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آهکی در  هاینانوفسیلگونه از  44جنس و  22در مجموع،  آهکی سازند چمن بید در برش قرونه مورد بررسی قرار گرفتند. هاینانوفسیلدر این مطالعه 

 .Bown et alبنادی  از زون NJ18 تاا  NJ9 هاای زونبایوها، های شاخص و تجمع فسیلی همراه آناین برش شناسایی شده است که بر اساس حضور گونه

زین پیشاین بارای ایان    باا زماان بریاا   Sissingh (1977 ) بندیزوناز  CC1 بایوزونبا محدوده زمانی باژوسین پیشین تا مرز ژوراسیک ا کرتاسه و   (1988)

 گردد.پیشنهاد می توالی
 

 بید؛ برش قرونه؛ بینالود.آهکی؛ سازند چمن هاینانوفسیلنگاری؛ زیست چینه های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

بااختری،   ا   بیناالود باا روناد تبری ااو خااوری      هاای کوهرشته 

نااواحی شاامالی ساا  وار و نیشااابور تااا ترباات جااام را در      

واحاد زماین شناسای بیناالود را     (، 1333گیارد. ن اوی )  برمای 

داناد زیارا از   رک ی و ال ارز مای  ای تدریجی بین ایران مپهنه

های پالئوزوئیاک آن کاو و   وی رسوبات و رخساره دیدگاه

بیش با ال رز و ایران مرک ی مشابه است. به اعتباد رحیمای و  

بینالود با برخورد صفحه ایاران   هایرشته کوه( 1343قائمی )

هااای در تریاااس پسااین تکااوین یافتااه و کااوه ایی و تااوران 

سیمیرین و آلپین س ب کوتاه شادگی آن شاده اسات. روی    

هاای روراناده، ناوار    های مختلف ورقاه هو قرار گرفتن نسل

چین خورده ا گسلیده بینالود و ال رز را ایجاد کرده است. باا   

پاس از تریااس    یهاا توالی شناسیچینهوجود این، تاریخچه 

اختاری تاحدی ما هو و پیچیاده اسات. از آن جاا     این پهنه س

آهکی موجاود   هاینانوفسیلکه این مطالعه با هدف بررسی 

منتسب باه ژوراسایک میاانی ا پساین حو اه         یهاتوالیدر 

قروناه )شاماب بااختر نیشاابور(      شناسای چیناه بینالود در برش 

گاااری مناساب بارای    انجام شده است، انتخاب الگاوی ناام  

ای از مشاکتت پایش روی پاشوهش    چیناه سنگ  یهاتوالی

بوده است. با وجود این و با استناد به برخی کارهاای پیشاین   

منطبااه )پااورلطیفی،  111111/1نظیاار نبشااه زمااین شناساای  

 های رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره

                262-639(:  2) 61،  6931پاییز و زمستان 
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 یهاا تاوالی ای زیااد باین   ( و نی  شا اهت سانگ چیناه   1333

( از 1323ای برش قرونه با آن چه توسا  افشاارحرب )  چینه

د در باختر بجناورد معرفای شاده    برش الگوی سازند چمن بی

 شناسای چیناه است، در این پاشوهش نیا  از اساامی رایا  در     

ردیااف رسااوبات  بناابراین حو اه کپااه داس اساتفاده شااده و   

عناوان ساازند چمان بیاد معرفای       بهمورد مطالعه از این پس 

 شوند.می

کیلاومتری بااختری    3/3برش الگاوی ساازند چمان بیاد در     

کیلاومتری بااختر بجناورد( جاای      01روستایی به همین نام )

دار متاار ساانگ آهااک ریاا  بلااور و پیریاات  1222دارد و از 

هاایی از شایل تیاره و ماارن     خاکستری تیره تا سیاه با تنااوب 

(. مطالعاه ایان ساازند باه     1333تشکیل شده است )آقان ااتی  

زایای و گااززایی مناساب، از    دلیل برخورداری از توان نفت

ست. جایگاه سانی ایان ساازند در    برخوردار ا باالییاهمیت 

( باژوسااین پسااین ا   1323حو ااه کپااه داس را افشااارحرب )

آکسفوردین در نظر گرفتاه اسات؛ اگرچاه مطالعاات انجاام      

مشابه در حو اه بیناالود کاه توسا       یهاتوالیشده بر روی 

گااری شده اسات،  ( با نام سازند دلیچای نام1343رئوفیان )

هاای  ین تا تیتونین در برشحاکی از گستره سنی باژوسین پس

آن جاا کاه    مختلف خاور تا بااختر ایان کوهساتان اسات. از    

آهکای   هاای نانوفسایل ی بر روی تاکنون مطالعات بسیار کم

 (،Hadavi et al., 2015)ژوراسیک ایران انجام شده اسات  

های کپاه داس و  سازند چمن بید در حو ه یهاتوالیبررسی 

همین دلیل هدف این پاشوهش  بینالود حائ  اهمیت بوده و به 

 .باشدمی

آهکای باا اشاکاب متناوع خاود از ببایاای        هاای نانوپتنکتون

میکرون  31ای کمتر از های هاپتوفیت بوده که اندازهجل ک

دارند و شاامل صافحات دیساکی شاکل باه ناام کوکولیات        

شاوند )هاادوی،   هستند که به وسیله سالوب زناده ایجااد مای    

آهکی در تریاس ظاهر شاده و در   هاینانوپتنکتون(. 1330

ژوراسیک باه شاکوفایی رسایده و از ژوراسایک باه بعاد از       

 Bornemann et)اناد  های دریایی شدهاج ای اصلی محی 

al., 2003)       این گاروه باا توجاه باه پراکنادگی جارافیاایی .

وسیع، دوره تکاملی کوتااه و محادوده زماانی کوتااهی کاه      

شناسای و  ی، دیرینه باوم دارند در مطالعات زیست چینه نگار

هاا بسایار ماورد توجاه هساتند )هاادوی و       تطابق جهانی چینه

(. اهااداف پااشوهش حا ار ابتاادا شناسااایی  1332همکااران،  

های جهاانی بار م ناای    زونبایوها و سپس تشخیص نانوفسیل

 قروناه تعیین سن سازند چمن بیاد در بارش    در نتیجهها و آن

 است.  

