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  چکیده
هـا در بـین   یه در اقیانوسهاي امروزي بوده و در اقیانوسهاي مزوزوئیک، قبل از تکامل و فراوانی دیاتومـه هاي اول کوکولیتوفرها مهمترین تولید کننده
مطالعات زیست چینه نگاري و پالئواکولوژي به ویژه در کرتاسـه و بـه   با توجه به  نقش بسیار مهم نانوفسیلها در . فیتوپالنکتونها از همه مهمتر بودند

هاي کرتاسه البرز شرقی در برش چشمه قلقل مـورد   هاي منسوب به نهشته سیل شناسی، نانوفسیلهاي آهکی آخرین الیهعلت نبود مطالعات دقیق ف
گونـه در ایـن بـرش معرفـی      51جنس و 23پالریزان تعداد بر مبناي نانوفسیلهاي شناسایی شده توسط میکروسکپ نوري . مطالعه قرار گرفته است

 Sissingh از زون بنـدي  CC16 - CC26زونهـاي  بیومـورد مطالعـه بـا    سی نانوفسیلهاي آهکی، بازه زمانی برش با توجه به گسترش چینه شنا. شدند
بررسـیهاي  . گـردد  پسین معرفی مـی  ها سانتونین پسین ـ ماستریشتین سن این الیه ،بر مبناي زیست زونهاي مشخص شده. همخوانی دارد (1977)

هاي کرتاسه در البرز شرقی در شرایط آب و هواي گرم، عرضهاي جغرافیایی پایین و در قسمتهاي کـم   دهد که آخرین نهشته پالئواکولوژي نشان می
  . یابد اند و عمق حوضه به سمت سازند فجن کاهش می عمق حوضه نهشته شده
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  دمهمق
غربـی نسـبتاً پـیچ و     ـ شرقی کوه کوههاي البرز یک رشته

شمال ایران و جنـوب دریاچـه خـزر تشـکیل      خم دار را در
شـمالی   رشته کوههاي البرز خود بخشی از قسمت. دهد می
آید که  هیمالیا در آسیاي غربی به شمار می ـ  زایی آلپکوه

جنـوب بـه فـالت    رفتـه خـزر و از    از شمال به حوضـه فـرو  
از نظـر  ). 1373افشـارحرب،  ( شود کزي ایران محدود میمر

اصـلی تقسـیم    پهنـه ساختمانی رشته کـوه البـرز بـه سـه     
  :شود می
از گسل سمنان تا نـواحی شـمالی    که البرز شرقی پهنه ـ1

ن بـه هنـدوکش غربـی در    آشود و ادامه  مشهد را شامل می

ایـن بخـش    وداغ و بینـالود جـز   کپـه . پیوندد افغانستان می
  .دهستن

از سمنان تا قزوین امتـداد دارد و   که البرز مرکزي پهنه ـ2
بـه   رشت شامل جنگلهاي جنوب دریاي خزر ـ  واحد گرگان

  .شود شمالی این بخش محسوب می پهنهزیر عنوان
از قزوین به طرف غرب ایران ادامـه   که البرز غربی پهنه ـ3

  .این بخش است پهنهیابد و کوههاي آذربایجان زیر می
البرز و تقسیم بندي آن، اختالف زیاد  کوههاي مهمویژگی 

بـه طـور   . هاي جنوبی آن است حاشیه شمالی البرز با دامنه
 هاي شمالی البـرز عـاري از رسـوبات پـالئوژن و     کلی دامنه

  نشریه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی
                   19-36):  1( 1،  1392بهار و تابستان 
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  18/10/90:  تاریخ دریافت
 15/11/91:  تاریخ پذیرش



  فرشته بداقی ، فاطمه هادوي، بهنام رحیمی     20
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این پدیـده مبـین آن اسـت     .توفهاي سبز رنگ ائوسن است
لئوژن از آب خـارج  هاي شمالی البرز در پا ابتدا دامنه که در
ــده ــی     و ش ــزي و فرورفتگ ــران مرک ــه ای ــر آن حوض ــر اث ب

شمال برآمدگی  در جنوب و) Aralocaspian( رالوکاسپینآ
هـاي   رشته کوه البـرز در دامنـه  . اند اولیه البرز به وجودآمده

رشیبی به سمت شمال دارد که نتیجـه  شمالی، روراندگی پ
 چـین خـوردگی و  . شود عمل تکتونیکی مهمی محسوب می

همچنـین  . راوان در آن حائز اهمیت اسـت گسلهاي عادي ف
این دامنه رسوبات دگرگـون شـده پرکـامبرین در چنـد      در

این پدیده مبین آن است که امتداد . محل ظاهر شده است
غربی البرز یک امتـداد قـدیمی مربـوط بـه دوران      ـ  شرقی

ثیر أپرکامبرین است که چین خوردگیهاي بعدي را تحت تـ 
رسـد کـه در شـرق البـرز      مـی  به نظـر . خود قرار داده است

جداکننــده ) شیســتهاي گرگــان (رســوبات پرکــامبرین  
  .داغ از البرز شرقی است هاي رسوبی کپه حوضه

