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بررسی بیوزونهای نانوفسیلی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش
یزدانآباد در مقایسه با برش قلعهزو (حوضه کپهداغ)
اعظم غالمیفرد* ،انوشیروان لطفعلی کنی ،دانشگاه شهیدبهشتی اعظم ماهانی پور ،دانشگاه شهید باهنر کرمان   فریبا فروغی،
امیرمحمد جمالی ،مدیریت اکتشاف  

در ايــن مطالعــه بيوزونهــاي ســازندهاي سرچشــمه و ســنگانه در بــرش يزدانآبــاد (غــرب حوضــه
کپــهداغ) براســاس نانوپالنکتونهــاي آهکــي مــورد بررســي قــرار گرفتــه و بــا بيوزونهــاي
نانوفســيلي بــرش قلع ـهزو از هميــن حوضــه ،مقايســه ش ـدند .ضخامــت مجمــوع ايــن دو ســازند در
بــرش يزدانآبــاد  1140متــر (ضخامــت ســازند سرچشــمه  655متــر و ضخامــت ســازند ســنگانه
 485متــر) اســت .رخدادهــاي نانوفســيلي بررســي شــده در ايــن مطالعــه ،در قالــب بيوزوناســيون NC
ارائــه شــده اســت .براســاس الگــوي پراکندگــي نانوفســيلهاي آهکــي شــاخص ،حضــور قســمت
فوقانــي بيــوزون نانوفســيلي? ، NC5زون  NC6، NC7Aو قســمتهاي تحتانــي بيــوزون  NC7Bدر
بــرش يزدانآبــاد محــرز شــده اســت .بنابرايــن نانوفســيلهاي آهکــي شــاخص ،ســن بارميــن پســين
(؟) تــا ابتــداي آپســين پيشــين بــراي ســازند سرچشــمه و آپســين پيشــين تــا ابتــداي آپســين پســين
بــراي ســازند ســنگانه ،در بــرش يزدانآبــاد پيشــنهاد ميشــود .در مقايســه بــرش مــورد مطالعــه و
بيوزونهــاي نانوفســيلي ثبــت شــده در آن بــا بــرش قلعــهزو ،مشــخص شــده کــه رســوبگذاري
ســازند سرچشــمه در محــل بــرش يزدانآبــاد بــا توجــه بــه ثبــت بيــوزون  NC5در آن ،زودتــر از
ش قلعـهزو آغــاز شــده اســت و همچنيــن رســوبگذاري ســازند ســنگانه در محــل بــرش قلعـهزو
بــر 
نيــز ،باتوجــه بــه ثبــت بيــوزون ) NC8(A&Bدر انتهــاي ايــن بــرش ،ديرتــر از بــرش يزدانآبــاد پايــان
يافتــه اســت .بــا مقايســه ضخامــت بيوزونهــاي نانوفســيلي موجــود ،چنيــن اســتنباط ميشــود کــه در
مــدت زمــان معرفــي شــده توســط بيــوزون ( NC6آپســين پيشــين) ،نــرخ رســوبگذاري در محــل
بــرش قلع ـهزو از ميــزان باالتــري نســبت بــه محــل بــرش يزدانآبــاد برخــوردار بــوده اســت.
حوضه رسوبي کپهداغ در شما ِل شرقي ايران واقع شده که از شرق درياي
خزر آغاز ميشود و پس از عبور از ترکمنستان و ايران ،در يک راستاي
غربي-شمالغربي تا شرقي-جنوبشرقي ،وارد شمال افغانستان ميشود.
بخش ايراني اين حوضه با وسعتي معادل  55هزار كيلومتر مربع (معادل
 3/3درصد مساحت كل كشور) ،بين عرضهاي جغرافيايي  35درجه و
 38دقيقه تا  38درجه و  15دقيقه شمالي و طولهاي جغرافيايي  54درجه
و  0دقيقه تا  61درجه و  13دقيقه شرقي قرار گرفته است .در اين حوضه،
سنگهاي رسوبي کرتاسه از گسترش و ضخامت بااليي برخوردار
هستند و جز کاملترين و ضخيمترين نهشتههاي ايران است [ .]1مطالعه
زمينشناسي توالي کرتاسه در حوضه کپهداغ با مطالعات زمينشناسان
شرکت نفت در دهه  1960و  1970آغاز شده است .رسوبات کرتاسه
اين حوضه شامل سازندهاي شوريچه ،تيرگان ،سرچشمه ،سنگانه،
آيتامير ،آبدراز ،آبتلخ ،نيزار و کالت است که در اين مطالعه،
سازندهاي سرچشمه و سنگانه از ديدگاه نانوفسيلي مورد بررسي قرار
گرفته است .تا کنون براساس ساير گونههاي فسيلي ،مطالعاتي بر روي
اين دو سازند انجام شده است [ .]2-5از آنجايي که نانوفسيلهاي آهکي
يکي از دقيقترين ابزارهاي بيوستراتيگرافي جهت تعيين سن و تطابق
اليههاي رسوبي است [ ،]6بررسي سازندها به لحاظ محتواي نانوفسيلي
*
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واژگان کلیدی:

بيوستراتيگرافي ،ســـازندهاي سرچشمه
و ســـنگانه ،نانوفســـيلهاي آهکـــي،
يزدانآبـــاد

در دهههاي اخير ،در ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است .تاکنون
تعداد محدودي مطالعه بيواستراتيگرافي براساس نانوفسيلها بر روي
سازندهاي سرچشمه و سنگانه انجام شده است [ .]7-15در اين مطالعه
سازندهاي سرچشمه و سنگانه ،در غرب حوضه کپه داغ و به منظور
تعيين سن برشهاي مذکور ،به لحاظ بيوزونهاي نانوفسيلي بررسي شده
است.
 -1موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به برشهاي مورد مطالعه

قاعده برش يزدانآباد در باالي روستاي يزدانآباد و با مختصات طول
جغرافيايي شرقي " 57° 35' 10و عرض جغرافيايي شمالي "55 ' 34
 37°قرار دارد و دسترسي به اين برش از طريق جاده آسفالته شيروان –
بجنورد امکانپذير است (شکل.)1-
ش مورد مطالعه
 -2ليتواستراتيگرافي بر 

ضخامت برونزد سازندهاي سرچشمه و سنگانه در برش يزدانآباد
در مجموع  1140متر (ضخامت سازند سرچشمه  655متر و ضخامت
سازند سنگانه  485متر) است .سازند سرچشمه در برش يزدانآباد به
صورت همشيب بر روي سنگ آهکهاي سازند تيرگان قرار دارد.
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در اين برش ،بخش ابتدايي سازند سرچشمه از تناوبي از سنگ آهک
و شيل آهکي تشکيل شده است که به سمت باال از ضخامت سنگ
آهک کاسته ميشود .در ادامه تا انتهاي سازند ،مارنهاي آهکي ،مارن
و آهکرسي قرار دارند .سازند سنگانه با ضخامت  485متر و به صورت
همشيب بر روي سازند سرچشمه قرار گرفته است که از سيلتستون با
مياناليههاي محدودي از ماسهسنگ ،مارن ،آهکرسي و سنگ آهک
تشکيل شده است .اين سازند به صورت همشيب توسط ماسهسنگهاي
ضخيماليه سازند آيتامير پوشيده شده است.

در شکل 2-و تصوير تعدادي از اين گونهها در  Plate-1نشان داده شده
است) .شناساييها براساس  Perch-Nielsen, 1985و Bown et al, 1998
انجام شده است .تعدادي از بيوزوناسيون نانوفسيلهاي آهکي ،براي
زمان آپسين – آلبين در حوضه تتيس پيشنهاد شده است [ .]17 -24در