 

 مطالعه موقعیت جغرافیایی برش مورد

متاار، در نبشااه  231ه بااا  ااخامتقروناا شناساایچینااهباارش 

 43اخلمد و در فاصاله   111111/1شناسی چهار گوش زمین

کیلومتری شماب شهرستان نیشابور، در شماب خاور روساتای  

 قرونه واقع شاده اسات. مختتاات جارافیاایی قاعاده بارش      

عاارش شاامالی   30° 33 ' 3"و  شاارقیطااوب  °33 41' 30"

هت دسترسی به برش ماورد مطالعاه در مسایر راه    باشد. جمی

آسفالته مشهد ا نیشابور باید از شهرستان فیروزه و روستاهای  

امیااران ا وزیریااه ا اناادرآب ع ااور کاارد تااا بااه سااه راهاای      

رسید. از این سه راهی به سمت خاور راه آسافالته  ماروسک 

درجه دو به سمت روستای ماروساک امتاداد دارد و ساپس    

ن روستا به سمت روستای کران و برمهان و بوجناو  باید از ای

رسید. برش قرونه در فاصله حرکت کرد تا به روستای قرونه 

یک کیلومتری خاور این آبادی و نرسیده باه روساتای ببیاع    

 (.1واقع شده است )شکل 
 

 مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

متر متشاکل از   213سازند چمن بید در این برش با  خامت 

های ناازکی  مارن، سنگ آهک و به طور پراکنده الیهشیل، 

اساات کااه بااه صااورت همشاایب باار روی     ساانگماسااهاز 

 وداف رود قرار گرفته و خاازند کشاعادب با سام هایتوالای
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ما دوران   ای ساازند های  خیو و تاوده توس  سنگ آهک

ه ستون چینه سنگی بارش مطالعا   2 شود. در شکلپوشیده می

نموناه   04توان مشاهده نمود. از این بارش تعاداد   شده را می

 .آهکاای برداشاات شااد  هاااینااانوپتنکتونجهاات مطالعااه  

 ,Bown) هاای ماورد مطالعاه باه روش اسامیر اساتید      نمونه

آماده سازی شد به این صورت کاه ابتادا در حادود     (1999

را انتخاب کرده سپس ساط    متر مکعب از نمونهیک سانتی

س  کاردك مختوص تراشایده باه صاورت پاودر     تونمونه 

بر روی یک المل تمی  ریخته، حاب یک قطره آب مبطار را  

وسایله یاک   ه ریا یو و با  توس  قطره چکان روی المال مای  

ختب دندان رساوب معلاق  اخیو را در تماام ساط  المال       

کنیو. حاب این رسوب را روی هات پلیت خشاک  پخش می

ق، دوبااره توسا    کنیو. پس از خشک شدن رسوب معلا می

سر دیگر ختب دندان رساوب را باه آرامای از ساط  المال      

کنایو و عمال ریخاتن    جدا کرده و در مرک  المل جماع مای  

نماییو و این بار پس از پراکناده  قطره آب مبطر را تکرار می

نمااودن رسااوب معلااق بااا حرکاات دوراناای خااتب دناادان    

 کنایو. در ایان مرحلاه   تجمعات رسوب معلاق را کنتارب مای   

گااااری کاارده و دو قطااره از چسااب    ارهیااک الم را شاام 

مختوص را بر روی الم ریخته و المل را واژگاون بار روی   

و توس  میکروسکپ نوری  چس انیو.دهیو و میالم قرار می

عکاس   111مطالعه و با ب رگنماایی  BH2ن المپیوس پتری ا

 برداری و سپس شمارش شدند. 

 

 ودبینال هایکوهمطالعات پیشین رشته 

هااای پترولااوژی،  هااا عموماااو در زمینااه مطالعااات و بررساای

، شناسای شناسی ساختمانی، چینهژئوشیمی، تکتونیک و زمین

هاای  شناسای و همچناین تهیاه نبشاه    شناسای و رساوب  فسیل

شناسی این منطبه بوده است. مطالعات صاورت گرفتاه   زمین

های شناسی ردیفشناسی و رسوبدر زمینه تکتونیک، چینه

 .Seyed-Emami et alساایک بینااالود ع ارتنااد از:   ژورا

(،  1324مهااادی فااار) ( 2013 ,2010 ,1998 ,1996)

Majidifard (2003, 2008)( 1332، مرجوی و همکاران ،)

(، عاشاوری و  1333(، فریدانی و همکااران ) 1330رئوفیان )

، 1330(، رئوفیاااان و همکااااران ) 1341، 1332همکااااران )

1332 ،1334 ،1342،) (2013, 2014)Mafi et al.،   ماافی

برخای   (.1343(، رحیمی و قائمی )1343(، رئوفیان )1343)

بینالود را با توجاه   هایکوه شناسیچینهمحببین، سرگاشت 

به واحدهای سانگی مشاابه در حو اه ال ارز تفسایر کنناد و       

ای دوران دوم ایان  چیناه  یهاتوالیگروهی دیگر دست کو 

 برش مورد مطالعه( )های دسترسی به برش مورد مطالعه در شمال خاور ایران : نقشه راه1شکل
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رسوبی کپه داس دانساته و از  حو ه را مشابه پهنه ساختاری ا  

بیناالود   هاای کاوه کپه داس بارای   شناسیچینهاسامی رای  در 

 یهاا تاوالی استفاده کنند. باا ایان تو ای ، گاروه اوب بارای      

رسااوبی دوره ژوراساایک از اسااامی رایاا  در ال اارز نظیاار     

سازندهای شمشک، دلیچای و الر استفاده کارده )آقان ااتی،   

؛ طاوسایان  1321؛ قائمی، 1303؛ بلورچی و همکاران، 1303

؛ رادفااار، 1321؛ جعفریااان و طاااهری،   1321و همکاااران،  

( و Raoufian et al., 2014؛ Mafi et al., 2013؛ 1323

 باه داس هاای مرساوم در کپاه   را با ناام  هاتوالیگروه دوم این 

عنوان سازندهای کشف رود، چمن بیاد، ما دوران، معرفای    

؛ نادیو و هفات لناگ،    1323اناد )ساهیلی و ساهندی،    کارده 

؛ عاشاااوری و 1332؛ مرجاااوی، 1333؛ پاااورلطیفی، 1333

 و ...(.  1343؛ رحیمی و قائمی، 1341همکاران، 

در بارش دهناه حیادری باا      بر این اساس، سن سازند چمن بید

کیماریجین  ا ها سان آکسافوردین پساین      توجه به داینوفتژله

(. 1332مرجااااوی و همکاااااران)گاااا ارش شااااده اساااات  

های )آمونوئیدآ( ژوراسایک میاانی و پساین رشاته     فیلوسراتید

بینالودسن باژوسین پسین ا کیمریجین را برای ساازند   هایکوه

(. بار  1334اناد )رئوفیاان،   چمن بید در برش قروناه نشاان داده  

هااای شناسااایی شااده توساا  مااافی م نااای مطالعااه داینوفتژلااه

( سن باژوسین پسین ا کیماریجین پیشاین بارای ساازند      1343)