کـه حـد    شود ناحیه بسیار وسیعی را شامل می البرز شرقی
ــه هــراز ارتفاعــات  حــد شــرقی آن ،غربــی آن دره رودخان

هاي شاهرود، سمنان،  خراسان شمالی و حد جنوبی آن دره
باشد و از سمت شمال حد فاصل علی  مسار و دامغان میگر

معـروف آن   از ارتفاعـات  .شود آباد کتول تا بابل را شامل می
متـر،   4000شاهوار بـا ارتفـاع تقریبـی     هايهتوان به قلمی
متر و نـرو و قـدمگاه اشـاره     3850 نروا متر، 3850کوه شاه

  .)1383آقانباتی،(کرد 
هـاي   آهکی مربـوط بـه نهشـته   نانوفسیلهاي  همطالعاین در 

معرفـی   در البـرز شـرقی بـا هـدف     منسوب به کرتاسه بـاال 
 هاي کرتاسـه البـرز   سن یابی نهشته ،نانوپالنکتونهاي آهکی

ــا   مقایســه بایوزوناســیون نهشــته ، شــرقی ــاي کرتاســه ب ه
تفسـیر پـالئواکولوژیکی حوضـه در    و  استانداردهاي جهانی

  .زیر مورد بررسی قرار گرفتحد امکان 
  

   روش مطالعه
ــه  ــل در    ناحی ــمه قلق ــه چش ــه در منطق ــورد مطالع  60م

 بـرش  .جـاي دارد غربی شهرستان دامغان  کیلومتري شمال
کیلـومتري شـمال غـرب جـاده      5/1فاصله در چشمه قلقل 

 شـکلهاي ( حاشیه دفتر مخابراتی روستاي دهخدا قرار دارد
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سـنگ  امل ضـخامت زیـادي از   شـ  ترکیب سنگی این برش
اي  ماسـه  سـنگ آهـک  هاي صخره ساز، ضخامت کمی آهک

اي کـرم تـا   توده سنگ آهکگالکونیتی سبز تا سیاه رنگ، 
سـپس   هایی از مارن کرم رنـگ و  اي رنگ با میان الیه قهوه

در مطالعـات کنـونی    ).3شـکل ( شیلهاي سـبز رنـگ اسـت   
اال در برش هاي منسوب به کرتاسه ب نمونه از الیه 70تعداد 

  .چشمه قلقل برداشت و بررسی گردید

 اقدیس چشمه قلقلتهاي کرتاسه و سازند فجن در منطقه  آخرین نهشته: 1شکل
)Cr: Cretaceous units و Fa: Fajan Formation(  

Cr 

Fa 

راههاي دسترسی به منطقه مورد مطالعه: 2شکل  
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چشمه قلقلی منطقه مورد مطالعه در برش ستون چینه شناس: 3شکل  



  فرشته بداقی ، فاطمه هادوي، بهنام رحیمی     22

   انجمن دیرینه شناسی ایرانانجمن دیرینه شناسی ایرانانجمن دیرینه شناسی ایران

  

  روش مطالعه
نانوپالنکتونهاي آهکی معموالً در رسوبات غنـی از کربنـات   
کلسیم که تحت تأثیر دیاژنز، تبلور دوباره و دگرگونی قـرار  

 ،نانوفسـیلها در شـیلها   .شـوند  اند به وفور یافـت مـی   نگرفته
نها و چاکهـا از حفـظ شـدگی خـوبی برخـوردار بـوده و       مار

ي دانه درشـت  باشند، ولی در رسوبات آوار نسبتاً فراوان می
و در سـنگ آهـک میکریتـی کـه     که قطعات آن خرد شده 

کلسیت تبلور دوباره یافته یا اصالً وجود ندارند یا بـا حفـظ   
انــدازه کوچــک . شــوند شــدگی بســیار بــدي مشــاهده مــی

کنـد کـه ایـن     جایی را ساده مـی دگی و جابهنانوفسیلها آلو
 .مسأله مهمی است که در کار باید به آن توجه کرد

هنگام نمونه برداري جهت اجتناب از آلـودگی و هـوازدگی   
در  .برداشـت متـري   سـانتی  50تا 30از عمقرا ها  نمونه باید

حین نمونه برداري باید به این نکته توجه داشت کـه چـون   
د ممکن است در شیارهاي چکش نوچکاین فسیلها بسیار ک

باقی بمانند، براي جلوگیري از این امر بعد از هـر برداشـت   
  .باید چکش تمیز شود

هاي مختلف به کـار  در آماده سازي نانوفسیلهاي آهکی روش
الید بـه شـرح   رود و در این پژوهش از روش اسـمیر اسـ   می

  :زیر استفاده شده است
نمونـه را انتخـاب و   اي کوچـک از   قطعـه باید در این روش 

سـپس  . دتراشـی  اطراف آن را جهـت جلـوگیري از آلـودگی    
و با سـایش   دادبخشی از نمونه را تراشیده، روي المل قرار 

و  )خـالل دنـدان  نظیر (قطع چوبی باریک آن بخش توسط 
اي آب مقطر با حرکت زیگزاگـی خـالل دنـدان، آن را     قطره

ید آن را با پس از خشک کردن المل. کردروي المل پخش 
  . دبالزام به الم چسبانتوسط چسب کانادا

