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 چكيده
در برش بهادرخان )کپه داغ مرکزی( داران پالنکتونیک سازند آب تلخ بر اساس روزن ایانطباق سنگ چینهزیست چینه نگاری و در این پژوهش، به 

، چااکی آهکهای سنگ از چندین واحد پراکنده ، مارن و یآهکشیل سنگ پرداخته شده است. سازند آب تلخ در برش مذکور با سنگ شناسی غالب 

ای، از دیادااه سانگ چیناه    .اسات پیوساته   شیب وبه صورت هم نیزار آبدراز و با سازندهای آنباالیی  زیرین و هایمرزمتر ضخامت دارد و  5/704

، متر 368 و 308 ضخامتدر کپه داغ شرقی به ترتیب با حمام قلعه و  )برش الگو( مزدوران اردنهبرش در مقایسه  با برشهای این سازند آب تلخ در 

متر( مؤید کاهش ضخامت سازند از شرق به  738کپه داغ غربی )با ضخامت کلی  ستبرای کمتری دارد، ضمن این که مقایسه آن با برش آیتامیر در

باشد. همچنین، بررسی توالیهای همای پالییاک   سمت مرکز حوضه است، به طوری که کمترین میزان ستبرا مربوط به محدوده برش بهادرخان می

 7و معرفای   پالنکتونیاک  دارانروزن از جنس 74 به متعلق اونه 70ایی شناسی، به شناس ریزدیرینه از دیدااه مطالعاتدر این برش  سازند آب تلخ

 Globotruncanita elevata Partial Range Zone ،Globotruncana ventricosa Interval Zone ،Radotruncana calcarata مختلف شامل زونبایو

Total Range Zone و Globotruncanella havanensis Partial Range Zone پساین  اواخرساانتونین  باازه زماانی   بایوزونهاا  ایننجر شده است. م- 
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 مقدمه

مال، اساترش   تکابااالی   سارعت  به علتپالنکتون موجودات 

وسیع جغرافیایی و فراوانی در رسوبات دریاایی آبهاای عمیاق    

سبب شده تا این موجودات ، معیارهااهمیت خاصی دارند. این 

 در ای پیادا کنناد.  اهمیت به سزایی در مطالعات زیست چیناه 

ی هااایپالنکتونیااک جاازو اولااین اااروهداران ، روزنمیااانایاان 

ماورد مطالعاه و   گااری  زیست چیناه ن اهداف  برایکه  نداهبود

در  .(Bolli & Krasheninnikov, 1977)ارفتناد   بررسی قرار

ای حوضاه  سنگ چیناه  ایران هم به ویژه در بررسی واحدهای

داغ که هدف مطالعه حاضار نیاز باوده    ا رسوبی کپه ساختاری

زیسات چیناه نگااری بار      پژوهشهایبسیاری از است، اساس 

 توار شده است.  مطالعه این اروه از میکروفسیلها اس

 را دربردارناادهحوضااه رسااوبی کپااه داغ  (، 7838آقانباااتی )

. در ایان  اسات دانساته  رسوبات کرتاسه ایاران   توالیکاملترین 

به عنوان یکی از سازندهای ساتبر متعلاق    آب تلخ سازندبین، 

 نشریه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی

                 991-903(:  9) 3،  9314ستان بهار و تاب
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 دیرینه شناسی ایراندیرینه شناسی ایراندیرینه شناسی ایران   انجمنانجمنانجمن

خاوب   واحادهای چیناه شناسای    از ،کرتاساه پساین   به زمان

نام این ساازند از  . اشدبمیتوسعه یافته به ویژه در شرق حوضه 

 کیلومتری شمال شارق مشاهد   44فاصله  روستای آب تلخ در

در  و سارخس ا    درجاده مشهد ی آنبرش الگوو ارفته شده 

جاای دارد. افشاارحرب    مازدوران  فاصله یک کیلومتری اردنه

 ضاخامت و  متر 378 الگوی سازند آب تلخ را بابرش ( 7848)

رناگ خاکساتری    باه  آهکی شیلو  مارن سنگ شناسی غالب

و مرزهای زیارین و بااالیی پیوساته     تا خاکستری مایل به آبی

نیاا  معرفی نموده است. بازنگری انجاام شاده توساح وحیادی    

متر معرفی نموده ضامن   308(، ضخامت این سازند را 7836)

، اماا  پیوساته  آبدرازهم شایب و  سازند زیرین آن با مرزاین که 

واسطه یک افق خاا  دیریناه   به  نیزار سازند باالیی آن با مرز

 دانسته شده است.صورت ناپیوستگی فرسایشی ه ب

 روی سازند بر یتاکنون مطالعات زیست چینه نگاری متعدد

. اساااس فونااای مختلااف صااورت ارفتااه اساات باار آب تلااخ

در بارش حماام قلعاه    سن این سازند را  (7848افشارحرب )

ا    کامپااانینموجااود بااه   روزن داران محتااوای براساااس

( 7837هاادوی و همکااران )   .است نسبت دادهستریشتین ما

که بر اساس نانوفسیلهای آهکی بار روی جایگااه   در بازنگری 

را  اند، این توالیهاا آب تلخ انجام داده برش الگوی سازند سنی

. اناد دانسته ماستریشتین پسینا   کامپانین پیشین متعلق به

وزن را بار اسااس ر   ماذکور ( سان ساازند   7836نیا )وحیدی

ماستریشتین پیشاین  ا   در برش الگو کامپانین پیشین ،داران

ا    کامپاانین پیشاین   چهچهاه  و برشهای حماام قلعاه   در و

بار   (7838) احمادی  ماستریشتین میانی تعیین کرده است.

