASTOZYGUS LITTERARIUS ZONE (CC 7) 

ـــه   ــین حضورگونــ ــایوزون از اولـ  Chiastozygusایـــن بـ

litterarius حضـــورگونه  تـــا اولـــینPrediscosphaera 

  )غرب کپه داغ(اي نانوفسیلهاي آهکی بخش زیرین سازند سرچشمه در برش قلعه زو  نمودار زیست چینه: 4شکل
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columnatsa بازه زمانی آپتـین و  شانگرکه ن ودشمی تعریف 
اولـین حضـور   ) 1976( تیرشـتین  .اسـت ابتداي آلبین آغـازي  

 Rhagodiscos angustus و Eprolithus floralisهاي گونه
سیسینگ  .کندپیشنهاد می) آپتین پیشین( CC7بایوزون  را در

 Micrantholithus اساس آخرین حضـور گونـه   بر) 1977(

hoschulzii  بــایوزونCC7 ه را بــCC7a و CC7b  تقـــسیم
داً بر پایه آخـرین حضـور  مجد) 1979(پرش ـ نیلسن   .کندمی

 Conusphaeraو  Nannoconus steinmaniiهــاي گونــه

mexicana،  زیــرزونCC7b وي . ه اســتمعرفــی نمــود  را
ــورگونه  ــرین حضـ ــايآخـ  و Nannoconus wassallii هـ
Eprolithus antiques اولین حضور گونه و Rhagodiscus 

angustus در آپتــین پســین بــراي معرفــی زیــرزون  راCC7a 
   .استفاده کرده است

 باالییبخش  در چند در برش قلعه زو مطالعات کنونی هر در
دیده نشـده   Chiastozygus litterariusسازند تیرگان گونه 

ــه  ،اســت ــایوزون   planus Radiolithusگون کــه شــاخص ب
BC21  اهده گردیــدباشـد مشـ  مــی) 1998(همکـاران   بـون و. 

تـوان معـادل بخـش بـاالیی بـایوزون      مـی  را یادشـده بایوزون 
CC7  ــینگ ــایوزون  و) 1977(سیس ــرش CC7bب ــپ ــن  ـ نیلس

 .استدانست که بیانگر سنی معادل آپتین پسین ) 1979(
 

  سازند سرچشمه
ــان ــبالً  هم ــه ق ــد  طورک ــه ش ــر  ،گفت ــی ب ــات کم روي  مطالع

 ایـن سـازند   .نانوفسیلهاي سازند سرچشـمه انجـام شـده اسـت    
براي نخستین بار برمبناي نانوفسیلهاي آهکـی در بـرش الگـو    

مورد مطالعه و بررسـی قـرار    )1379(توسط هادوي و شکري 
ــت ــاي  و گرفــ ــدي  CC7-CC8-CC9بایوزونهــ از زون بنــ
با توجه بـه ارزش  . دپیشنهاد گردیبراي آن  )1977( سیسینگ

در سن سـازند سرچشـمه   نیز  چینه شناسی بایوزونهاي مذکور
هـادوي و   .تعیـین شـد  آلبـین پسـین    ــ  پیشینبرش الگو آپتین 

نانوفسیلهاي آهکی سازند سرچشمه را در دو  )1385(شکري 

 و دادنـد  برش روستاي آتشگان و امیرآباد مورد بررسی قـرار 
 تشـکیل  بـازه زمـانی  خـود،  شناسایی شده  يها بر اساس گونه

-CC8 يبـا بایوزونهـا  را سازند سرچشـمه در بـرش آتشـگان    

CC9   ن ـو سـ  مطـابق دانسـته   )1977(از زون بندي سیسـینگ
معرفـی   سـنومانین پیشـین   ـ  آلبـین پسـین  تـا  آلبین را برش  آن

از زون  CC8بـایوزون   نیـز  بـراي بـرش امیرآبـاد   آنها  .نمودند
سـن سـازند    نمـوده و لـذا  پیشـنهاد  را ) 1977(گ بندي سیسین

جا  زآنا .گزارش کردندآلبین را سرچشمه در برش امیر آباد 
زیـرین سـازند    متـر  105که بررسی مطالعات کنونی بـر روي  

توان به وجود یک بایوزون می ،سـرچشمه متمرکز شده است
بـایوزون شناســایی شـده معــادل   . ایـن بخـش اشــاره نمـود    در

 اسـت کـه بـر   ) 1977( از زون بندي سیسـینگ  CC8بایوزون 
  Prediscosphaera columnataمبناي اولین حضـورگــونه 