ها نی  سن من بید در برش قرونه پیشنهاد شده است. آمونیتچ

باژوسین پسین ا کیمریجین پیشین را برای سازند چمن بیاد در   

 (.1343)رئوفیان،  اندنشان داده برش قرونه

گوناه   44شناسی انجام شده به شناسایی تعداد مطالعات فسیل

آهکای در بارش قروناه منجار      هاای نانوفسایل جنس از  22و 

آهکای حفا     هاینانوفسیل(. این 2و1های است )پلیتشده 

های شناسایی شاده  شدگی  عیف تا نس تاو خوب دارند.گونه

 در این برش ع ارتند از:

Ansulasphaera helvetica, Biscutum dorsetensis, 

Cretarhabdus conicus, Crucillipsis cuvillieri  

,Conusphaera mexicana mexicana, Conusphaera 

mexicana minor, Cyclagelosphaera tubulata, 

Cyclagelosphaera margerelii, Cyclagelosphaera 

deflandrei, Discorhabdus ignotus, Diazomatolithus 

lehmanii, Discorhabdus criotus, Ethmorhabdus 

gallicus, Faviconus multicolumnatus, Helenea 

chiastia, Hexalithus noeliae, Lotharingius 

contractus,  Lotharingius hauffii, Lotharingius 

barozii, Lotharingius crucicentralis, Lotharingius 

sigillatus, Manivitella pemmatoidea, Nannocons 

Compresus, Nannocons steinmannii minor, 

Nannoconus steinmannii steinmannii, Nannoconus 

sp., Nannoonu kamptneri, Polycostella senaria, 

Parhabdolithus liasicus, Pseudoconus enigma, 

Polypodorhabdus escaigii, Polycostella 

beckmannii, Stephanolithion sp., Stephanolithion 

speciosum, Schizosphaerella punctulata, 

Stephanolithion hexum, Stephanolithion 

brevispinus, Stephanolithion bigotii bigotii, 

Stephanolithion bigotii maximum, Truncatoscaphus 

intermedius, Tetralithus cassianus, 

Tetrapodorhabdus shawensis, Umbria granulosa, 

Watznaueria  fossacincta, Watznaueria britannica, 

Watznaueria barnesa, Watznaueria manivitia, 

Zeugrhabdotus erectus, Zeugrhabdotus embergeri. 
های مربوط به سازند کشف رود و ها در نمونهنانوفسیلتنوع 

در بخش ابتدایی سازند چمن بیاد کمتار و باه سامت بااالی      

 131برش رو به اف ایش است به طوری که در فاصله حدوداو 

تری را نشاان  بیشا  تناوع متاری از قاعاده بارش     311متری تاا  

 دهند. در بخش باالیی سازند کشف رود و در طوب برشمی

شاود و  مای دیاده   Watznaueria britannicaقروناه گوناه   

طای  جدیدتر نانوفسیلی در یک روناد تادریجی و    هایگونه

هاا  شوند. نانوکنوسگااری سازند به ترتیب ظاهر میرسوب

روناه  مهاو در نیماه بااالیی بارش ق     هاای نانوفسایل که دیگار  

امااا اولااین   ،هااای مهااو کرتاسااه هسااتند  هسااتند، از جاانس 

حضورشان در تیتاونین)آخرین آشاکوب ژوراسایک( روی    

هاای ماورد مطالعاه نیا  در ایان باازه       داده است که در نمونه

  شوند.زمانی دیده می
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 د(.، با تغییرات و ترسیم مجد1131: ستون چینه نگاری برش مورد مطالعه )برگرفته از رئوفیان 2شکل 
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 بندی زیستیزون

 هاای نانوفسایل های انجاام شاده بار روی    بندیمهمترین زون

بر روی منطباه   Bralower et al.,(1989) ژوراسیک توس 

  (Boreal)ماب اب شادر قط ,.Bown et al (1988) و ساتتی

 .Bown et al( 1988مطالعه از زون بندی ) این باشند. درمی

 Sissingh (1977)و  پسااینژوراساایک  هاااینهشااتهباارای 

بارش اساتفاده   این  پیشینکرتاسه  هاینهشته بندیزونجهت 

 (.4و  3های شده است )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Watznaueria britannica Zone ) NJ9( 

 Watznaueria از اولاااین حضاااور گوناااه  باااایوزونایااان 

britannica    تااا اولااین حضااور گونااه Stephanolithion 

speciosum شود که نشانگر بازه زماانی  باژوساین   تعریف می

 (.Bown et al., 1988) باشدپیشین می

 Lotharingiusحضاااور هم ماااان و متحظاااات: فراوانااای 

contractus و Watznaueria britannica   نی  مشخته ایان

 هااایگونااهعااتوه باار ایاان آخاارین حضااور   اساات. بااایوزون

Triscutum sullivanii، Triscutum tiziense و Diductius 

constans     زون دانساته اسات  باایو را هو شاختای بارای ایان 

Bergen in Bown, 1999)).   هااایگونااهدر ایاان باارش 

Lotharingius contractus، Parhabdolithus liasicus 

 هااایفساایلبااه عنااوان  Schizosphaerella punctulata و

(.  اخامت ایان   3مشاهده شدند )شاکل   بایوزون همراه این

شناسای شاامل تنااوب     سانگ  دیادگاه متار و از   23 بایوزون

 .با ترسیم مجدد(  Bown, 1999تانژین تا باتونین )برگرفته از های ارائه شده از هشواهد زیستی و بیوزون :1شکل
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تیااره رنااگ سااازند کشااف رود   هااایساانگماسااهشاایل و 