 در برش را سازند آب تلخ سن داران پالنکتونیکمبنای روزن

ی زنیاااو  پیشااین ماستریشااتینا    پسااین سااانتونین پادهااا

بارش   داران دراسااس روزن  سن ایان ساازند را بار    (7880)

( و 7888قورچااا ی ) نااد.اهکامپااانین ااازارش کاارد سااوقااره

Ghourchaei et al. (2015     نیاز بار اسااس پالینومورفهاا و )

ساو ساانتونین   داران، سن سازند آب تلخ را در برش قرهروزن

در بارش نوخنادان ماستریشاتین     کامپانین پساین،  اپسین  

ماستریشاتین  ا    و در برش آیتامیر کامپاانین میاانی  پیشین 

. هادف اصالی مطالعاه پایش رو،     ناد اپسین پیشنهاد نماوده 

داران پالنکتونیااک و ارا ااه الگااوی  بررساای محتااوای روزن 

اسیون مناسب برای آنها در طاول ساازند آب تلاخ در    بایوزون

 5/704محل برش چینه شناسی بهادرخان با ضخامت کلای  

باشاد،  داغ مرکزی مای تان دراز و در کپهمتر در غرب شهرس

ای باین بارش ماذکور و    سانگ چیناه   ضمن این که انطباق

معدودی از برشهای مطالعه شده قبلای نیاز صاورت ارفتاه     

 چینااه شناساای در مجاااورت روسااتای  باارشایاان  اساات.

 درو  درااز  اواقع در مسیر اصالی جااده قوچاان       بهادرخان

مختصاات  رارفته و قرا کیلومتری شهرستان دراز 70فاصله 

 ᵒ84 77′ 55″ طااول شاارقی و   ᵒ53 85′ 07″جغرافیااایی 

 .(7)شکل  باشدعرض شمالی می
 

 مطالعهروش 

باارداری در طااول باارش بهادرخااان در محاادوده اااذر  نمونااه

متر باالیی سازند آبادراز تاا    85سازندهای آبدراز و آب تلخ )از 

اماه  متار و در اد  5/7متر ابتدایی ساازند آب تلاخ( از هار     55

متری انجام ارفت. بر این اساس مجموعاً  5/5برش در فواصل 

متاری برداشات   ساانتی  80ازعمق  مارنی نمونه شیلی و 700

آمااده ساازی دانشاگاه فردوسای     ها باه آزمایشاگاه   . نمونهشد

کدام به قطعات کوچاک   ارم ازهر 800حدود  منتقل ومشهد 

 .تآب خاال  قرارارفا   شابانه روز در  5باه مادت    شد و خرد

مقداری آب اکسیژنه ه های آهکی شدنمونه جهت آماده سازی

ها باه کماک   ضافه اردید. شست و شوی نمونهبه محلول انیز 

جداساازی   . پاس از ش انجاام شاد  م 580و 750، 40 الکهای

 روزن داران پالنکتونیاک نوری، میکروسکپ  داران در زیرروزن

ه از با اساتااد  و سپس ارفته مخصوص قرارهای در سل موجود

Postuma (1971 ،)Caron (1985 ،)مناااااابعی همچاااااون  

Robaszynski & Caron (1979, 1995 و )Premoli silva & 

Verga (2004 )شادند، ضامن   اونه شناسایی و حد جنس  در

 Premoli silvaاسیون نهایی بر اسااس نوشاته   بایوزوناین که 

& Verga (2004 )  دارانروزن نهایاات ازصااورت ارفاات. در 

ونیک منتخب، به کمک میکروسکپ الکترونای روبشای   پالنکت

آزمایشااگاه مرکاازی دانشااگاه فردوساای  Leo 1450VPمادل  

 تهیه اردید. SEMمشهد، تصاویر 
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 سنگ چينه نگاري برش مورد مطالعه