ــیلها و     ــایی نانوفس ــگاهی و شناس ــات آزمایش ــراي مطالع ب
و  BH2شمارش آنها از میکروسـکپ نـوري المپـوس مـدل     

مطالعــه . اســتفاده شــده اســت   100xئی یعدســی شــ 
ضـروري   PPLو  XPLنانوفسیلهاي آهکـی در هـر دو نـور    

بـه کـار    100x عدسیهمچنین در هنگام استفاده از . است
بـراي  . بردن روغن ایمرسیون جهت شفافیت ضروري اسـت 

و نیــز  100xهــا از عدســی شــیئی بــرداري از نمونــهعکــس

برخی از  .استفاده شده است 200Mدوربین دیجیتالی مدل 
آورده شــده   5تـا   1هـاي  پلیتهاي شناسایی شـده در   گونه

هـاي   گسترش چینـه شناسـی و نیـز فراوانـی گونـه     . اسـت
   .ترسیم شده است 5و  4ناسایی شده در شکلهاي ش
  

 فراوانی نسبی نانوفسیلهاي آهکی
نانوفسیلهاي آهکی شامل همه فسیلهاي آهکی هستند کـه  

این موجـودات معمـوالً بـه    . میکرون باشند 30داراي اندازه 
طور واضح داراي صفحات کلسیتی ه شکل دیسکی بوده و ب

نانوفسـیلها دیـده   اشـکال متنـوعی در   . و کوکولیت هستند
شـود کـه شـباهت     شود که تحت نام نانولیت گفتـه مـی   می

از ویژگیهاي این موجودات، وجود . بیولوژیکی آنها کم است
متشـکل از تعـدادي   (یک پوشش سلولی به نـام کوکوسـفر   

کوکوسفرها به صورت کامـل و یـا پـس از    . است) کوکولیت
در کوکولیتهـا  . شـوند  به صورت کوکولیت فسیل می هتجزی

رسوبات کف دریا و در اعماق کمتر از عمق موازنه کلسـیت  
  . شوند به وفور یافت می

در اقیانوسـهاي   و کیادر رسـوبات چـ   نانوفسـیلهاي آهکـی  
جلبکهـاي  . شوند میامروزي به صورت چشمگیري مشاهده 

هاپتوفیت به خاطر مقدار فراوان، فتوسنتز و کلسیتی شدن 
جـا   از آن. نی هستنداز اجزاي مهم چرخه بیوشیمیایی زمی

که نانوپالنکتونهاي آهکی از فالت قاره تـا اعمـاق اقیـانوس    
 Co2وجود دارند در میزان کربنات کلسیم و نیـز در میـزان   

موجود تأثیر به سزا دارند، پس اولین مزیت کـاربردي ایـن   
نانوفسـیلهاي آهکـی   . گروه در چینه شناسی زیستی اسـت 

متوسطی بوده و از موجود در این برش داراي حفظ شدگی 
  . خوبی برخوردارند تنوع و فراوانی نسبتاً

گونـه   51اساس مطالعات انجام شده در این برش تعداد  بر
میـانگین فراوانـی و   . از نانوفسیلهاي آهکـی شناسـایی شـد   

  :هاي شناسایی شده به شرح زیر است پراکندگی گونه
Watznaueria barnesae = 33.89% 
Lucianorhabdus cayeuxii = 22.37% 
Prediscosphaera sp. = 15.63% 
Watznaueria biporta = 4.28% 
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همچنـین  . شـوند ها دیده میهاي فوق در تمامی نمونهگونه
هاي هـاي مختلـف مربـوط بـه جنسـ      گونه نیز و زیر ها گونه

Ceratolithoides  وMicula و به صـورت   ها در برخی نمونه
  :شوند دیده می پراکنده

Calculithes obscures = 2.21% 
Quadrum gothicum = 1.40% 
Eifellithus  turriseiffellii = 0.65% 
Lucianorhabdus maleformis = 2.72% 
Arkhangelskiella cymbiformis = 1.02% 
Braarudosphaera sp. = 1.77% 

مشـخص کننـده   % 46/1میانگین  با  Micula prinsiiگونه
 همچنین مرز کرتاسـه  باالترین بخش ماستریشتین پسین و

هـاي بـاالیی بـرش مـورد      در نمونـه  و باشـد  ترشیري مـی  ـ
 هایی که درصد فراوانـی آنهـا   گونه .مطالعه یافت شده است

، بـین   C (Common)با عالمـت  درصد بوده   25ـ   43بین
درصد بـا   2ـ   10، بین F (Few)درصد با عالمت  25تا  10

 V (veryمـت درصد بـا عال  2و کمتر از   R (Rare)عالمت 

rare) 6شکل( ندامشخص گردیده.(  
  

  نگاريزیست چینه 
بــر روي  مطالعـات زیســت چینــه نگـاري بســیار متعــددي  

فسیلهاي آهکی کرتاسه انجام شـده کـه در بـین آنهــا     نانو
ــی ـــزارشهاي   م ــه گ ـــوان ب  -Sissingh (1977) ،Perchت