  :شودمعرفی می شرح زیر هب
 

PREDISCOSPHAERA COLUMNATA  ZONE  (CC8) 
 Prediscosphaera گونــه اولــین حضــور ایــن بــایوزون از

columnata  تـــــا اولـــــین حضـــــورگونهEiffellithus 

turriseiffelii  طبـق گزارشـهاي تیرشـتین    . شـود  تعریف مــی
 ظهــــور گونــــه ،)1977(همکــــاران  مانیویــــت و و) 1971(

Prediscosphaera columnata بـایوزون   درCC8 بـازه   در
ایـن بـایوزون را    )1979( نیلسن ـ   پرش .باشدزمـانی آلبین می

، Corollithion signumهـاي  حضـورگونه  اسـاس اولـین   بـر 
Tranolithus phacelisus جنس  وCribrosphaera   بـه دو

  . کرده است تقسیم b وa زیر زون 
  هـاي سرچشمه گونهبخش زیرین سازند  در این پژوهش در

Prediscosphaera columnataو Corollithion signum 
سیسـینگ   CC8کـه نشـان دهنـده بـایوزون      نداشناسایی شده

 )1979(نیلسـن   ـ  پرش CC8a با سن آلبین و بایوزون) 1977(
ــی  ــین م ــین پیش ــادل آلب ــدمع ــه . باش ــرف دیگرگون ــاي از ط ه

Cylindralithud nudus  وTegulalitus tesselatus  از
  .این بایوزون هستند هاي همراه درگونه
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  بحث
سازند تیرگان بـا   باالییبا توجه به مطالعات انجام شده بخش 

مقایسـه  ر د. ی داردخـوان  هم )1977(گ سیسین CC7 بایوزون
کـه  (ي فسـیلی  هـا  شـاخه روي سـایر  ر با مطالعات انجام شده ب

آپتـین را در   ـ  که بازه زمـانی بـارمین  ) تر بدان اشاره شدپیش
ــازه ســنی نشــان داده شــده توســط   اد،د یمــمجمــوع نشــان  ب

سازند تیرگـان، آپتـین    باالیینانوفسیلهاي آهکی براي بخش 
  .پسین است

لعات فسیلهاي مختلف نشانگر بازه زمانی آپتین براي کـل  مطا
نشـان   4شکل  که در طور اما همان ،باشد یمسازند سرچشمه 

در مطالعات کنونی سن بخـش زیـرین ایـن سـازند      ،داده شد
مطالعـات نانوفسـیلی بـر    ر که بـا سـای  ه شد معرفیآلبین پیشین 

ون با توجـه بـه وجـود بـایوز     .ی داردخوان همروي این سازند 
CC7  تیرگـان و ادامـه آن در بخـش    سـازند  در بخش باالیی

مـرز بـین ایـن دو سـازند را      توان یم ،ابتدایی سازند سرچشمه
  ).5ل شک(پیوسته دانست 

 گسـترش  و پراکنـدگی  چگـونگی  اسـاس  ر بـر از طرف دیگ
 عرضـهاي  تـوان  یمـ  جغرافیایی مختلف عرضهاي در ها گونه

 مطالعـات  طبـق . ردکـ  بررسـی  را نظر مورد منطقه جغرافیایی

 Watznaueria  گونـه ، )1973( بـاکري  توسـط  شـده  انجـام 

barnesaپـایین  عرضهاي در و ندارد وجود باال درعرضهاي 

، )1981(تیرشـتین   هايایـن مطلـب در گزارشـ   . اسـت  فـراوان 
 .کید شده استأتنیز ) 1992( واتکینز و )1983( وایز و وایند

 Hayesites irregularis،Micrantholithusهـاي گونههمچنین 

obtusus  ــه ــف  وگون ــاي مختل ــه  Nannoconusه مشخص
حضـور   بـه  توجـه  بـا  .باشـند  یعرضـهاي جغرافیـایی پـایین مـ    

سـازندهاي   فـوق در بـرش مـورد مطالعـه در مـرز      يهـا  گونـه 
 از مطالعه مورد حوضه که رسد یم تیرگان و سرچشمه به نظر

 واقـع شـده   پـایین  عرضهاي در دیرینه جغرافیایی نظر عرض

   استوایی يو هوا آب )1971(تیرشتین  دیگر سوي از. است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Calcicalathina مانند ییها اساس گونه را بر استوایی نیمه و

oblongata و Lithraphidites bollii و  همشـــخص کـــرد
 Diadorombus هـاي گونـه  دوگونه را همراه بـا  نیحضور ا

rectus ،Micrantholithus obtusus ،Nannoconus spp. 
 عمـق از  کم نواحی مشخصهRusinolithus irregularis و 