 5/704رخنمونهای سازند آب تلخ در بارش بهادرخاان باا    

زند با اذر همشیب و پیوسته بار روی ساا   که ضخامت متر

تارین بخاش برااه زماین     اند، در شامالی آبدراز قرار ارفته

( 7838نوخنادان )قاا می،    700000/7شناسی با مقیااس  

اند. مرز دو ساازند یااد شاده باا یکادیگر باه       قابل مشاهده

واسطه آخرین الیه از آخارین واحاد سانگ آهاک چااکی      

شاود باه طاوری کاه     ساید رنگ سازند آبدراز مشخ  می

شیلی ا مارنی روی سنگ آهکهای چاکی   هایاولین نهشته

سازند آبدراز به عنوان قاعده سازند آب تلخ در نظار ارفتاه   

ر در بارش  نیزا سازندبا  سازند آب تلخی یباال شوند. مرزمی

مورد مطالعه، بر خالف بارش الگاو کاه ناهمسااز و از ناو       

ناپیوستگی فرسایشی است، براساس شواهد فسیلی پیوسته 

   .شدباو تدریجی می

در برش بهادرخان، همچاون اغلاب    تلخ توالیهای سازند آب

 ماارن  از برشهای چینه شناسی موجود در حوضه کپاه داغ 

 الیاه هاای   میان آهکی و بعضاً مارنهای حاوی شیل آهکی،

 این سنگ شناسی توصیف. است شده تشکیل آهکی سنگ

 است. آمده 5در شکل باال سمت به قاعده از هانهشته

یای ماکروفسایلی موجاود در توالیهاای بارش     مهمترین بقا

پایاان،  های متعلق به شکمچینه شناسی بهادرخان را خرده

ایهاای کوچاک باه ویاژه در بخشاهای      خارپوستان و دوکاه

ابتدایی برش ماورد مطالعاه و در آخارین سانگ آهکهاای      

دهند، ضامن ایان   چاکی متعلق به سازند آبدراز تشکیل می

فااراوان همااراه بااا  زیکاافو  داران پالنکتونیااککااه روزن

استراکودها عمده میکروفسایلهای باه دسات آماده از ایان      

 باشند.توالیها می

 

 آب تلخ زیست چينه نگاري سازند

مطالعات ریزدیرینه شناسی انجام شاده بار روی توالیهاای    

متعلق باه  اونه  70 موجود در برش بهادرخان به شناسایی

 امیااده اساات. انجروزن داران پالنکتونیااک از جاانس  74

با توجه به استره پراکنادای عماودی فرمهاای شااخ  و     

 (،8سااز در طاول توالیهاای ماورد مطالعاه )شاکل      بایوزون

مختلف به شرح زیر در این برش چینه شناسای   بایوزون 7

شناسااایی اردیااد کااه مجموعاااً مؤیااد بااازه زمااانی اواخاار 

و بیشاترین   باشاند مای  کامپانین پساین  ا سانتونین پسین

تار معرفای شاده از    را با زیست زونهای مشابه پایش تشابه 

 دهند:حوضه تتیس نشان می

 

ــک ) ــماره ی ــت زون ش  Globotruncanita elevataزیس

Partial range Zone                            ) 

اولین بایوزون معرفی شده در بارش بهادرخاان معاادل باا     

 Globotruncanita elevataای بخشاای بااایوزون اسااتره

ای بخشای و  زون زیستی کاه از ناو  اساتره   این باشد. یم

برای اولین بار توسح  باشد،میکامپانین پیشین  زمانمبین 

Postuma (1971) ه است. در تعریف اساتاندارد،  معرفی شد

 Dicarinellaآخارین حضاور اوناه    باا   بایوزونشرو  این 

asymetrica   )که در برش بهادرخان مشاهده نشده اسات(

  Globotruncana هاوناهور اااظن ابا اولی زاآن نیپایان  و

 موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به برش مورد مطالعه : نقشه1شکل 
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ventricosa در باایوزون ضاخامت ایان    شاود. مشخ  می 

و ساانگ شناسای غالااب آن   متار  5/777بارش بهادرخااان  

 باه  آهکای  و مارنهای کرم تا خاکستری مشتمل بر مارنهای

در این همراه ن دارااست. مهمترین روزن تیره ایقهوه رنگ

 :عبارتند از بایوزون
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina 

cretacea, Contusotruncana patelliformis, Contuso-

truncana fornicata, Globotruncana arca, Globo-

truncana angusticarinata, Globotruncana 

bulloides ,Globotruncanita elevata, Globotruncana 

lapparanti, Globotruncana linneiana, Globotrun-

canita  stuartiformis, Globotruncana oreintalis, 

Heterohelix globolusa, Heterohelix carinata, 

Heterohelix striata, Leaviheterohelix dentata, 

Leaviheterohelix pulchera, Macroglobigeri-

nelloides multispinus, Macroglobigerinelliodes 

prairiehillensis, Marginotruncana marginata, 

Marginotruncana coronata, Pseudotextularia 

nuttali. 
زونهاای ارا اه شاده توساح     زون مشاابه زیسات  این زیست

Caron (1985 ،)Sliter (1989 ،)Robaszyki (1998 ،)

Petrizzo (2003 و )Permoli Silva & Verga (2004 )

Ozkan (1999 )باشااد. همچنااین  ازحوضااه تتاایس ماای  

زون را متعلق باه کامپاانین   غرب ترکیه این زیستدرشمال

  Elkef( نیاز در 1998) Li & Keller پیشین دانسته است. 