Nielsen  (1985)و Burnett (1998)   مقـاالت . کـرد اشـاره 
Perch- Nielsen     تلفیقی از بیوزوناسـیونهاي قبلـی اسـت و

 تاکنون هیچ. معادل یابی شده است Sissinghبا بیوزونهاي 
هاي مورد مطالعه گزارش نشـده و در   گونه فسیلی از نهشته

و  ذبیحـی ( کیاسـر  100000/1گزارش نقشه زمین شناسی 
هـا بـه کرتاسـه بـاال منسـوب       این نهشته )1369 ،همکاران

هاي منسـوب   شده از الیهسیلهاي آهکی یافت نانوف. اند شده
به کرتاسه در برش مورد مطالعه به شناسایی چنـد بیـوزون   

  . منجر شده است Sissingh (1977) از زون بندي
  

 Lucianorhabdus cayeuxii Zone یا  CC16زون نانوفسیلی بیو

با محـدوده سـنی سـانتونین پسـین، از      بیوزوناین  :تعریف
تـا اولـین   Lucianorhabdus cayeuxii ظهـور گونـه    اولین

 ,Sissingh( ادامـه دارد  Calculites obscures ظهورگونـه 

1977.(  
Wind (1975)  وWind & Wise (1978)  مطــرح چنــین

اسـت    Lucicrorhabdusاشـکالی از  Calculitesکردند که 
که یا داراي فقط یک ساقه بسیار کوتاه است و یـا فاقـد آن   

ــی ــین  مــ ــد و همچنــ و  Calculites obscures باشــ
Lucianorhabdus cayeuxi اگر آنهـا در  . یک گونه هستند
از  CC17و  CC16هـاي  بیوزونحقیقت یـک گونـه باشـند،    

 -Perch( تواننـد ترکیـب شـوند    مـی  Sissinghزون بنـدي  

Nielsen, 1979(. شود که انقـراض   می یادآورEprolithus 

floralis ظهور  باتواند  میCalculites obscuras جایگزین شود . 
  

 Calculites obscurus Zone یا  CC17زون نانوفسیلی بیو

این بیوزون با محدوده سـنی سـانتونین پسـین، از     :تعریف
تا اولین حضور گونه Calculites obscurus ظهور گونه  اولین

Aspidolithus parcus  ادامه دارد)Sissingh, 1977.(  
در نوشـته   Aspidolithus parcus )Broinsonia parcaظهور 

زون بنــدي و  رویــدادي اســت کــه بــراي) مؤلفهــاي دیگــر
اسـتفاده شـده    ـ کامپـانین   همچنین انطباق مرز سانتونین

را  Chiastozygus cuneatusانقراض  Valentine (1980) .است
  .انسته استد Aspidolithus parcusمطابق با ظهور 

  
 Aspidolithus parcus Zone یا  CC18زون نانوفسیلی بیو

بـا محـدوده سـنی کامپـانین آغـازي از       بیوزوناین  :تعریف
تا آخـرین حضـور    Aspidolithus parcusظهور گونه  اولین
  ).Sissingh, 1977( ادامه دارد Martasterites furcatusگونه 

Verbeek (1977b) ،Roth (1978)  وDoeven (1983) ،
 Broinsonia parcaرا از ظهور Broinsonia parcaزون بیو

انـد کـه   تعریف کـرده  Ceratolithoidos aculeusتا ظهور  
در قسـمت بـاالیی از    Sissinghاین رویـداد در زون بنـدي   

زون  زیـر  بـه دو  بیوزوناین  .شود تعریف می CC19 بیوزون
CC18a  و CC18b زیـر زون  . شـود  تقسیم مـیCC18a   بـا
بــا ظهــور  CC18bو  Bukryaster hayiiگـونـــه  ظـهـــور

ـــون ــی  Verbookil ceratolithoidesه گ ــف م ــود  تعری ش
).(Perch–Nielsen, 1979  
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نمودار درصد فراوانی نانوفسیلهاي آهکی دربرش چشمه قلقل: 4شکل  
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 گسترش چینه شناسی نانوفسیلهاي آهکی منطقه مورد مطالعه در برش چشمه قلقل   : 5شکل
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     %2 کمتر از VR (very rare)و % 10ـ2بین  R (Rare)، %25ـ10 بین F (Few)، %43ـ 25بین  C (Common)چشمه قلقل با عالیم گسترش نانوفسیلهاي برش : 6شکل
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   Calculites ovalis Zoneیا  CC19زون نانوفسیلی بیو

نی کامپـانین آغـازي از   بـا محـدوده سـ    بیوزوناین  :تعریف
تـا اولـین    Martasterites furcatusحضـور گونـه    آخـرین 

ــه  ــور گونـ ــه دارد  Ceratolithoides aculeusحضـ ادامـ
)Sissingh, 1977.( 

Sissingh (1977)   یک زیر تقسـیم ازCC19    را بـا انقـراض
Bukryaster hayii  ــنهاد کـــرد  Doeven (1983) .پیشـ

 و Gephyrorhabdus coronadvontisض انقــــــــرا
Corollithion signum  بیوزونرا در CC19    یکـی پـس از

فقـط بعضـی    Martasterites furcatus. دانـد  دیگـري مـی  
اوقات موجود بوده و یک شاخص قابـل قبـول در عرضـهاي    

زون بیـو  Crux  (1982) مطـابق . باشـد  جغرافیایی باال نمـی 
Broinsonia parca  از ظهورBroinsonia parca  تا ظهور

Prediscosphaera stoveri شود تعریف می.   
  