 بـا  .دانـد  یمـ اي کنار قارهریاهاي د وي ا هیحاش دریاهاي قبیل

ــورگونه   ــه حضـ ــه بـ ــتوجـ ، Lithraphidites bollii ايهـ
Micrantholithus obtusus ــه  و ــور گون ــا وف ــف  يه مختل

Nannoconus مانند Nannoconus bucheri، Nannoconus 

kamptneri وNannoconus steinmanii، گـذاري  رسوب یطحم 

و  آب با عمق کم دریاي یک سازندهاي تیرگان و سرچشمه
  .است بوده استوایی نیمه تا استوایی يهوا

  هبایوزوناسیون مرز سازندهاي تیرگان و سرچشم: 5شکل
 )غرب کپه داغ(در برش قلعه زو 
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  گیرينتیجه
گونــه معرفــی  35و جــنس  17مجمــوع ر ایــن پــژوهش در د

 آهکی نانوفسیلهاي شناسی هچین گسترش به توجه با .گردید

 يهـا  گونـه  حضـور  اولـین  و مطالعـه  مورد مقاطع رد ودموج
 سیسـینگ  CC7، بـایوزون همـراه  فسـیلی  تجمـع  و شـاخص 

 بـایوزون  و سرچشـمه  وسازندهاي تیرگـان   براي مرز )1977(
CC8 براي بخش زیرین سـازند سرچشـمه    )1977( سیسینگ

اساس ارزش چینـه شناسـی بایوزونهـاي     رب. گردد یمپیشنهاد 
  ه شده براي مرز سازندهاي تیرگان و سن بخش مطالع رمذکو

  
سرچشمه آپتین پسین و براي بخش زیـرین سـازند سرچشـمه    

 با توجه بـه شـواهد نانوفسـیل شناسـی،     .باشد یمآلبین پیشین 

ک یـ  سـازندهاي تیرگـان و سرچشـمه    گـذاري محیط رسوب
 بوده استوایی نیمه تا استوایی يو هوا آب با عمق کم دریاي
تنـوع و   و حفـظ شـدگی بهتـر   از طـرف دیگـر وجـود     .است

شــدن ر تــعمیــقر نانوفســیلهاي آهکــی نشــانگ فراوانــی بیشــتر
  .سرچشمه استدریاي دریاي تیرگان به سمت 

  
 منابع

 انجمـن زمـین شناسـی ایـران،     همـایش  دهمین .داغاورگونین درحوضه کپه رخساره. 1385 ،.عالمه، م ،.هاشمیان، ن ،.ا.آریایی، ع
 .دانشگاه تربیت مدرس تهران

بخش خـاوري   بررسی و مطالعه بیوفاسیس و لیتوفاسیس سازند تیرگان در. 1380،.، آقابناتی، ع.، هاشمی، م.قاداداشی ابهري، فآ
 .376، صاکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی وبیستمین گردهمایی علوم زمین،  .داغکپه

 .ص 586 ،کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان. ایران شناسی زمین. 1383 ،.ع آقانباتی،

گـذاري سـازند   رسوب گذاري و پس ازتفسیر تاریخچه رسوب. 1385 ،.، نجفی، م.ر.، موسوي حرمی، س.، محبوبی، ا.اخالقی، م
مجلـه پژوهشـی دانشـگاه     .شـمال شـرق ایـران   ـ   داغدر ناحیه جنوب آق دربند، شـرق حوضـه کپـه   ) آپسین زیرین(سرچشمه 

  .194ـ177: 23 ،)علوم پایه(اصفهان 
  .ص275 ،کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان. داغکپه شناسی زمین :ایران شناسی زمین .1373 ،.ع افشارحرب،

مطالعــه ماکروفســیلهاي ســازند سرچشــمه در بــرش . 1388، .، فذبیحــی زوارم ،.ر.، عاشــوري، ع.، ارئوفیــان ،.، اداوطلــب زرقــی
  .353ص دانشگاه فردوسی مشهد،، سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، )دشمال شرق مشه(انجیربالغ 

بـرش انجیـربالغ    پالینو استراتیگرافی سازند سرچشـمه در . 1388، .نیا، م، وحیدي.ر.، عاشوري، ع.، قاسمی نژاد، ا.داوطلب زرقی، ا
  . 104ـ101صص ،دسومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهداغ، شرق کپه

لیتواستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سـازند تیرگـان در بـرش    . 1386، .، محبوبی، ا.ر. موسوي حرمی، س ،.نجفی، م ،.ریوندي، ب
 .، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمینو ششمین گردهمایی علوم ز بیست .داغمرجع، غرب حوضه کپه

میکروفاسیس سازند  مطالعه بیواستراتیگرافی و. 1388، .، وحیدي نیا، م.، محبوبی، ا.ر.، موسوي حرمی، س.م، نجفی، .ریوندي، ب
، مشـهد  دانشـگاه فردوسـی   ،سومین همایش انجمـن دیرینـه شناسـی ایـران    ، )داغغرب حوضه کپه(تیرگان در برش چمن بید 

  .355ص
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نگـاري زیسـتی و   چینه. 1386، .ع.م.س، ، موسوي زاده.نیا، م، وحیدي.، محبوبی، ا.ر.، موسوي حرمی، س.، نجفی، م.ریوندي، ب 
دانشـگاه فردوسـی   ، یـازدهمین انجمـن زمـین شناسـی ایـران      .در شمال شرق مشـهد  ناودیس خور سکانسی سازند تیرگان در

  .563صمشهد، 
بیسـت و یکمـین    .داغ، شمال شـرق ایـران  چینه شناسی و آمونیتهاي سازند سرچشمه در حوضه کپه. 1381، .ن.رئیس السادات، س

  .14ـ 13صص ،کشور معدنی اکتشافات و شناسیسازمان زمین  گردهمایی
چینـه شناسـی و بایوزوناسـیون سـازندهاي سرچشـمه و سـنگانه در شـرق        . 1372، .ر. ، موسـوي حرمـی، س  .ن.رئیس السادات، س

  .73-58: 7، علوم زمین فصلنامه .شمال شرق ایران ـ داغه کپهحوض
هاي رسـوبی سـازند   هـا و سکانسـ  رخسـاره  آنالیز. 1388، .ر.، موسوي حرمی، س.، محبوبی، الف.ح.، محمودي قرائی، م.کباري، ر

سـازمان  ، سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسـی ایـران  و  گردهمایی علوم زمین هفتمین و  بیست، مال چنارانتیرگان در ش
  .اکتشافات معدنی کشور شناسی و زمین

 سـازند  سکانسی نگاريچینه و رسوبی هايرخساره. 1387، .فی، م، نج.ر.حرمی، س موسوي ا، محبوبی، ،.ع.م.س زاده، موسوي

 مجلـه پژوهشـی  . حوضـه  شـرق  نـواحی  با انطباق و داغرسوبی کپه غرب حوضه در بید چمن و جوزك برشهاي در تیرگان

  .56ـ 33: 32 ،)علوم پایه( اصفهان  دانشگاه
نگــاري کربناتـه و چینـه   هــايآنـالیز رخسـاره  . 1388، .ر.، سموسـوي حرمــی  ،.ح.، مییـ محمــودي قرا ،.، امحبـوبی  ،.، زنـوروزي  

  .26ـ20: 3،رسوب و سنگ رسوبفصلنامه  .داغسکانسی سازند سرچشمه در شمال مشهد بخش مرکزي کپه
ــادوي، ف ــماعیل، ا.ه ــنگانه،     .1386 ،.، پوراس ــمه، س ــان، سرچش ــازندهاي تیرگ ــذر س ــی گ ــامیرآبررس ــر زدراآبو  یت ــاي  ب مبن

  .628ص، انجمن زمین شناسی ایران همایش یازدهمین. سرخسـ  مقطع جاده مشهد نانوپالنکتونهاي آهکی در
امیرآبـاد   ش آتشـگان و بـر  بایواسـتراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبناي نانوپالنکتونهاي آهکی در .1385، .، شکري، م.هادوي، ف

 .1464ـ1445صص مدرس، تربیت دانشگاه ایران، زمین شناسی انجمن دهمین همایش .)رشته کوه کپه داغ(

نـوزدهمین   .مقطـع تیـپ   مبناي نانوپالنکتونهاي آهکی در بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر .1379، .ح.شکري، م ،.هادوي، ف
  .کشور اکتشافات معدنی و یشناس زمین سازمان گردهمایی علوم زمین،

  .ص 329 ،اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و. نانوفسیلهاي آهکی ایران. 1381،.هادوي، ف
 ،کشـور  واکتشـافات معـدنی   شناسی زمین سازمان .داغ، ایران مرکزي، مکرانکپه کرتاسه آهکی نانوفسیلهاي .1386،.ف هادوي،

  .ص493
 .ص 576،نشر بنفشه مشهد .هاي آهکینانوپالنکتون .1387،.ف هادوي،
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