  .باشدمی
 

Stephanolithion speciosum Zone )NJ10( 

 Stephanolithion از اولااین حضااور گونااه   بااایوزون ایاان

speciosum    تا اولاین حضاور گوناه Pseudoconus enigma 

شااود کاه نشااانگر بااازه زماانی باژوسااین پیشااین تااا   تعریاف ماای 

 .(Bown et al., 1988) باشدباژوسین پسین می

اولاین حضاور   Bown (1999 )در نوشاته   Bergen :متحظات

و آخااارین حضاااور  Stephanolithion speciosumگوناااه 

 Discorhabdus  و Carinolithus superbus هاای گوناه 

striatus حضاور   اولاین . دانسته اسات  بایوزونرا مشخته این

هااای مااورد در نهشااتهStephanolithion speciosum گونااه 

 در متری از قاعده بارش ب ات شاده اسات.     23اصله مطالعه در ف

، Parhabdolithus liasicus هاااایگوناااهبااارش ایااان 

Lotharingius contractus ،Schizosphaerella 

punctulata ،Lotharingius hauffii ،Watznaueria  

fossacincta  وWatznaueria britannicaبااااه عنااااوان 

امت ایان  (.  اخ 3)شاکل   مشااهده شادند  های هماراه  فسیل

شناسی شامل تناوب مارن سنگ دیدگاهمتر و از  31 بایوزون

هاای لیماونیتی باه هماراه     و شیل خاکستری تیره دارای ندوب

 .باشدمیهای  خیو سیلتی خاکستری میان الیه
 

Pseudoconus enigma Zone ) NJ11( 

 Pseudoconus ماااکور از اولااین حضااور گونااه بااایوزون

enigma   هتاااا اولاااین حضاااور گونااا Ansulasphaera 

helvetica شود که نشانگر بازه زماانی باژوساین   می تعریف

و  (Bown et al., 1988) باشاد پسین تاا بااتونین پساین مای    

 .بازنگری شده استBown (1993 ) توس 

همچنااین براساااس اولااین  بااایوزونایاان  متحظااات: قاعااده

 ،Cyclagelosphaera tubulata ی مانناد هاای گوناه حضور 

Hexapodorhabdus cuvillieri، Tetrapodorhabdus 

shawensis و Staurolithites stradneri  مشاااااااااااخص

اولااین حضااور Bown (1999 )در نوشااته  Bergen شااود.ماای

 و Stephanolithion speciosum octum هااااایگونااااه

Hexapodorhabdus cuvillieri آخاارین حضااور گونااه  و 

Tetrapodorhabdus shawensis   تی ایان  را از شاواهد زیسا

 اولاااین ایااان پاااشوهش در معرفااای کااارده اسااات. باااایوزون
متاااری از  23در فاصاااله  enigma Pseudoconusحضاااور

 هاااایو همچناااین گوناااه  بااارش مشااااهده شاااد  قاعاااده 

Parhabdolithus liasicus، Lotharingius contractus، 

Lotharingius hauffii، Lotharingius barozii، 
Schizosphaerella punctulata،Stephanolithion 

speciosum، Cyclagelosphaera margerelii، 

Watznaueria  fossacincta، Watznaueria britannica 
 هماراه ایان   هاای فسایل باه عناوان    .Stephanolithion sp و

 باایوزون  اخامت ایان    (.3)شاکل   شناسایی شدند بایوزون

شناسی شامل تناوب ماارن  سنگ دیدگاهکه از  متر است 31

هاای لیماونیتی باه هماراه     خاکستری تیره دارای ندوبو شیل 

 .باشدمیهای  خیو سیلتی خاکستری میان الیه
 

 Ansulasphaera helvetica Zone ) NJ12( 

 Ansulasphaera گونااه حضااوراز اولااین  بااایوزونایاان 

helvetica   تا اولین حضاور زیرگوناه Stephanolithion 

bigotii bigotii   ر باازه زماانی   شاود کاه نشاانگ   تعریاف مای

 (.Bown et al., 1988) باشدباتونین پسین تا کالووین می

 همچناین باا اولاین حضاور     باایوزون قاعاده ایان    متحظات:

Stephanolithion hexum  باشاد می بندیزوندر (Bown 

et al., 1988.) .در  باایوزون آغااز ایان    مشخص شده است

شوهش در ایان پا   باشاد. متری از قاعده برش مای  113فاصله 

 Lotharingius contractus ،Parhabdolithus هایگونه

liasicus ،Schizosphaerella punctulata ،

Lotharingius hauffii ،Stephanolithion speciosum ،
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Watznaueria fossacincta ،Lotharingius barozii ،

Stephanolithion sp. ،Cyclagelosphaera 

margerelii ،Biscutum dorsetensis ،Pseudoconus 

enigma ،Tetrapodorhabdus shawensis ،

Zeugrhabdotus erectus ،Stephanolithion hexum  و

Watznaueria britannica  هماراه ایان   هاای فسایل به عنوان 

 باایوزون (.  اخامت ایان   3)شاکل   شناسایی شدند بایوزون

شاایل  و شناساای غالااب آن تناااوبی از مااارننگساا متاار و 33

 هوازده است. خاکستری و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stephanolithion bigotii bigotii Zone )NJ13( 

 Stephanolithion از اولااین حضااور زیرگونااه بااایوزونایاان 

bigotii bigotii   گوناه زیرحضاور   تاا اولاین Stephanolithion 

bigotii maximum باشد که نشاانگر باازه زماانی کاالووین     می

   .(Stradner, 1963) است

 همچنین توس  اولین حضاور  بایوزونقاعده این  متحظات:

Stephanolithion bigotii  بناادیزوندر Bown et al 

 اولاااین حضاااور زیرگوناااه  تعیاااین شاااده اسااات. ( 1988)

Stephanolithion bigotii bigotii متری از  101فاصله  در

قاعااده باارش مااورد مطالعااه شناسااایی شااده اساات. در ایاان   

 Ansulasphaera helvetica، Biscutum هایگونهپشوهش 

dorsetensis، Cyclagelosphaera margerelii، 

Discorhabdus ignotus، Lotharingius barozii، 

Lotharingius contractus، Lotharingius 

 .با ترسیم مجدد( ؛Bown, 1999کالووین تا تیتونین )برگرفته از  های ارائه شده ازیوزونا: شواهد زیستی و ب4شکل
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crucicentralis، Lotharingius hauffii، 
Parhabdolithus liasicus، Pseudoconus enigma، 

Schizosphaerella punctulata، Stephanolithion 

hexum، Stephanolithion sp.، Stephanolithion 

speciosum، Watznaueria barnesa، Watznaueria 

britannica، Watznaueria fossacincta، Watznaueria 

manivitia  وZeugrhabdotus erectus  هایفسیلبه عنوان 

.  اخامت ایان   (3)شاکل   مشاهده شدند بایوزون همراه این

شاامل تنااوب    شناسای سانگ  دیادگاه از  متر و 113 بایوزون

مارن و سنگ آهک مارنی متوس  تا  خیو الیه خاکستری 

 هاای رفسایل بازوپایاان و اب آمونیات،   هایفسیلرنگ دارای 

Zoophycos و Chondrites باشدمی. 
 

Stephanolithion bigotii maximum Zone (NJ14) 

اولااین تااا آخاارین حضااور گونااه   محاادوده  ایاان بااایوزون 

Stephanolithion bigotii maximum که  گیردبرمیرا در

 باشاد وین تا آکسفوردین پیشاین مای  ونشانگر بازه زمانی کال

(Medd, 1982 .) 

 متاری از قاعاده   203در فاصله  بایوزون متحظات: آغاز این

 هاای گوناه در مطالعاه بارش قروناه    برش ب ات شاده اسات.    