   Ceratolithoides aculeus Zone یا CC20زون نانوفسیلی بیو
زون بـا محـدوده سـنی کامپـانین آغـازي از      بیواین  :تعریف

تـا اولـین    Ceratolithoides aculeusاولـین حضـور گونـه    
 & Cepek(ادامـه دارد   Quadrum sissinghiiحضور گونه 

Hay, 1969 .(زون در عرضـهاي  بیـو خصـی از ایـن   هیچ شا
انقـراض   Scotian Shelf در. جغرافیایی باال پیدا نشده است

زون قـرار  بیـو تواند در این  می Eiffelhthus eximiusمعمول
  ).Doeven, 1983( دگیر

  
  Quadrum sissinghii Zone   یا CC21زون نانوفسیلی بیو

سـین  زون با محدوده سنی اوایل کامپـانین پ بیواین  :تعریف
اولین حضور  تاQuadrum sissinghii از اولین حضور گونه 

  ).Sissingh, 1977( ادامه دارد Quadrum  trifdumگونه 
Sissingh (1977)   ــی ــیم فرع ــک تقس ــتفاده از   رای ــا اس ب

Ceratolithoides این زیر تقسیم ممکـن  . کند پیشنهاد می
. در تـونس وجـود داشـته باشـد     Elkefاست فقط در بخش 

 .اخصی در عرضهاي جغرافیایی باال یافت نشده استهیچ ش
توانـد   می Arkhangelskiella cymbiformisبنابراین ظهور 

  . استفاده شود CC21به بهترین شکل براي آغاز 

     Quadrum trifidum Zone یا  CC22زون نانوفسیلی بیو
زون با محدوده سنی اواخر کامپانین پسـین،  بیواین  :تعریف

تا آخرین حضـور   Quadrum trifdumر گونه از اولین حضو
 Bukry( ادامــه دارد  Reinhardtites anthophorusگونه 

& Bramlette, 1970( تصحیح: .(Sissingh 1977)   
 Quadrumهمـه مؤلفـان دربـاره    که  با در نظر گرفتن این

trifidum  زون بیـو براي بخش پایینیQuadrum trifidum 
مرز باالیی این بیوزون نظرات  براي تعیین، اتفاق نظر دارند

، Doeven (1983)به عنـوان نمونـه   . وجود داردمتفاوتی به 
Roth (1978) ،Martini (1976)  وBukry & Bramlette 

را براي ایـن مـرز در    Quadrum trifidum انقراض (1970)
 Lithraphidites ظهــور Verbeek (1976) نظــر گرفتــه و

quadrates شایان ذکر است که گونه .داندرا نشانه مرز می 
Quadrum  trifidum     در عرضهاي جغرافیـایی بـاال یافـت

  .نشده است
 R. anthophorusبا انقـراض   Eiffelithus eximiusانقراض 

مطابق بوده و به عنـوان گونـه شـاخص جـایگزین اسـتفاده      
 Sissingh (1977)و  )Prech – Nielsen )1979 .شـود  مـی 

ـ  CC22یک زیر تقسیم از   Reinhardtites levisا ظهـور  را ب
کنند که در عرضهاي جغرافیایی باال و پایین وجود  ارائه می

  . دارد
  

  Tranolithus phacelosus Zone یا  CC23زون نانوفسیلی بیو
 ـ   زون بـا محـدوده سـنی کامپـانین پسـین     بیواین  :تعریف

 Reinhardtitesماستریشتین آغازي از آخرین حضور گونه 

anthophorus ــا ــه   ت ــور گون ــرین حض  Tranolithusآخ

phacelosus  ادامه دارد.(Sissingh, 1977) 
مطابق با قسمت باالیی  Tranolithus phacelosusزون بیو

توسـط بسـیاري از   است کـه   Quadrum  trifidum بیوزون
، Doeven (1983) طبـق نظـر   .گـزارش شده اسـت  مؤلفان

Tranolithus phacelosus   ــل از ــی قب  Q. trifidumکم
در عرضـهاي   Tranolithus phacelosns. شـود  منقرض می

 جغرافیــایی بــاال و پــایین بــه خــوبی مــورد اســتفاده قــرار 
 Aspidolithus parcusانقراض) Sissingh )1977 .گیرد می
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در نظـر گرفتـه    CC23 بیـوزون را در یک زیر تقسیم براي 
این رویداد نیز در عرضهاي جغرافیـایی بـاال و پـایین     .است
 .دارد وجود

  
     Reinhardtites levis Zoneیا  CC24زون نانوفسیلی بیو

 از با محدوده سنی ماستریشتین آغازي زونبیواین  :تعریف
تـا آخـرین    phacelosus Tranolithusآخرین حضور گونه 

 ,Sissingh(ادامـه دارد  Reinhardtites levis حضور گونـه  

1977.(   
ــراض   ــ Reinhardtites levisانق ــا  در برخ ــاطق ب ی از من

همـراه   Arkhangelskiella افزایش انواع بزرگتـري از گونـه  
در عرضهاي جغرافیایی باال و پایین قابـل   بیوزوناست، این 

 .تشخیص است
  

  Arkhangelskiella  cymbiformis  یا  CC25زون نانوفسیلی بیو

ریشتین پسـین  تزون با محدوده سنی مــاس بیواین  :تعریف
تـا   Arkhangelskiella cymbiformis هاز اولین حضور گون

 ادامـه دارد  Nephrolithus frequenseین حضـور گونـه   اول
(Perch- Nielsen, 1972; Sissingh, 1977).  