ا  زون را معرف کامپانین پیشینتونس، این زیستElles و 

Claudia et al. (2011 )اناد.  اوایل کامپانین میانی دانساته 

رومااانی بااه  Izlaz Valley نیااز زیساات زون مااذکور را در

(. در حوضاه  7جادول  (اناد  کامپاینین پیشین نسابت داده 

( در برش پادها، 7887حمدی )تر اداغ نیز پیشرسوبی کپه

 .Ghourchaei et alسااو و ( در باارش قااره7885نیااازی )

ساو، زیسات زون یااد شاده را باه      ( نیز در برش قره2015)

 (.5اند )جدول کامپانین پیشین نسبت داده

 
ــماره دو )  ــت زون ش  Globotruncana ventricosaزیس

Interval range Zone)   

بینی و مبین زمان کامپاانین  این زون زیستی که از نو  بینا

 Dalbiez توساح  باشد، برای اولاین باار  میمیانی تا پسین 

 اولاین  باا  باایوزون ایان  (  معرفی شده است. شرو  1955)

بااا  و پایااان آن نیااز Globotruncana ventricosa ظهااور

 شود.مشخ  می Radotruncana calcarata ورظه اولین

 تلخ در برش بهادرخانای سازند آب: ستون سنگ چینه2شکل 
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و سانگ   متار 787 در برش بهادرخان بایوزونضخامت این 

 .شناسی غالب آن مشتمل بار ماارن و شایل آهکای اسات     

 :عبارتند از بایوزوناین در همراه  دارانمهمترین روزن
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina 

cretacea, Contusotruncana fornicata, Contuso-

truncana patelliformis, Globotruncana arca, 

Globotruncana bulloides, Globotruncanita elevata, 

Globotruncana hilli, Globotruncana linneiana, 

Globotruncana lapparanti, Globotruncana mariei, 

Globotruncana oreintalis, Globotruncana ventri-

cosa, Globotruncanita stuartiformis, Globotrun-

cana rugosa, Laeviheterohelix dentata, 

Macroglobigerinelloide bolli, Macroglobigeri-

nelloides multispinus, Macroglobigerinelliodes 

prairiehillensis, Pseudoguembelina exculata, 

Pseudotextularia nuttalli, Ventrilabrella 

austiniana. 

 Caron (1985 ،)Sliterزون مشااابهی نیااز توسااح  زیساات

(1989 ،)Robaszynski (1998 ،)Petrizzo (2003 و )

Permoli Silva & Verga (2004  ازحوضه تتیس معرفای )

( در شمال غرب ترکیه 1999) Ozkanشده است. همچنین 

معرفی کرده  زون مذکور را متعلق به کامپانین میانیزیست

( نیااز ساان ایاان بااایوزون را 1998) Li & Kellerاساات. 

اناد.  تونس، کامپانین میانی پیشنهاد دادهElles و   Elkefدر

Claudia et al. (2011 نیز زیست زون مذکور را در )Izlaz 

Valley       رومانی به سان کامپااینین میاانی در نظار ارفتاه

( در برش پادهاا و نیاازی   7887(. احمدی )7است )جدول 

 داغ،حوضااه رسااوبی کپااه  سااو ( در باارش قااره 7885)

 بهادرخان برش در تلخ آب سازند پالنکتونیک داران روزن گسترش محدوده و شناسی چینه ستون:  3شکل
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زیست زون یاد شاده را باه سان کامپاانین میاانی نسابت       

( در برشهای آیتامیر 2015) ,.Ghurchaei et al اند، اماداده

 ا   زون را متعلاق باه کامپاانین میاانی    سو، این زیستو قره

 (.5اند )جدول پسین در نظر ارفته

 

 Radotruncana  calcarata Total) شماره سه زیست زون

range Zone) 

ای کامال و مباین زماان    که از نو  استره زون زیستی این

 Hermباشاد، بارای اولاین باار توساح      کامپانین پسین می

باا اولاین    باایوزون ( معرفی شده است. شارو  ایان   1926)

آن نیاز باا    پایان و Radotruncana calcarataاونه  رظهو

. ضاخامت ایان   شودمشخ  می اونه مذکور آخرین حضور

و سنگ شناسای غالاب    متر 53در برش بهادرخان  بایوزون

مهمتارین   .باشاد آن مشتمل بر ماارن و شایل آهکای مای    

 عبارتند از: بایوزون ایندر همراه داران روزن
Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina 

cretacea, Contusotruncana fornicata, Globotrun-

cana arca, Globotruncana falsostuarti, Contuso-

truncana patelliformis, Globotruncana linneiana, 

Glotruncana rugosa, Globotruncana ventricosa, 

Globotruncana  mariei, Heterohelix globulosa, 

Laeviheterohelix dentata, Macroglobigerinelloides 

bollii, Macroglobigerinelloides prairiehillensis, 

Macroglobigerinelloides multispinus, Pseudo-

textularia nuttali, Rugotruncana subcircumnodifer, 

Rugoglobigerina rugosa, Rugoglobigerina 

milamensis, Rugoglobigerina macrocephala. 

