
بررسی فرامینیفرهاي آگلوتینه ي سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان، 

  شرق حوضه ي رسوبی کپه داغ
 2 محمد، وحیدي نیا –* 1میر امیر، صالحی

– 
2عاشوري، علیرضا  

  Mir_Amir_Salahi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد،دانشجوي کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی،  1
   دانشگاه فردوسی مشهد ،ئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علومعضو هی 2

  

   چکیده

از مهمترین سازندهاي  یکی و سازند خانگیران قرار گرفتهکپه داغ در شمال و شمال شرقی ایران ي رسوبی حوضه 

سرخس، شهر غرب ناودیس چهل کمان واقع در  ،این سازند فرامینیفرهايبه منظور مطالعه . پالئوژن این حوضه میباشد

به  مارن تناوبی از  شامل برش مورد نظراین سازند در  لیتولوژي  .انتخاب گردیده است شرق حوضه ي رسوبی کپه داغ

ي نمونه هاي جمع آوري شده، سیزده  بر اساس مطالعه .به رنگ زرد کرمی می باشد هکیآ مارنرنگ سبز زیتونی و 

 Bathysiphon ،Clavulinoides ،Dorothia ،Marssonella ،Textulariaگونه از ده جنس متفاوت 

،Siphogenerinoides ،Spiroplectinella ،Vulvulina ،Saccammina  وReophax  از فرامینیفرهاي

محدوده  ند که  تنوع و فراوانی این گونه ها به سمت باالي برش رو به کاهش بوده وشناسایی شد آگلوتینه، از این سازند

باثیال باالیی،  زندگی اجتماع این فرامینیفرهاي آگلوتینه گویاي اعماق. میانی می باشد - پیشینسن ، ائوآنهاي سنی 

  .  برش مذکور است دراین موجودات میانی 
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Abstract
Kopet-Dagh basin is located in north and northeast of Iran. Khangiran Formation is one of the most 
important formations of Paleogene settings. For study of the Khangiran Formation foraminifera, 
Chehelkaman Syncline section was selected. This section located in  west of Sarakhs city, East of Kopet-
Dagh basin. Litology of  this formation composed of alternation of olive green  marl and limy yellow marl. 
Based on study of  collected samples, 13 species belonging 10 diffrent genera Bathysiphon  ، Clavulinoides 
،Dorothia  ، Marssonella  ، Textularia  ، Siphogenerinoides  ، Spiroplectinella ،Vulvulina ، Saccammina and 
Reophax of agglutinated foraminifera were distinguished. Diversity of the identified species gradually 
decreases upward throughout the Early-Middle Eocene, that it's age of Chehelkaman Syncline section. 



This agglutinated foraminifera assemblage indicate of upper-middle bathyal paleodepth for the 
Khangiran Formation in the studied section.
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  مقدمه 

فرامینیفرهاي آگلوتینه به عنوان یک ابزار چینه شناسی بیش از صد سال اسـت کـه مـورد اسـتفاده     

در گذر پالئوسن بـه ائوسـن شـاهد بزرگتـرین حادثـه ي      ). Grzybowski, 1898(قرار می گیرد 

ن بـه  در مـواردي از آ  وانقراضی هستیم که اکثرا فرامینیفرهاي بنتیک را تحت تاثیر قرار داده است 

یـک پدیـده ي جهـانی     BEE .نیز یاد می شود Benthic Extinction Event (BEE)عنوان 

ین تغییـرات ایجـاد شـده در جریانـات     نـ بوده و به دلیل تغییرات مهم در آب و هواي جهانی و همچ

Galeotti et(اقیانوسی رخ مـی دهـد    al, 2004.(      از  35 -50%در طـی ایـن حادثـه در حـدود  

 & Tjalsma(ینیفرهاي بنتیک آهکی اعمـاق باثیـال تـا آبیسـال منقـرض شـدند       گونه هاي فرام

Lohman, 1983; Thomas, 1990; Kaiho, 1994; Ortiz, 1995; Thomas & 
Shackleton, 1996; Thomas, 1998(  ــک ــري اعمــاق نریتی ــاي فرامینیف ــل فون ، در مقاب

)Speijer, 1994 (     و همچنـین فونـاي فرامینیفـري آگلوتینـه)Geroch & Nowak, 1984 (

 آنهـا متحمل درصد انقراض کمتري شدند، البته با این وجود باز هم تغییرات فونایی قابل توجهی در 

از نظــر اکثــر مــولفین انقراضــات فرامینیفرهــا در نتیجــه ي تغییــرات رخ داده در  .رخ داده اســت

یش دمـا، افـزایش   فاکتورهاي محیطی می باشد که از آن جمله می توان بـه کـاهش اکسـیژن، افـزا    

و الگوهـاي تولیـدات اولیـه اشـاره کـرد       آپ ولینـگ انحالل کربنات کلسیم و همچنین تغییراتی در 

)Berggren et al, 1998; Thomas, 1998 .(     در این میان همانطوریکـه اشـاره شـد بـرخالف