 .Arkhangelskiellaزون بیوبراي دیگر نیز چندین تعریف 

cymbiformis به شرح زیر ارائه شده است:  
(1972) Perch–Nielsen  ــن ــوایـ ــربیـ اض زون را از انقـ

Reinhardtites anthophorus   تا ظهـورMicula murus  و
مرز باالیی در . کند تعریف می Nephrolithus  frequensیا 

و در  Micula  murusعرضهاي جغرافیایی پایین بـا ظهـور   
 Nephrolithus frequensعرضهاي جغرافیایی باال با ظهـور 

   .شود مشخص می
Martini (1976) نقــراض زون را از ابیــو، ایــنQuadrum 

trifidum  ــا ظهــور ــف  Lithraphidites quadratesت تعری
  . یید شده استأنیز ت Doeven (1983) کند که توسط می

(1977) Sissingh   یک زیر تقسـیم ازCC25    را بـه وسـیله
 و ظهــــور Arkhangelskiella cymbiformisظهــــور 

Lithraphidites quadrates ــی ــنهاد م ــد پیش ــور. کن  ظه
Lithraphidites quadratus    به عنوان یک شـاخص خـوب

گیـرد   در عرضهاي جغرافیایی پایین مورد استفاده قرار مـی 
  . شود ولی در عرضهاي جغرافیایی باال تشخیص داده نمی

در  Nephrolithus frequenseگونــه  اصــوالً از آن جــا کــه
ــهاي      ــده و در عرض ــت ش ــاال یاف ــایی ب ــهاي جغرافی عرض

هـاي فـوق دیـده     ت، در نمونـهجغرافیایی پایین کمیاب اس
 Micula ظهـور گونـه   Perch- Nielsen (1985) ، امـا دهنش

murus زون بیـــودر  راCC25  زیـــرزونCC25c  گـــزارش
 Lithraphidites هـاي  باید یـادآور شـد کـه گونـه    . کند می

quadrates و Micula murus هاي مطالعـه   هر دو در نمونه
  .شده یافت شده است

  
   Nephrolithus frequence zone یا CC26زون نانوفسیلی بیو

بــا محــدوده ســنی بــاالترین بخــش  زونبیــوایــن  :تعریــف
ــه     ــور گون ــرین ظه ــا آخ ــور ت ــین ظه ــتین از اول ماستریش

Nephrolithus frequence  ادامـه دارد )Cepek & Hay, 

رضـــهاي ع در Nephrolithus frequenceگونـــه ). 1969
 .جغرافیایی پایین بسیار کمیاب است

(Perch- Nielsen 1985a) زونبیوCC26     سیسـینگ را بـه
  :کند به شرح زیر تقسیم می CC26bو  CC26aدو زیر زون 

ــر ــ زیـ ــه    CC26aزون ــ ــور گونـ ــاي ظهـ ــر مبنـ ــه بـ کـ
Ceratolithoides kamptneri شــود و بخــش  تعریــف مــی

  کند باالیی ماستریشتین را مشخص می
 Micula prinsiiکــه بـا ظهــور گونــه   CC26bزون ــ زیــر 

با توجه به حضور هر دو گونـه یـاد شـده،    . شود خص میمش
  .اند زیرزونهاي نام برده در مطالعات کنونی شناسایی شده

 
  پالئواکولوژي 

با مقایسه انواع امـروزي نانوپالنکتونهـا، جغرافیـاي زیسـتی     
. میزان مواد مغذي بـوده اسـت   و دماثیر أمزوزوئیک تحت ت

ه افیـایی بـاال بـ   هاي مربـوط بـه عرضـهاي جغر    ، گونهاساساً
آب ســرد و فرمهــاي آب گــرم بــه عنــوان  يعنــوان تاکســا

این سیستمها معـادل   .اند تاکساي عرض پایین معرفی شده
عهــد حاضــر  بــا تاکســاي مزوتروفیــک و الیگوتروفیــک در

هـاي اصـلی    و میزان مواد مغذي کنترل کننده دما. هستند
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ــی   ــک م ــاي مزوزوئی ــش پالنکتونه ــع و پخ ــند در توزی   باش
.(Winter et al., 1994)  

 عوامـل هـا،   ها و مطالعه درصد فراوانـی گونـه   شمارش گونه
گونـه   البـرز شـرقی را بـدین   ثر در پهنـه  مؤزیست محیطی 