زون در قیاس با دیگر مطالعاات انجاام شاده در    این زیست

حوضااه تتاایس، قاباال انطباااق بااا زیساات زون همنااام     

Rodotruncana calcarata   ارا ااه شااده توسااحCaron 

(1985 ،)Sliter (1989 ،)Robaszyki (1998 ،)Petrizzo 

باشااد. ( ماای2004) Permoli Silva & Verga( و 2003)

غارب  ست زون مشابهی در شمال عالوه بر آن، معادل با زی

( معرفی و متعلق باه  1999) Ozkanترکیه است که توسح 

Li & Keller (1998 ) دانسته شده اسات.   کامپانین پسین

زون را معارف  تاونس، ایان زیسات   Elles و   Elkefنیاز در 

Claudia et al. (2011 )اناد.  در نظر ارفته کامپانین پسین

رومااانی بااه  Izlaz Valleyنیااز زیساات زون مااذکور را در

در  نیاز  (. درایاران 7جدول (اند نسبت داده کامپانین پسین

احمادی   داغ، زیسات زون یااد شاده را   کپاه  رسوبی حوضه

ساو  قاره  از بارش  (7885)نیاازی   پادها و از برش (7887)

 Ghourchaei et.اندداده نسبت پسین کامپانین به معرفی و

al. (2015نیز ) زیسات  امیر، ایان آیتا  و سوقره در برشهای 

 (.5اند )جدولدانسته کامپانین پسین به متعلق را زون
 

 Globotruncanella havanensis) شماره چهار زیست زون

Partial range Zone)   

ای بخشی و مباین زماان   زیستی که از نو  استرهاین زون 

  Lapparentdeسح ان بار تواباشد، اولیکامپانین پسین می

 است. این بایوزون، بخشای از اساتره  ( معرفی شده 1918)

ایارد  می بر را در Globotruncanella havanensis حضور

 قالب( در 2004) Permoli Silva & Vergaکه طبق تعریف 
 Globotruncanella havananensis بخشای  ایاستره بایوزون

 حضاور  آخارین  باا  باایوزون  ایان  معرفی شده است. شرو 

Radotruncana calcarata ظهاور  اولین با نیز آن پایان و 

Globotruncana aegyptica  در عاین  . شاود مای  مشخ

که مباین   Globotruncana aegyptica ظهور حال، اولین

انتهای بایوزون اسات در بارش بهادرخاان مشااهده نشاده      

 باایوزون  درون، بارش  ایان است. لذا پایان سازند آب تلخ در 

اتااااق  Globotruncanella havanensis بخشاای ایاسااتره

 بارش ماورد مطالعاه    زون درباایو ضخامت این افتاده است. 

مهمترین  باشد.میآن مارن  سنگ شناسی غالب و متر704

 عبارتند از: بایوزونداران همراه در این روزن

Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana 

fornicata, Contusotruncana patelliformis, Globo-

truncana  arca, Globotruncana falsostuarti, 

Globotruncan havanensis, Globotruncana linnei-

ana, Globotruncanella petaloidea, Globotruncana 

ventricosa, Leaviheterohelix dentata, Macroglobi-

gerinelloides multispinus, Macroglobigerinelloides 

prairiehillensis, Macroglobobigerinelloide  sub-

carinata, Pseudoguembelina  exculata, Pseudo-

textularia  nuttali, Rugotruncana subcircum-

nodifer, Rugoglobigerina milamensis, Rugoglobi-

gerina  macrocephala, Rugoglobigerina  rugosa.  
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زونهاای ارا اه شاده بارای     زیست با زونزیست مقایسه این

 Robaszynski (1998 ،)Petrizzoحوضااه تتاایس توسااح  

(، تشابه زمانی 2004) Permoli Silva & Verga( و 2003)

دهد، اماا  کامپانین پسین را برای این زیست زون نشان می

Caron (1985 و )Sliter (1989ایااان زیسااات ،) زون را در

متعلااق بااه زمااان ماستریشااتین پیشااین  همااین حوضااه 

Ozkan (1999 ) ترکیاه،  غربدانند. همچنین در شمال می

 Li  .است داده نسبت پسین کامپانین به را زونزیست این

& Keller (1998نیز در )Elkef   و Ellesزیست تونس نیز

را معااادل ایاان  Globigerinelloides subcarinatus زون

 .انااددانسااته پسااین پااانینزون و متعلااق بااه کامزیساات

 ،Izlaz Valley( در 2011) .Claudia et alهمچنااین، 

 نسابت   پساین  کامپاانین  زون یاد شده را بهزیست رومانی

احمادی   داغ نیاز کپه رسوبی در حوضه (.7اند )جدول داده

پادها متعلق به بخاش   برش زون را دراین زیست ،(7887)

 در( 7885)نیاازی   زیرین ماستریشتین پیشین دانسته، اما

. اسات داده نسابت  پساین  کامپاانین  آن را به سو،قره برش

Ghourchaei et al. (2015هاام در دو باارش ) و  سااوقااره

را  پساین  مذکور زماان کامپاانین   زونآیتامیر، برای زیست

 (.5ند )جدول پیشنهاد داده

 