 -3روش آمادهسازي و مطالعه

در ايـن مطالعـه بـه منظـور تعييـن بيوزونهـاي نانوفسـيلي رسـوبات،
تعـداد 280نمونـه در بـرش يزدانآبـاد بـا فاصلـه تقريبـي  4متـر و از
نمونههـاي تـازه و فاقد هوازدگي برداشـت شـد .در ايـن مطالعه از روش
تهنشسـت ثقلي (- )Gravity Settlingيکي از روشهاي اسـتاندارد تهيه
مقاطـع نانوفسـيلي [ -]6اسـتفاده شـد .جهـت مطالعـات ميکروسـکوپي،
تعـداد  280اسلايد از نمونههـاي برداشـت شـده آمـاده و مطالعـه شـد.
اسلايدهاي تهيـه شـده بـا ميکروسـکوپ نـوري پالريـزان  Leicaمـدل
 DMLPبـا عدسـي شـيئي × 63و عدسـي چشـمي × 16مجهز بـه دوربين
 Nikonديجيتـال ( DS-Fi2مسـتقر در شـرکت ملـي نفـت ،مديريـت
اکتشـاف) و ميکروسـکوپ نـوري پالريزان  Nikonمـدل OptiPhot II
 Polبـا عدسـي شـيئي × 100و عدسـي چشـمي × 10مجهـز بـه دوربيـن
 Nikonديجيتـال ( 3200-Dمسـتقر در آزمايشـگاه نانوفسـيل دانشـگاه
شهيدبهشـتي) مطالعـه و عکسبـرداري از گونههـاي نانوفسـيلي انجـام
شـد .اسلايدها براسـاس ميـزان فراواني جنـس و گونههـا ،از رويت  3تا
 5رديـف (در حـدود  150تا  250ميدان ديد) در اسلايدهاي پرفسـيل تا
تقريبا کل اسلايد ،در اسلايدهاي کمفسـيل مورد بررسـي قرار گرفت.
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موقعیت جغرافیایی برشهای یزدانآباد و قلعهزو ،در منطقه کپه داغ
(برگرفته از افشارحرب  ،1373با اندکی تغییرات).

 -4حفظشدگي و تنوع نانوفسيلهايآهکي

فراواني و اجتماع نانوفسيلهاي آهکي ممکن است تحت تاثير انحالل
و دياژنز قرار گيرد و سبب افزايش انواع مقاوم در برابر انحالل شود.
دياژنز باعث انحالل و يا رشد ثانويه کلسيت در نانوفسيلهاي آهکي
ميشود و تشخيص آنها را با مشکل مواجه ميکند .با توجه به ظرافت
نانوفسيلها ،توجه به اين نکته در مطالعات مورد اهميت است .در اين
مطالعه ،ليتولوژيهاي آهک و ماسهسنگ تقريبا فاقد نانوفسيل است
و در ديگر ليتولوژيهاي سازندهاي سرچشمه و سنگانه نيز ،ميزان
حفظشدگي نانوفسيلها عموماً از ضعيف تا متوسط( (�poor to moder
 )ateدر نوسان بوده و در افقهايي از اين دو سازند ،حفظشدگي مطلوب
( )goodمشاهده شده است [ .]16در بسياري از نمونههاي اين مطالعه،
تنها گونههاي بسيار مقاوم در برابر دياژنز (& Watznaueria barnesiae
 )Watznaueria fossacinctaدر اساليدها ديده ميشود.
 -5بيوزوناسيون

در اين مطالعه ،تعداد  45گونه از  26جنس متعلق به  13خانواده در
برش يزدانآباد ،شناسايي شد (جدول پراکندگي گونههاي مذکور
28

2

جدول پراکندگی نانوفسیلهای آهکی و بیوزوناسیون بر مبنای
گونههای شاخص نانوفسیلی در برش یزدانآباد
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برشهاي مورد مطالعه ،بيوزوناسيون روث [ ]21که توسط برالوئر []23
در آن تغييراتي داده شده ،مورد استفاده قرار گرفته است و با بيوزوناسيون
جهاني سيسينگ [ ]20مقايسه شده است .بيوزونهاي ارائه شده براساس
اولين حضور ( )FOو آخرين حضور ( )LOتکاملي گونهها و از نوع
 Interval Zoneاست (شکل.)3-
بيوزونهاي نانوفسيلي ،از قاعده تا راس برش به ترتيب عبارت است از:
 -1-5بيوزون نانوفسيلي  : NC5زون Watznaueria oblonga