 :دهد شرح می
قویترین عامل کنتـرل در توزیـع فیتوپالنکتونهـا، توزیـع و     

خصـوص نیتـرات و فسـفات    ه پخش میزان مواد مغـذي بـ  
ـ   مـواد  آبهـاي یوتروفیـک غنـی از   . است وسـیله  ه مغـذي ب

 بـر  .شـود  تجمعاتی با تنوع کم و فراوانی زیاد مشـخص مـی  
عکس شرایط الیگوتروفی با میزان مواد مغذي کـم نشـانگر   

 با توجه به ایـن . تجمعاتی با فراوانی کم و تنوع فراوان است
بـه عنـوان شـاخص      Watznaueria barnesaeکـه گونـه    

 ;Roth et al., 1986) ایین اسـت ـتولیدات مواد غـذایی پـ  

Erba et al., 1992) ، حضور همطالعاین در Watznaueria 

barnesae هاي شاخص تولید مواد غـذایی بـاال    گونه نبود و
. باشـد  حوضـه مـی  در نشانگر تولیدات مـواد غـذایی پـایین    

با عمق نسـبت   Watznaueria barnesaeهمچنین فراوانی 
تعـداد  در برش مورد مطالعه از پـایین بـه بـاال    . عکس دارد

جز در چنـد مـورد کـه    ه ب Watznaueria barnesaeگونه 
افزایش یافته است و ایـن مطلـب    فراوانی آن نوسان داشته،

دهد که عمق حوضه به سمت سازند فجن کاهش  نشان می
   ).Thierstein, 1976(یافته است 

هـاي نانوفسـیلی موجـود در     کـه مجموعـه   با توجه به ایـن 
م متفاوتنـد، بـراي مطالعـه    آبهاي سرد و آبهاي گـرم بـا هـ   

تـوان از   وضعیت دماي گذشته با استفاده از نانوفسـیلها مـی  
هــاي شــاخص آب و هــوایی  حضــور یــا عــدم حضــور گونــه

کوکولیتها حاوي کربنات کلسـیم کریسـتالی   . استفاده نمود
همچنین کربنات کلسیم در محیطهاي پالژیـک   .باشند می
اسـت و بـه سـمت    باال از فراوانی خـوبی برخـوردار   دماي با 

 .شـود  مناطق کم عمق از میزان کربنات کلسیم کاسته مـی 
بنابراین با توجه به این کـه نانوفسـیلهاي موجـود در بـرش     

هاي متوسط بوده و پلها و صلیب  مورد مطالعه داراي دیواره
ــهاي    و Eiffellithusناحیــــه مرکــــزي آنهــــا در جنســ

Reinhardtites ًـ  کم ضخامت و ناقص است، می نسبتا وان ت

اي نبـوده   نتیجه گرفت که میزان کربنات کلسیم بـه انـدازه  
  .طور کامل آن را جذب کنده که موجود بتواند ب

ــه ــاي  حضــور گون  Quadrumو Quadrum sissinghiiه

trifidus      کــه شــاخص آب و هــواي گــرم هســتند و در
مؤیـد دیگـري اسـت کـه      ،شـوند  محیطهاي سرد یافت نمی

نشـینی، آب و هـواي   دهـد حوضـه در زمـان تـه      نشان می
  ).Watkins, 1996(گرمی داشته است 

نانوفسـیلهاي آهکــی از گروههــاي فســیلی بســیار مناســب  
برخـی از   .جهت تعیـین عـرض جغرافیـایی قـدیم هسـتند     

هاي نانوفسیل در عرضهاي جغرافیـایی خاصـی یافـت     گونه
ــی ــراوان   م ــی ف ــهاي خاص ــا در عرض ــوند ی ــد ش ــه  .ترن گون

Watznaueria barnesae رضهاي باال حضـور نـدارد و   در ع
ــت   ــایین اس ــایی پ ــهاي جغرافی ــاخص عرض ــین  .ش همچن

هر دو متعلق   Micula murusوMicula prinsii هاي  گونه
به عرضهاي جغرافیایی پایین بوده و شاخص ماستریشـتین  

بـا توجـه   . ي جغرافیایی پایین تا متوسطندپسین در عرضها
ن نتیجـه  تـوا  هاي شاخص عرضـهاي بـاال، مـی    گونه نبودبه 

گـذاري در   هاي کرتاسـه در زمـان رسـوب    گرفت که نهشته
منــاطق بــا عرضــهاي جغرافیــایی پــایین تــا متوســط قــرار 

  .  اند داشته
 ترنـد و بـا دور   هولوکوکولیتها در محیطهاي ساحلی فـراوان 
-Perch( شــود شـدن از ســاحل از تعــداد آنهــا کاســته مــی 

Nielsen, 1985.(     بـرش  هولوکوکولیتهـاي موجـود در ایـن
ــد   Calculites و Lucianorhabdus cayeuxiiماننــ

obscures کمتـر و بـه سـمت     در بخشهاي پایینی از تعداد
این مطلب بیانگر کـاهش   .باال از تعداد بیشتري برخوردارند

هـاي کرتاسـه بـه     عمق و نزدیک شدن به ساحل از نهشـته 
  .سمت سازند فجن است

  
  گیري نتیجه

از تنـوع و   چشمه قلقلش نانوفسیلهاي آهکی موجود در بر
خوبی برخوردار بـوده و داراي حفـظ شـدگی     فراوانی نسبتاً