 جایگاه مرز سانتونين ـ كامپانين

 کامپاانین  -ز سانتونین (، مر1985) Caronهای یافته بر اساس

 Dicarinellaاوناه   آخارین حضااور  باا  در تماام نقااط دنیااا  

asymetrica   و پایاااااان حضاااااور تماااااامی فرمهاااااای 

Marginotruncanid  همااراه بااوده اساات. در عااین حااال، بنااابر

 (، اوناااااه2004) Permoli-Silva & Vergaنوشاااااته 

Marginotruncana coronata بخشااهای اولااین در تواناادماای 

 اماا  باشاد،  داشته حضور Globotruncanita elevata  نبایوزو

 ماارز در Marginotruncanid هااایاونااه مااابقی انقااراض

 باه دلیال   و اسااس  بار ایان   دهد.می رخ کامپانین - سانتونین

-Marginoو  Marginotruncana marginata انقاااااراض

truncana coronata برداشت شده از سازند آب 80 در نمونه 

 Globotruncanita ظهاااور اولاااین و همچناااین تلاااخ

stuartiformis     و باه   80مرز سانتونین ا کامپاانین در نموناه

 اردد.پیشنهاد می متری از قاعده سازند آب تلخ 5/4فاصله 

 نوشتار این در شده داده شرح بیوزونهای با آن مقایسه و دنیا مختلف نقاط در کامپانین زمانی بازه در پالنکتونیک دارانروزن اساس بر شده معرفی بیوزونهای :7 جدول
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 تطابق چينه شناسی برش بهادرخان با دیگر برشها

باااه منظاااور مقایساااه و بررسااای تغییااارات ضاااخامت و 

سی سازند آب تلخ در امتداد شرق تا غرب حوضه شناسنگ

برش چینه شناسی مختلف به شرح زیر  8رسوبی کپه داغ، 

 انتخاااب و نساابت بااه باارش بهادرخااان، مااورد انطباااق   

 ای قرار ارفت:سنگ چینه

متار ضاخامت کاه     308برش الگوی سازند آب تلخ باا  ا 7

ساانگ شناساای غالااب آن شاایل آهکاای خاکسااتری تااا    

 آبای و ماارن اسات و در شارق حوضاه      خاکستری مایل به

 قرار دارد.

متر ضخامت  با سنگ شناسای   368برش حمام قلعه با  ا5

غالااب شاایل و مااارن خاکسااتری  کااه در شاارق کپااه داغ 

 مرکزی واقع شده است.

متر ضخامت و سنگ شناسی شیل  738برش آیتامیر با  ا8

سیلتی که به تدریج به سنگ آهک میکرایتی تبادیل شاده   

 حوضه جای دارد.و درغرب 

ترسیم مجدد ستونهای چینه نگاری برشاهای یااد شاده و    

ای آنها حاکی از تشابه سانگ شناسای   مقایسه سنگ چینه

برش و عمدتاً مشتمل بر شیل، مارن و  7سازند آب تلخ در 

 های سانگ باشد که فقح در ضخامت واحدمارن آهکی می

 داغکپه رسوبی حوضه در موجود شناسی هچین برشهای از تعدادی با بهادرخان برش در شده معرفی بیوزونهای مقایسه :5 جدول
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یساه  همچناین مقا  (.7ای با یکدیگر متااوتند )شاکل  چینه

 برشاهای  باا  مقایساه  در بهادرخاان  برش در تلخ آب سازند

شارقی و شارق    داغ کپاه  در قلعاه  حمام مزدوران و اردنه

  ربی مؤیداغ داغهاکپ تامیر درازی و برش آیارکاداغ مهاکپ

رکازی و  مآب تلخ در بخش  کاهش عمومی ضخامت سازند

 میاازان طااوری کااه کمتاارین  بااه اساات، حوضااه غرباای

 حوضاه  مرکاز  در بهادرخان برش محدوده به  مربوط ستبرا

 .داغ استکپه

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلخ دربرش بهادرخان با برشهای گردنه مزدوران )برش الگو(، حمام قلعه و آیتامیرای توالیهای سازند آب: انطباق سنگ چینه4شکل 

 حمام قلعه و آیتامیر )برش الگو(، تلخ دربرش بهادرخان با برشهای گردنه مزدورانای توالیهای سازند آبچینه انطابق زیست: 5شکل 
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ای، توالیهاای ساازند   همچنین از دیدااه انطباق زمان چینه
( و بارش حماام   7836نیاا،  آب تلخ در برش الگو )وحیادی 

( در شرق و مرکز حوضه به ترتیب 7834نیا، قلعه )وحیدی
کامپاانین ا ماستریشاتین و زماان کامپاانین        مبین زماان 

باشند، حال آن کاه بناابر   پیشین ا ماستریشتین میانی می 
بیوزنهااای معرفاای شااده در باارش بهادرخااان، بااازه زمااانی 
رسااوبگذاری سااازند آب تلااخ اواخاار سااانتونین پسااین ا    
کامپانین پسین پیشنهاد شده است. این درحالی اسات کاه   