در گونه هاي فرامینیفرهاي بنتیک آهکی، فرامینیفرهاي آگلوتینـه متحمـل فشـاري بـراي انقـراض      

و در کـل تغییـرات کمتـري در    ) Kaminski et al, 1996(ائوسن نشده اند  -طول مرز پالئوسن

ایـن گــروه رخ داده اسـت و در نتیجــه ي ایـن امــر مــی تـوانیم شــاهد حضـور تقریبــا گســترده ي      

فرامینیفرهاي آگلوتینه در ائوسن نیز باشیم و بنابراین، این گروه می تواند بـه عنـوان بهتـرین ابـزار     

هدف از ایـن مقالـه   . اي مقایسه ي شرایط دیرینه محیطی قبل و بعد از انقراض به کار گرفته شودبر

بررسی فرامینیفرهاي آگلوتینه ي سازند خانگیران، از حوضه ي رسوبی کپـه داغ در بـرش نـاودیس    

و احتمـاال الیگوسـن    ائوسـن فوقـانی  -سازند خانگیران به سن پالئوسن فوقانی. چهل کمان می باشد

از جملـه سـازندهاي   ) 1378هـادوي، (الیگوسن فوقانی-و ائوسن زیرین) Rahaghi, 1978( یرینز



تـاکنون مطالعـات فسـیل     کهپالئوژن موجود در حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرقی ایران است 

برش مورد مطالعه در جاده مشـهد بـه    .و چینه شناسی کمتري بر روي آن انجام شده است شناسی

 o60  33' 16''به مختصـات  طـول جغرافیـایی    کیلومتري روستاي شورلق،  30سمت سرخس و در 

نقشه ي راه هـاي دسترسـی و   . قرار گرفته است  شمالی o36  36'  6/5''خاوري و عرض جغرافیایی 

  .آمده است 2و  1ستون چینه شناسی برش مذکور در شکل هاي 
  

  
  راه هاي دسترسی به برش مورد مطالعه: 1شکل

  
  

  

  ستون چینه شناسی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان: 2شکل 

  



  شرح و بحث 

مطالعه ي فرامینیفرهاي آگلوتینه ي سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان منجر به 

 - پیشینبرش ائوسن  شناسایی سیزده گونه از ده جنس متفاوت شده است که محدوده ي سنی این

. میانی بوده و تنوع و فراوانی فرامینیفرهاي آگلوتینه در برش مذکور به سمت باال رو به کاهش است

. آمده است 1مورفوگروپ، موقعیت زندگی و استراتژي تغذیه ي این جنس و گونه ها در جدول 

رش ناودیس چهل کمان همچنین با توجه به اجتماع فرامینیفرهاي آگلوتینه سازند خانگیران در ب

، می باشد، می توان )Slope Marl Assemblage )SMA، بیشتر از نوع 3که بر اساس شکل 

  .در نظر گرفت این فرامینیفرهاي بنتیک آگلوتینهباثیال باالیی، میانی را براي  زندگی اعماق

  

  
هاي فرامینیفرهاي  بررسی مورفولوژي، نحوه ي زندگی، استراتژي تغذیه و محیط زندگی جنس:  1جدول 

 Nagay et al, 1997; Van den)از با کمی تغییر آگلوتینه شناسایی شده از سازند خانگیران، اقتباس

Akker et al, 2000)  

  

  



  
Zili)از  با کمی تغییر عمق دیرینه تخمینی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان، اقتباس: 3شکل  & 

Zaghbib, 2010)  
  

  نتیجه گیري 

رسی فرامینیفرهاي آگلوتینه ي سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان منجر به شناسایی بر

 Bathysiphon ،Clavulinoides ،Dorothia ،Marssonella ،Textulariaسیزده گونه از ده جنس  متفاوت 

،Siphogenerinoides ،Spiroplectinella  وVulvulina  ه هاي آگلوتینه شده است که تنوع و فراوانی این گون

به سمت باالي برش رو به کاهش بوده و محدوده ي سنی این فرامینیفرهاي شناسایی شده ائوسن 

ضمن اینکه بررسی محیط زندگی این فرامینیفرها گویاي اعماق باثیال . میانی می باشد - زیرین

  .باالیی، میانی براي برش مذکور از سازند خانگیران می باشد
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Plate1: Scale bar: 20µm
1: Clavulinoides angularis (d’Orbigny, 1826). 2: Clavulinoides trilatera (Cushman, 1926). 3: Cluvulinoides 
amorpha (Cushman, emend.  Alegret and Thomas, 2001). 4: Vulvulina advena (Cushman, 1926). 5:
Spiroplectinella carinata (d’Orbigny, 1846). 6: Gaudryina concinna (Reuss, 1846). 7: Marssonella oxycona 
(Reuss,1860). 8: Dorothia bulleta (Carsey, 1926).  9: Saccammina sphaerica (sars, 1872). 10: Pseudobolivina 
sp. 11: Bathysiphon saidi (ANAN, 1994). 12: Bathysiphon eocenicus (CUSHMAN & HANNA, 1927). 13:
Reophax sp.