اين بيوزون از آخرين حضور  Cruciellipsis cuvillieriتا اولين حضور
 Rucinolithus irregularisرا شامل و محدوده زماني آن بارمين پسين
است .گونه ( Cruciellipsis cuvillieriشاخص مرز زيرين) در برش
يزدانآباد رويت نشده و موقعيت مرز پاييني اين زون در اين برش،
احتماال پايينتر از سازند سرچشمه است .مرز بااليي اين زون با اولين
حضور  Rucinolithus irregularisدر برش يزدانآباد و در ضخامت
 613متري سازند سرچشمه تعيين شده است .بنابراين قسمتهاي فوقاني
بيوزون  NC5در  613متر ابتدايي سازند سرچشمه واقع است (به دليل
رويت بسيار محدود گونه ،Rucinolithus irregularisمحدوده اين
بيوزون محتمل و با عالمت سوال مشخص شده است).

حضـور گونـه  Ragodiscus achlyostaurionرا شـامل ميشـود.
بيـــوزون فرعـــي  NC7Cنيـــز محـــدوده اوليـــن حضـــور
 Ragodiscus achlyostaurionتـــا اولين حضـــور   Prediscosphaera
 columnataرا شـــامل ميشـــود .مـــرز پاييني بيـــوزون فرعي NC7A
در بـــرش يزدانآباد ،در ضخامت  169متري ســـازند ســـنگانه با اولين
حضـــور گونه  Eprolithus floralisتعيين شـــده اســـت .مرز بااليي اين
زون فرعي در برش يزدانآباد ،در ضخامت  324متري ســـازند ســـنگانه
و با آخريـــن حضور گونههاي جنـــس Micrantholithusتعيين شـــده
اســـت .بنابرايـــن محدوده اين بيـــوزون فرعي در مجمـــوع با ضخامت

 -2-5بيوزون نانوفسيلي  :NC6زون Chiastozygus litterarius

اين بيوزون از اولين حضور  Rucinolithus irregularisتا اولين حضور
 Eprolithus floralisرا شامل و محدوده زماني آن آپسين پيشين است.
در برش يزدانآباد ،مرز پاييني اين زون با اولين حضور Rucinolithus
 irregularisو در ضخامت  613متري سازند سرچشمه تعيين شده است.
مرز بااليي اين زون در اين برش ،در ضخامت  169متري سازند سنگانه
و با اولين حضور گونه  Eprolithus floralisتعيين شده است .بنابراين
اين زون نانوفسيلي 42 ،متر انتهايي سازند سرچشمه به همراه  169متر
ابتدايي سازند سنگانه در برش يزدانآباد (مجموعا  211متر) را شامل
ميشود.
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بیوزونهای نانوفسیلی سازندهای سرچشمه و سنگانه و مقایسه با
بیوزونهای استاندارد جهانی نانوفسیلهای آهکی ( )CCدر عرضهای
1
جغرافیایی پایین تا متوسط