Ansulasphaera helvetica، Biscutum dorsetensis، 

Cyclagelosphaera margerelii، Discorhabdus 

ignotus، Lotharingius barozii، Lotharingius 

contractus، Lotharingius crucicentralis، 

Lotharingius hauffii، Lotharingius sigillatus ، 

Parhabdolithus liasicus، Pseudoconus enigma، 

Schizosphaerella punctulata، Stephanolithion 

bigotii bigotii ،Stephanolithion hexum، 

Stephanolithion sp.، Stephanolithion speciosum، 

Watznaueria barnesa ، Watznaueria britannica، 

Watznaueria fossacincta، Watznaueria manivitia و 

Zeugrhabdotus erectus هماراه ایان   هاای فسیلعنوان  به 

 باایوزون (.  اخامت ایان   3شکل ) ندوششناخته می بایوزون

هاای خاکساتری   غالب آن مارن شناسیسنگمتر بوده و  43

 هوازده است.

 

Cyclagelosphaera margerelii Zone (NJ15( 

 Stephanolithion bigotii از آخرین حضاور  بایوزون این

maximum   گونااه تااا اولااین حضااور Stephanolithion 

brevispinus   شاود وباازه زماانی آکسافوردین     تعریاف مای

 ,.Bown et al) دهاد پیشین تا کیمریجین پسین را نشان مای 

1988). 

 Lotharingius بر اساس آخرین حضاور گوناه   متحظات:

crucicentralis   باه دو زیارزون تبسایو شااده     باایوزون ایان

 Watznaueria britannica وناه گ باایوزون در ایان   اسات. 

باارش آخاارین ایاان در . (Bown, 1999) باشاادماایب غالاا

در  Stephanolithion bigotii maximum حضور زیرگونه

 شناسااایی شااده اساات و باارش متااری از قاعااده 311فاصااله 

 Ansulasphaera helvetica ،Biscutum هاااایگوناااه

dorsetensis ،Cyclagelosphaera margerelii ،

Discorhabdus ignotus ،Lotharingius barozii ،

Lotharingius contractus ،Lotharingius 

crucicentralis ،Lotharingius hauffii ،Lotharingius 

sigillatus ،Parhabdolithus liasicus ،Pseudoconus 

enigma ،Schizosphaerella punctulata ،
Stephanolithion bigotii bigotii ،Stephanolithion 

hexum ،Stephanolithion sp. ،Stephanolithion 

speciosum ،Watznaueria fossacincta ،Watznaueria 

barnesa ،Watznaueria britannica ،Watznaueria 

manivitia  وZeugrhabdotus erectus  هایفسیلبه عنوان 

(.  اخامت ایان   3)شکل  شناسایی شدند بایوزون همراه این

شاامل تنااوب    ناسای ش سانگ  دیادگاه و از  متار  41 بایوزون

مارن خاکستری، سنگ آهک مارنی و سنگ آهک متوس  
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 و بازوپاااالیااه تااا  ااخیو الیااه خاکسااتری، دارای بلمنیاات،  

 .باشدمی Zoophycosبرفسیل ا
 
Lotharingius crucicentralis Subzone (NJ15a) 

 Stephanolithion ن زیرزون از آخرین حضور زیر گونهای

bigotii maximum حضور گونه  تا آخرینLotharingius 

crucicentralis   شاود کاه نشاانگر باازه زمااانی     تعریاف مای

 Bown) باشاد آکسفوردین پیشین تا آکسفوردین پسین مای 

et al., 1988). 

 Lotharingiusمتحظااااات: آخاااارین حضااااور گونااااه   

crucicentralis  در شاااماب خااااور فرانساااه و پرتاااااب توسااا 

De Kaenel et al.  (1996 ) اسات. آخارین حضاور    ب ت شده

  Discorhabdus و Crepidolithus perforataهااای گونااه

striatus از  زونزیار باشاند. آغااز ایان    شاخص این زیرزون می

در ایان پاشوهش    ب ت شده است.متری قاعده برش قرونه  311

 Ansulasphaera helvetica،Biscutum هاااایگوناااه

dorsetensis، Cyclagelosphaera margerelii، 

Discorhabdus criotus، Discorhabdus ignotus، 

Lotharingius barozii، Lotharingius contractus، 

Lotharingius crucicentralis، Lotharingius hauffii، 

Lotharingius sigillatus، Parhabdolithus liasicus، 

Pseudoconus enigma، Schizosphaerella 

punctulata، Stephanolithion bigotii bigotii، 

Stephanolithion bigotii maximum، Stephanolithion 

sp.، Stephanolithion speciosum، Tetralithus 

cassianus ،Watznaueria barnesa، Watznaueria 

britannica، Watznaueria fossacincta، Watznaueria 

manivitia و Zeugrhabdotus erectus  هایفسیلبه عنوان  

(.  اخامت ایان   3)شاکل   معرفای شادند   بایوزون مراه اینه

شامل تناوب ماارن   شناسیسنگ دیدگاهمتر و از  31بایوزون

خاکستری، سنگ آهک مارنی و سنگ آهک متوس  الیاه  

 .باشدمی

 

Hexapodorhabdus cuvillieri Subzone (NJ15b) 

 Lotharingiusایااااان زیااااارزون از آخااااارین حضاااااور 

crucicentralis ن حضااور گونااه تااا اولاایStephanolithion 

brevispinus  شااود کااه نشااانگر بااازه زمااانی     تعریااف ماای

 ,.Bown et al)باشد آکسفوردین پسین تا کیمریجین پسین می

1988).   
 Faviconusاولاااااین حضاااااور گوناااااه  متحظاااااات:

multicolumnatus    نیااا  از آکسااافوردین پساااین توسااا 

De Kaenel et al. (1996 )   .ین آخار  گا ارش شاده اسات

 301فاصاله  در  Lotharingius crucicentralis حضاور گوناه  

در ایان پاشوهش    .باشاد مای متری از قاعده برش مورد مطالعاه  

 Ansulasphaera helvetica، Biscutum هاااایگوناااه

dorsetensis، Cyclagelosphaera deflandrei، 

Cyclagelosphaera margerelii، Cyclagelosphaera 

tubulata، Discorhabdus ignotus، Faviconus 

multicolumnatus، Lotharingius barozii، 

Lotharingius contractus، Lotharingius 

crucicentralis، Lotharingius hauffii، Lotharingius 

sigillatus، Parhabdolithus liasicus، Pseudoconus 

enigma، Schizosphaerella punctulata، 

Stephanolithion bigotii bigotii، Stephanolithion sp.، 

Tetralithus cassianus، Watznaueria fossacincta، 

Watznaueria barnesa، Watznaueria britannica، 

Watznaueria manivitia و Zeugrhabdotus erectus  به

(. 3)شکل  ندمعرفی شد بایوزون همراه این هایفسیلعنوان 

 شناسای سانگ  دیادگاه و از متار   41 باایوزون  خامت ایان  

شامل سنگ آهک متوس  تا  خیو الیه خاکساتری، دارای  

 .باشدمی Zoophycosو  بازوپا ،بلمنیت
 

Stephanolithion brevispinus Zone (Nj16) 

 brevispinusاز اولاااین حضاااور گونااااه    باااایوزون ایااان  

Stephanolithion تا اولین حضور گونه Stephanolithion 

atmetos نشاانگر  گستره ایان باایوزون کاه     .شودتعریف می
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باشااد کیمااریجین پسااین تااا ولگااین پیشااین ماای بااازه زمااانی 

(Bown et al., 1988)،   توسااBown (1999)  اصاات 

 شده است.  