Ghourchaei et al. (2015 )   سن سازند آب تلاخ در بارش
اناد  آیتامیر را کامپانین میانی ا ماستریشتین پسین دانسته 

هاای ساازند آب تلاخ در    که از این حیث جوانترین انباشته
 (.5داغ را در خود جای داده است )شکلحوضه کپه

 

 گيريتيجهن
 700مطالعه ریزدیرینه شناسی انجام شاده بار روی تعاداد    

آب  ساازند  هاای توالی داشت شاده از برمارنی  نمونه شیلی و
 74متعلق به اونه  70به شناسایی  ،در برش بهادرخان تلخ

 منجاار شااده اساات.   از روزن داران پالنکتونیااک جاانس

داران در طول ساازند،  عمودی این روزناسترش  اساس بر
 Globotruncanita elevata Partialشاامل  بایوزون  7 تعداد

range Zone ،Globotruncana ventricosa Interval 

Zone ،Radotruncana calcarata Total range Zone  و
Globotruncanella havanensis Partial  range Zone 
به ترتیب از پایین تا باالی توالی شناسایی و معرفی شادند.  

 دارانروزن ورااانی حضااازه زماابهامچنیان باا تاوجه به 
  کامپانین پساین  – نسانتونین پسیاواخر سن  ،پالنکتونیک

د. اردیا پیشانهاد  بهادرخاان  بارش   در برای سازند آب تلخ
باا  ای و مقایساه  بارش ماورد مطالعاه     سنگ چینه انطباق
و آیتامیر در مناطق مختلف شرق حمام قلعه  ،الگوهای برش

بیانگر تشابه سنگ شناسی مشخ  اسات،   تا غرب حوضه،
شرق باه   ازموقعیت و محیح رسوب اذاری  تغییربا  اارچه
، تغییراتی در ضخامت واحادهای سانگی و همچناین    غرب

کاهشی در ستبرای کلی سازند آب تلخ مشاهده می ااردد.  
این تغییرات، به نحوی است که بیشترین ضاخامت ساازند   

)برش  در سوی شرقی حوضه و کمترین میزان آن در مرکز
 بهادرخان( و غرب حوضه است.

 
Plate 1 
1. Globotruncana arca (Cushman, 1926); sample no.61; Globotruncanita elevata Zone. AFUM51. 
2. Globotruncanita elevata (Brotzen, 1934); sample no.29; Globotruncanita elevata Zone. AFUM53. 
3. Macroglobigerinelloides prairiehillensis (Permoli Silva & Verga, 2004); sample no.39; Globotruncanita elevata Zone. AFUM57. 
4. Globotruncana linneiana (D' Orbigny, 1839); sample no.63; Globotruncanita elevata Zone. AFUM56. 
5. Globotruncana ventricosa (White, 1928); sample no.55; Globotruncana ventricosa Zone. AFUM58. 
6. Archaeoglonigerina cretacea (D'Orbigny, 1840): sample no.29; Globotruncanita elevata Zone. AFUM54. 
7. Globotruncana lapparanti (Brotzen, 1936); sample no.83; Globotruncanita elevata Zone. AFUM59. 
8. Heterohelix globulosa (Ehrenberg, 1840); sample no.39; Globotruncanella havanensis Zone. AFUM65. 
9. Globotruncanella petaloidae (Gandolfi, 1955); sample no.86; Globotruncanella havanensis Zone. AFUM60. 
10. Radotruncana calcarata (Cushman, 1926); sample no.80; Radotruncana calcarata Zone. AFUM62. 
11. Aracheoglonigerina blowi (Pessagno, 1967); sample no.28; Globotruncanita elevata Zone. AFUM68. 
12. Rugotruncana subcircumnodifer (Gandolfi, 1955); sample no.87; Globotruncana ventricosa Zone. AFUM61. 
13. Heterohelix striata (Ehrenberg, 1840); sample no.20; Globotruncanella havanensis Zone. AFUM66. 
14. Rugoglobigerina macrocephala (Bronnimann, 1952); sample no.87; Globotruncanella havanensis Zone. AFUM64. 
15. Contusotruncana fornicata (Plunner, 1931); sample no.62; Globotruncanita elevata Zone. AFUM67. 
16. Globotruncana hilli (Pessagno, 1967); sample no.47; Globotruncana ventricosa Zone. AFUM63. 
 