بـه علـت    متوسـط حفـظ شـدگی   این هستند که  متوسطی
ــه  . دیــاژنز اســت بررســیهاي انجــام شــده در ایــن بــرش ب
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هاي  اساس گونه بر .انجامیدگونه  51جنس و  23شناسایی 
ــراي    نانوفســیلی شناســایی شــده، ســن پیشــنهاد شــده ب

برش سـانتونین پسـین تـا     این هاي مورد مطالعه در شتهنه
اســاس ایــن بــازه زمــانی،  بــر. ماستریشــتین پســین اســت

زونهـاي اسـتاندارد جــهانی    بیوبـا  هاي مورد مطالعه  نهشته
 از زون بنــدي  CC26 - CC16بیــوزونهاي   بـا  ومقایســه  

Sissingh )1977 (بــا توجــه بــه شــمارش و .مطابقــت دارد 
شـود   گیري می ها در این برش، نتیجه ی گونهتغییرات فراوان

 ايحوضـه در  ،هاي مطالعه شـده   هاي نهشته که آخرین الیه
با عرض جغرافیایی پایین، آب و هواي گـرم و تولیـد مـواد    

  .اند گذاشته شده يغذایی پایین برجا
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Plate 1 

All figures light micrographs magnified X 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

Figs. 1-2: Micula prinsii 
Fig. 3: Throcosphaera operculata 
Fig. 4: Uniplanarius sissinghii 
Fig. 5: Quadrum trifidum 
Fig. 6: Micula murus 
Fig. 7: Quadrum gothicum 
Figs. 8,9: Quadrum gartneri 
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Plate2 

All figures light micrographs magnified X 1000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
  
  

 
Figs. 1.4: Ceratolithoides kamptneri 
Figs. 5: Ceratolithoides sp1. 
Figs. 6.7: Lapideacassis cornuta 
Figs. 8.9: Ceratolithoides arcuatus 

  
  
  



33       رش چشمه قلقلهاي کرتاسه البرز شرقی بر مبناي نانوفسیلهاي آهکی در ب هاي منسوب به نهشتهزیست چینه نگاري و پالئواکولوژي آخرین الیه 

   انجمن دیرینه شناسی ایرانانجمن دیرینه شناسی ایرانانجمن دیرینه شناسی ایران

 
Plate 3 

All figures light micrographs magnified X 1000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

Fig. 1: Lucianorhabdus cayeuxii 
Fig. 2, 3: Owenia hillii 
Figs. 4, 5: Arkhangelskiella cymbiformis 
Fig. 6: Lithraphidites quadratus 
Fig. 7: Microrhabdulus undosus 
Figs. 8, 9: Lucianorhabdus maleformis 
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Plate 4 

All figures light micrographs magnified X 1000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Figs. 1-3: Watznaueria barnesae 
Figs. 4-6: Watznauria biporta   
Fig. 7: Calculithes obscurus 
Fig. 8-9: Calculites ovalis 
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Plate 5 

All figures light micrographs magnified X 1000 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
Fig. 1: Ceratolithoides aculeus 

Fig. 2: Aspidolithus parcus  parcus 
Fig. 3: Aspidolithus parcus constrictus 
Figs. 4, 5: Braarudosphaera bigelowii 
Fig. 6: Braarudosphaera sp. 
Fig. 7: marthasterites Furcatus 
Fig. 8: Eiffellithus  eximius 
Fig. 9: Markalius inversus 
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 منابع     
 .ص 586 ر،کشو معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان. ایران شناسی زمین. 1383 ،.ع آقانباتی،

  .ص 275 کشور، معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان. داغ کپه یشناس زمین :ایران شناسی زمین .1373 ،.ع افشارحرب،
و سـازمان زمـین شناسـی     .کیاسـر  100000/1قشه زمین شناسی با مقیـاس  ن .1369، .محمدي، ر ،.معصومی، ر. ذبیحی، م،ر
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Abstract 
Coccolithophores are important primary producers in the modern world ocean and were almost 
certainly important in the Mesozoic oceans, prior to the evolution and rise of diatoms in the 
phytoplankton. Calcareous nannofossils are abundant, planktonic, rapidly evolving and largely 
cosmopolitan, so they are a good tool for biostratigraphy and paleoecology studies especially in the 
Cretaceous system. According to these specifications and due to the lack of precise paleontological 
study, the nannofossils of the last layers related to eastern Alborz Cretaceous deposits have been 
investigated in Cheshmeh Gholghol section. Using polarize microscope, 23 genera and 51 species 
were identified in this section. Based on identify nannofossils, the age of this section is Late 
Santonian- Late Maasrichtian corresponding to CC16- CC26 (Sissingh, 1977). On the bases of 
paleoecological interpretation, the last layers related to eastern Alborz Cretaceous deposits were 
deposited in shallow marine environment in relatively low latitude, warm climate condition and 
basin shalloer toward Fajan Formation.  
 
Keywords: Calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleoecology, eastern Alborz, Cretaceous, 
Cheshmeh Gholghol. 
 