 هاااوناااااور گااااین حضاااش اولان پشوهادر ای ظات:اتحام

Stephanolithion atmetos      ب ات نشاده اسات، ولای اولااین

کاه از حاواد     Zeugrhabdotus embergeriحضور گوناه  

برای شناساایی ل اه بااالیی     ،است بایوزونزیستی شاخص این 

ایان   .(Bown et al., 1988) استفاده شاده اسات   بایوزوناین 

 Anfractusاسااااس آخااارین حضاااورگونه  ربااا باااایوزون

harrisonii اولاین حضاور   زون تبسایو شاده اسات.    به دو زیر

هاای مطالعاه   در نمونه brevispinus Stephanolithionگونه 

 متاری از قاعاده بارش ب ات شاده اسات.       411شده در فاصاله  

 ،Ansulasphaera helvetica هااایگونااهدر ایاان مطالعااه  

Biscutum dorsetensis، Cyclagelosphaera 

deflandrei، Cyclagelosphaera margerelii، 

Cyclagelosphaera tubulata، Diazomatolithus 

lehmanii، Discorhabdus ignotus، Faviconus 

multicolumnatus، Lotharingius barozii، 

Lotharingius contractus، Lotharingius hauffii، 

Lotharingius sigillatus، Schizosphaerella 

punctulata، Stephanolithion bigotii bigotii، 

Stephanolithion sp.، Tetralithus cassianus، 

Truncatoscaphus intermedius ،Watznaueria 

barnesa، Watznaueria britannica، Watznaueria 

fossacincta، Watznaueria manivitia  و

Zeugrhabdotus erectus   هماراه ایان   هاای فسایل به عناوان 

 124 بایوزون(.  خامت این 3)شکل  شدند شناسایی بایوزون

ناااوب شااامل ت شناساای ساانگدیاادگاه و از  باشاادماایمتاار 

و مارن هماراه   های مارنی متوس  الیه خاکستریآهکسنگ

ی و سنگ آهاک متوسا  تاا    سنگماسههای و الیه بازوپایانبا 

 .باشدمی خیو الیه خاکستری تیره همراه با بلمنیت 

Stephanolithion atmetos Zone (NJ17) 

 از اولاااین تاااا آخااارین حضاااور گوناااه  کاااه باااایوزونایااان 

Stephanolithion atmetos بااازه زمااانی شااود، تعریااف ماای

 (Bown et al., 1988) گیارد برمیولگین پیشین تا میانی را در

 اصت  شده است.Bown (1999 )و توس  

در  ،اشااره شاد   NJ16 باایوزون طور کاه در   همانمتحظات: 

ب ات نشاده    Stephanolithion  atmetos این پاشوهش گوناه  

 Zeugrhabdotusحضاااور گوناااه از اولاااین  اسااات، اماااا

embergeri هاای گوناه و زیر Conusphaera  mexicana 

minor وConusphaera mexicana mexicana   برای تعیین

ایان  شاده اسات.    و معرفای آن اساتفاده   بایوزونمحدوده این 

 Stephanolithionبااا اسااتفاده از آخاارین حضااور  بااایوزون

bigotii  باایوزون ایان  ه به دو زیرزون تبسیو شده است. قاعاد 

 Axopodohabdus هاای گوناه   آخرین حضور متوالی توس

cylindratus، Stephanolithion bigotii  و 

Stephanolithion brevispinus  .نیاا  توصاایف شااده اساات

 Ethmorhabdusبخااش باااالیی آن نیاا  بااا آخاارین حضااور

gallicus  1999 شاود  مای مشخص) Bown,).    اولاین حضاور

متاری از   324در فاصاله   Zeugrhabdotus embergeriگونه 

 چیناه شناسای،  برش این مطالعه . در باشدمی قرونهقاعده برش 

 Ansulasphaera helvetica، Biscutum هاااایگوناااه

dorsetensis، Cyclagelosphaera margerelii، 

Cyclagelosphaera tubulat، Diazomatolithus 

lehmanii، Discorhabdus ignotus ،Ethmorhabdus 

gallicus، Faviconus multicolumnatus، Helenea 

chiastia، Hexalithus noeliae، Lotharingius barozii، 

Lotharingius contractus، Lotharingius hauffii، 

Manivitella pemmatoidea، Nannoconus sp.، 

Polycostella beckmannii، Polycostella senaria، 

Polypodorhabdus escaigii، Schizosphaerella 

punctulata، Stephanolithion bigotii bigotii، 
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Stephanolithion sp.، Tetralithus cassianus،  Umbria 

granulosa ،Watznaueria barnesa، Watznaueria 

britannica، Watznaueria fossacincta، Watznaueria 

manivitia   وZeugrhabdotus erectus  هایفسیلبه عنوان 

(.  اخامت ایان   3)شاکل   مشااهده شادند   بایوزون راه اینهم

شاامل تنااوب    شناسای سانگ  دیادگاه متار و از   110 بایوزون

های متوس  تاا  اخیو الیاه خاکساتری رناگ،      سنگ آهک

سنگ آهاک ماارنی متوسا  الیاه خاکساتری رناگ، ماارن        

بایوکتسااتیک ای و ساانگ آهااک ماسااه بازوپایااانهمااراه بااا 

 .شدبامی خیو تا متوس  الیه 
 

Watznaueria fossacincta Zone (NJ18) 

 Stephanolithion atmetos ماکور با آخرین حضور بایوزون

 باایوزون اما گوناه شاختای بارای پایاان ایان       ،شودتعریف می 

، Bown (1999) معرفی نشده است. باه ع اارتی بناابر مطالعاات    

جااه بااه حضااور نامشااخص اساات. بااا تو NJ18 بااایوزونپایااان 

کااااه از   Nannoconus steinmannii minor گونااااهزیر

 باایوزون همراه شاخص برای بخاش انتهاایی ایان     هاینانوفسیل

تاا انتهاای    30است و مشاهده اولین حضور این گوناه در نموناه   

را مشاخص کارد.    باایوزون توان انتهای این می ،بیدسازند چمن

ا    بید منط ق بر مرز ژوراسایک به این ترتیب انتهای سازند چمن

بازه زمانی ولگین میانی تا مارز   بایوزوناین تاسه است و سن رک

 (Bown et al., 1988)دهاد  کرتاساه را نشاان مای   ا  ژوراسیک

 (.4)شکل 

قاعاده کرتاساه کاه منط اق بار      ، Sissingh (1977) بنابر نوشته

 توسا  اولاین حضاور زیرگوناه     ،باشاد می NJ18 بایوزونپایان 

Nannoconus steinmannii steinmannii  و در قالااااب

مشاااخص  Sissingh (1977) بنااادیزوناز  CC1 باااایوزون

ه در دو نمونه انتهایی تاوالی ماورد مطالعاه شناساایی     ک گرددمی

   شده است.