Plate 2 
17. Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez, 1955); sample no.70; Globotruncanita elevata Zone. AFUM52. 
18. Globotruncanita stuarti (Lapparent, 1918); sample no.93; Globotruncana havanensis Zone. AFUM69. 
19. Globotruncanella havanensis (Voorwijk, 1937); sample no.84; AFUM55. 
20. Globotruncana mariei (Banner & Blow, 1960); sample no.52; Globotruncanita elevata Zone. AFUM70. 
21. Marginotruncana coronata (Bolli, 1945); sample no.24; Globotruncanita elevata Zone. AFUM71. 
22. Macroglobigerinelloides multispinus (Lalicker, 1984); sample no.96; Globotruncana havanensis Zone. AFUM72. 
23. Marginotruncana marginata (Reuss, 1845); sample no.25; Globotruncanita elevata Zone. AFUM73. 
24. Globotruncana rugosa (Marie, 1941); sample no.79; Radotruncana calcarata Zone. AFUM74. 
25. Contusotruncana patelliformis (Gandolfi, 1955); sample no.89; Globotruncana havanensis Zone. AFUM75. 
26. Globotruncana bulloides (Vogler, 1941); sample no.74; Globotruncana ventricosa Zone. AFUM76. 
27. Heterohelix labellosa (Nederbragt, 1990); sample no.98; Globotruncana havanensis Zone. AFUM77. 
28-29. Ventrilabrella austiniana (Cushman, 1938); sample no.49; Globotruncanita elevata Zone. AFUM78. 
30. Heterohelix carinata (Cushman, 1938); sample no.61; Globotruncana ventricosa Zone. AFUM79. 
31. Heterohelix papula (Belford, 1960); sample no.26; Globotruncanita elevata Zone. AFUM80. 
32. Muricohedbergella holmdelensis (Olsson, 1964); sample no.86; Globotruncana havanensis Zone. AFUM81. 
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Introduction 

Plankton organisms are particular importance due to the high-speed evolution, vast geographical distribution and 

abundance in deep marine sediments. These criteria caused to found these organisms great importance in 

biostratigraphy (Bolli & Krasheninnikov, 1977). The main aim of this study was to evaluate content of Planktonic 

Foraminifera and present biozonation model. The studied section is located along the main road from Ghoochan to 

Dargaz about 40 kilometers to Dargarz. After travelling for three kilometers on a sidetrack, we arrive at the section site 

located in the north-western mountains of Bahadorkhan village. The place is known as Hussein Kadkhoda. The 

Geographical coordinates of the studied section are 58ᵒ 35′ 01 east latitude and 37ᵒ 41′ 25″ north latitude. 

 

Discussion 

Abtalkh Formation is 407/5 meters thick at Bahadorkhan section. Bahadorkhan section consists of calcareous shale, 

lime marl, marl and a few dispersed chalky limestone beds. Unlike the type section, the upper and lower boundaries of 

Abtalkh Formation are conformable with Abderaz and Neyzar formations. This section is composed of 7 

lithostratigraphy portions. 

micropaleontological studies of the Bahadorkhan section led to identification of 40 species belong to17 genera of 

planktonic foraminifera. According to vertical dispersion range of index forms and biozone maker, this stratigraphy 

section is divided into 4 biozones: 

1. Globotruncanita elevata Partial range Zone: this biozone was introduced by Postuma (1971), from extinction of 

Dicarinella asymetrica which was not recorded in the studied section, to the first occurrence of Globotruncana 

ventricosa. The mentioned interval is composed of grey marl and brown calcareous marl. 

2. Globotruncana ventricosa Interval zone: this biozone was introduced by Dalbiez (1955), interval from the FO of 

Globotruncana ventricosa to the FO of Rodotruncana calcarata. Mentioned part is composed of calcareous shale 

and calcareous marl. 

3. Rodotruncana calcarata Total range Zone: this biozone the first was introduced by Herm (1926). Mentioned part is 

composed of calcareous shale and calcareous marl. Interval from the FO of Rodotruncana calcarata to the LO of 

Radotruncana calcarata. 

4. Globotruncanella havanensis Partial range Zone: this biozone the first was introduced by Lapparent (1918). From 

extinction of Rodotruncana calcarata to the first occurrence of Globotruncana aegyptica. The mentioned part is of 

composed marl. 

 

Results 

According to extinction of both species of Marginotruncana: Marginotruncana marginata and Marginotruncana 

coronata and also first occurrence of Globotruncanita stuartiformis this boundary can be found in sample. No 30. 

Lithostratigraphic comparison of Abtalkh Formation at Bahadorkhan section with Mozduran and Hamam-Ghale 

sections respectively in east Kopet-Dagh and east of central Kopet-Dagh and Aitamir section in west Kopet-Dagh 

showed that the thickness decreases in the central and western Kopet-Dagh basin, so that the least thickness belongs to 

Bahadorkhan section in central Kopet-Dagh. Also biostratigraphy correlation of Abtalkh Formation at type locality and 

Hamam-ghale section in east and central basin show Campanian- Maastrichtian and Early Campanian to Middle 

Masstrichtian age whereas the Abtalkh Formation in the Bahadorkhan area deposited during the late Late Santonian to 
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Late Campanian. Microstratigraphy study conducted on 100 shaly and marly samples that collected from Abtalkh 

Formation successions led to identification of 40 species belong to 17 genera of planktonic foraminifera. 

 

Keywords: lithostratigraphic correlation, biostratigraphy, Abtalkh Formation; planktonic foraminifera, Kopet-Dagh 
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