 ساااهای مختلف جنونهاااین گااان پساااادر ولگی متحظات:

Watzanaueria شااود کااه از بااا اناادازه کوچااک مشاااهده ماای

ل اه پاایینی ایان    ، مطالعاین در  .های این بازه زمانی استویشگی

  Ethmorhabdus gallicus گوناه  با آخارین حضاور   بایوزون

(Bown et al., 1988) ل اه بااالیی آن باا اولاین حضاور       و

 بنادی زوناز  minor steinmannii Nannoconus گونهزیر

Bown et al. (1988 )     مشخص شاده اسات. در ایان پاشوهش

ر برش ماورد مطالعاه کاه    در دو نمونه آخ CC1 بایوزونشروع 

 و لااا تعیاین شاده اسات     باشاد مای مربوط باه ساازند ما دوران    

رویادادهای  . باشاد مای متر 13 حدود ، NJ18بایوزون خامت 

زیستی دیگر که در سراسر جهاان تشاخیص داده شاده اسات و     

اند، شامل اولاین  کرتاسه روی دادها   ن دیکی مرز ژوراسیکدر 

 Crucillipsis cuvillieri، Lithraphidites حضاااااور

carniolensis ،Micrantholithus  وRotelapillus laffitei 

 Stephanolithionه گونااه کاا بااا توجااه بااه ایاان باشااند.ماای

atmetos های مورد مطالعاه شناساایی نشاده اسات،     در نمونه

 Umbria granulosaلاااا از اولااین حضااور زیرگونااه    

granulosa   ده اسات  اساتفاده شا   باایوزون برای معرفی ایان

(Bralower et al., 1989).    در فاصاله   باایوزون آغااز ایان

ا    مرز ژوراسایک لاا تعیین شده و برش متری از قاعده  211

قاعاده   زیار متاری   23فاصاله تبری ااو    بهو این افق در کرتاسه 

 هاای گوناه سازند م دوران ب ت شده است. در این پاشوهش  

Ansulasphaera helvetica، Biscutum dorsetensis، 

Conusphaera mexicana mexicana، Conusphaera 

mexicana minor، Crucillipsis cuvillieri ،

Cyclagelosphaera margerelii، Discorhabdus 

ignotus، Ethmorhabdus gallicus، Faviconus 

multicolumnatus، Helenea chiastia، Hexalithus 

noeliae، Lotharingius contractus، Lotharingius 

hauffii، Manivitella pemmatoidea، Nannoconus 

sp.، Polycostella senaria، Polypodorhabdus 

escaigii، Tetralithus cassianus، Watznaueria  
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barnesa، Watznaueria britannica، Watznaueria 

fossacincta، Watznaueria manivitia  و

Zeugrhabdotus emberger  همراه این هایفسایالبه عنوان 

  31 بایوزون(.  خامت این 3)شکل  شناسایی شدند بایوزون

شامل مارن سفید و خاکستری  شناسیسنگ دیدگاهمتر و از 

 هاای نهشتهشایان ذکر است که بخش پایینی  .باشدمیرنگ 

ناویاا   هاای قروناه و  بید و دلیچاای در بارش  سازندهای چمن

Hadavi et al. (2015) ، بایوزون NJ10 ( باژوسین پیشاین )

 باایوزون هاا در بارش قروناه    نهشاته ایان  است. بخش بااالیی  

CC1 ( و در برش ناویا )بریازین پیشینCC2     اسات کاه سان

ولی کمای جاوانتر از بارش قروناه     آن همان بریازین پیشین، 

رش متر و ب 231 خامت برش قرونه  گرددیادآور میاست. 

 Nannoconus. حضاااورباشااادمااایمتااار  1131ناویاااا 

steinmannii minor    ا    به عنوان شااخص مارز ژوراسایک

متری از قاعده برش و  211در برش قرونه در فاصله  کرتاسه

متری زیر قاعده سازند م دوران مشااهده شاده    23 در فاصله

قاعده  متری از 031این رخداد در برش ناویا به فاصله  .است

متااری زیاار قاعااده سااازند  431 یچااای و در فاصاالهسااازند دل

آهکی الر ب ت شده است. بنابراین بخش باالیی برش سنگ 

محدوده سانی جاوانتر از بارش قروناه اسات       دیدگاهناویا از 

ا     من این که در هر دو برش قرونه و ناویا مرز ژوراسیک

 کرتاساااه در داخااال ساااازند چمااان بیاااد و دلیچاااای قااارار

 گرفته است.   

 

 گیرینتیجه

آهکای در بارش    هاای نانوفسایل جنس  22گونه از  44 تعداد

قروناه شناساایی و معرفاای شاده اسات. باار اسااس تجمعااات      

از  NJ18 تاا  NJ9نانوفسیلی شناسایی شده، زونهاای زیساتی   

با محدوده زمانی باژوسین Bown et al. (1988 )زون بندی 

کرتاساه بارای ساازند چمان بیاد      ا    پیشین تا مرز ژوراسیک

 بناادیزوناز  CC1 بااایوزونهمچنااین  گااردد.نهاد ماایپیشاا

Sissingh (1977 )   در دو نمونه آخر برش مورد مطالعاه کاه

چمن بید قرار سازند باشد روی مربوط به سازند م دوران می

 دهد.  دارد و زمان بریازین پیشین را نشان می
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Plate 1 (ALL figures Light micrographs magnified X 2500) 

Fig.1: Ansulasphaera helvetica Griin and Zweili, 1980. XPL, Sample No. 15. 

Fig.2: Helenea chiastia Worsley, 1971. XPL, Sample No. 50. 

Fig.3: Ethmorhabdus gallicus Noël, 1965. PPL, Sample No. 47. 

Fig.4: Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957) Perch-Nielsen, 1968. XPL, Sample No. 50. 

Figs.5, 6: Biscutum dorsetensis Varol and Girgis, 1994 Bown comb. nov. XPL (5) and PPL (6), Sample No. 

19.   

Fig.7: Lotharingius hauffii Grun and Zweiliin Grun et al., 1974. XPL, Sample No. 22.  

Fig. 8: Watznaueria barnesae (Black ill Black and Barnes, 1959) Perch-Nielsen, 1968. XPL, Sample No. 27. 

Fig.9: Watznaueria manivitiae Bukry, 1973d. XPL, Sample No. 34. 

Fig.10: Pseudoconus enigma Bown and Cooper, 1989b. PPL, Sample No. 19. 

Figs.11, 12: Watznaueria britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964. XPL (11) and PPL (12), Sample No. 

18.  

Figs.13, 14: Conusphaera mexicana Trejo, 1969 ssp. mexicana. XPL (13) and PPL (14), Sample No. 48.  

Fig.15: Conusphaera mexicana Trejo, 1969 ssp. minor. XPL, Sample No.44.   

Fig.16: Faviconus multicolumnatus Bralower in Bralower et al., 1989. XPL, Sample No. 52. 

Figs.17, 18: Umbria granulosa Bralower and Thierstein in Bralower et al., 1989. XPL (17) and PPL (18), 

Sample No. 52. 

Figs.19, 20: Crucillipsis cuvillieri. XPL (19) and PPL (20), Sample No. 52. 

 

 

Plate 2 (ALL figures Light micrographs magnified X 2500) 

Fig.1: Hexalithus noeliae Loeblich, and Tappan, 1966. XPL, Sample No. 51. 

Fig.2: Zeugrhabdotus embergeri (Noel, 1959) Perch-Nielsen, 1984. XPL, Sample No. 41. 

Fig.3: Polycostella senaria Thierstein, 1971. XPL, Sample No. 47. 

Fig.4: Polycostella beckmannii Thierstein, 1971. XPL, Sample No. 48. 

Fig.5: Stephanolithion bigotii Deflandre, 1939 ssp. maximum PPL, Sample No 26.    

Fig.6: Stephanolithion speciosum Deflandre in Deflandre and Fert, 1954. PPL, Sample No 11.   

Figs.7, 8: Stephanolithion hexum Rood and Barnard, 1972. XPL (7) and PPL (8), Sample No. 22.   

Figs.9, 10: Stephanolithion bigotii Deflandre, 1939 ssp. bigotii. PPL, Sample No. 27. 

Figs.11, 12: Nannoconus steinmannii subsp. steinmannii Kamptner, 1931XPL (12) and PPL (11), Sample 

No.  63. 

Figs.13, 14: Nannoconus steinmannii subsp. minor (Kamptner, 1931) Deres and Acheriteguy, 1980. XPL 

(13, 15) and PPL (14, 16), Sample No. 56. 

Figs.15, 16: Faviconus multicolumnatus Bralower in Bralower et al., 1989. XPL (15) and PPL (16), Sample 

No. 33. 

Figs.17, 18: Nannoconus kamptneri Bronnimann, 1955 XPL (17) and PPL (18), Sample No. 64. 

Fig.19: Nannoconus sp. XPL (19) and PPL (20), Sample No. 55. 

Fig. 20: Stephanolithion brevispinus (Wind & Wise in Wise, 1988) Bown in Bown & Cooper, 1998. PPl. 

Sample No 32. 
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Introdaction  

In this research, Calcareous Nannofossils of the Chamanbid Formation in Ghoroneh section have been 

studied. The Ghoroneh stratigraphic section with 750 meters thickness is located at the Binalud Mountains, 

about 43 kilometers far in northwestward direction from Neyshabour city. 

 

Materials and Methods 

In this study, 64 samples from Chamanbid Formation have been studied. Samples were prepared following a 

standard smear slide method (Bown, 1999). Calcareous nannofossils nomenclature follows the taxonomic 

schemes of Perch-Nielson (1985). In general, 27 genera and 49 species of the calcareous nannofossils have 

been recognized in this section. 

 

Discussion 

Calcareous nannofossils recorded in the Mesozoic strata are believed to be an appropriate means for 

biostratigraphic studies. Abbreviations used in this study are the FO (first occurrence) and the LO (last 

occurrences). Based on the zone maker of index taxa and their accociated assemblages, biozones NJ9-NJ18 

from biozonation scheme of Bown et al. (1988) with the age of Early Bajocian to Jurassic-Cretaceous 

boundary and CC1 zone from Sissingh (1977) belongs to Early Berriasian, have been suggested for the 

studied sequence and the biozones are as follows: 

Watznaueria britannica Zone: The first nannofossil unit recorded in this study is the NJ9 zone.This bio zone 

is recorded from the FO Watznaueria britannica to the FO of Stephanolithion speciosum. The age of this 

zone is Lower Bajocian. 

Stephanolithion speciosum Zone: The second nannofossil unit recorded in this study is the NJ10 zone. This 

biozone is recorded from the FO Stephanolithion speciosum to the FO of Pseudoconus enigma. The age of 

this zone is Lower Bajocian to Upper Bajocian. 

Pseudoconus enigma Zone (NJ11(: This zone spans the interval from the FO of Pseudoconus enigma to the 

FO of Ansulasphaera helvetica. The age of this zone is Upper Bajocian to Upper Bathonian 

Ansulasphaera helvetica Zone )NJ12(: This zone spans the interval from the FO of Ansulasphaera helvetica 

to the FO of Stephanolithion bigotii bigotii. The age of this zone is Upper Bathonian to Callovian. 

Stephanolithion bigotii bigotii Zone )NJ13(: This zone spans the interval from the FO of Stephanolithion 

bigotii bigotii to the FO of Stephanolithion bigotii maximum. The age of this zone is Callovian.  

Stephanolithion bigotii maximum Zone: The NJ14 zone spans the interval from the FO of Stephanolithion 

bigotii maximum to the LO of Stephanolithion bigotii maximum. The age of this zone is Callovian to Lower 

Oxfordian. 

Cyclagelosphaera margerelii Zone )NJ15(: This zone spans the interval from the LO of Stephanolithion 

bigotii maximum to the FO of Stephanolithion brevispinus. The age of this zone is Lower Oxfordian  to 

Upper Kimmeridgian. 

Stephanolithion brevispinus Zone (Nj16): This zone spans the interval from the FO of Stephanolithion 

brevispinus to the FO of Stephanolithion atmetos. The age of this zone is Upper Kimmeridgian to Lower 

Volgian. 
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Stephanolithion atmetos Zone (NJ17): This zone spans the interval from the FO of Stephanolithion atmetos 

to the LO of Stephanolithion atmetos. The age of this zone is Lower Volgian to Middle Volgian. 

Watznaueria fossacincta Zone: The NJ18 zone spans the interval from the LO of Stephanolithion atmetos  to 

?. The age of this zone is Middle Volgian to Jurassic/Cretaceous boundary. 

 

Conclusion 
The detail study of Chamanbid Formation at the Binalud Mountains, based on calcareous nannofossils, 

enables the subdivision of the studied deposits into biozones NJ9-NJ18 from biozonation scheme of Bown et 

al. (1988) with the age of Early Bajocian to Jurassic-Cretaceous boundary and CC1 zone from Sissingh 

(1977) belongs to early Berriasian, have been suggested for the studied sequence. 
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