 -3-5بيوزون نانوفسيلي  :NC7زون Rhagodiscus angustus

ايـن بيـوزون از اوليـن حضـور  Eprolithus floralisتـا اوليـن حضـور
 Prediscosphaera columnataرا شـامل و محدوده زماني آن آپسـين
پسـين اسـت .مـرز پايينـي ايـن زون در بـرش يزدانآبـاد ،در ضخامـت
 169متـري سـازند سـنگانه و با اولين حضور گونـه Eprolithus floralis
تعييـن شـده اسـت .مـرز بااليـي ايـن زون در بـرش يزدانآبـاد بـه دليـل
نبـود گونـه  Prediscosphaera columnataمحـرز نشـده و احتمـاال در
باالتر از سـازند سـنگانه اسـت .بنابراين ثبت قسـمتهاي ابتدايي بيوزون
 ،NC7در  316متـر انتهايـي سـازند سـنگانه در بـرش يزدانآبـاد محـرز
شـده اسـت .در ايـن بيوزون سـه زيـرزون قـرار دارد که اوليـن زير زون،
 NC7Aاسـت .اين بيـوزون فرعي ،اولين حضـور Eprolithus floralisتا
آخريـن حضـور  .Micrantholithus sppرا در بـر ميگيـرد و محـدوده
زماني آن ابتداي آپسـين پسـين اسـت .بيوزون فرعـي  NC7Bمعرف ميانه
آپسـين پسـين اسـت و آخريـن حضـور  Micrantholithus sppتـا اوليـن
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 155متر ،در ســـازند سنگانه واقع اســـت .مرز بااليي زون فرعي NC7B
در بـــرش يزدانآباد به دليل نبود گونـــه Ragodiscus achlyostaurion

محرز نشـــده و احتماال درباالتر از ســـازند ســـنگانه است.
 -6بررسي بيوزونها

براساس مطالعات بيوزوناسيون براساس نانوفسيلهاي آهکي که
تاکنون بر روي سازندهاي سرچشمه و سنگانه صورت گرفته است،
اين سازندها در قسمتهاي مختلف حوضه کپهداغ ،داراي ضخامت
و سنهاي متفاوتي است .عالوهبر اختالف عمق حوضه در نواحي
مختلف ،گسلهايي که همزمان با رسوبگذاري در حوضه فعال
بودهاند (افشارحرب )1373 ،نيز در اين اختالف ضخامت ،تاثير داشته
است .در مطالعات نانوفسيلي انجام شده بر روي سازند سرچشمه در
مقطع تيپ (شرق کپه داغ) ،سن سازند آپسين-آلبين تعيين شد [.]7
همچنين در مطالعه سازند سرچشمه در برشهاي آتشگان و اميرآباد،
سن آلبين ،براي برش اميرآباد و سن آلبين-آلبين پسين براي اين سازند
در برش آتشگان ،تعيين شده است [ .]8در مطالعات نانوفسيلي انجام
شده بر روي سازند سنگانه در برشهاي مزدوران و اميرآباد ،سن آلبين
تا تورونين آغازي و مياني براي اين سازند در اين برشها تعيين شده
است [ .]9از جمله مطالعات نانوفسيلي بر روي هر دو سازند سرچشمه
و سنگانه ،مطالعه اين دو سازند در محل برش تکلکوه [ ،]11-13برش
شيخ [ ]14و برش قلعهزو [ ]15است .سن سازند سرچشمه در برش تکل
کوه ،بارمين پسين تا آپسين پيشين و سن سازند سنگانه ،که در اين برش
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تطابق بیواستراتیگرافی برش مورد مطالعه با برش قلعهزو

با ناپيوستگي فرسايشي در زير سازند کالت واقع شده ،آپتين پيشين تا
ابتداي آپسين پسين تعيين شده است .در برش شيخ ،سن سازند سرچشمه
بارمين پسين تا ابتداي آپسين پسين و سن سازند سنگانه آپسين پسين تا
آپسين پسين؟ تعيين شده است .سن سازند سرچشمه در برش قلعهزو
آپسين پيشين تا اوائل آپسين پسين و سن سازند سنگانه آپسين پسين تا
آلبين پيشين پيشنهاد شده است.
در اين مطالعه ،بررسي پراکندگي نانوفسيلها در برش يزدانآباد ،بيانگر
ثبت اولين حضورگونه  Rucinolithus irregularisدر ضخامت 613
متري سرچشمه است .با توجه به عدم حضور گونه Cruciellipsis
( cu villieriحادثه نانوفسيلي که آخرين حضور اين گونه معرف ابتداي
زون  NC5است) در اين فاصله ،مرز پايين بيوزون  NC5نامشخص و
احتماال پايينتر از سازند سرچشمه است .از آنجا که گونه کوچک
 Ru cinolithus irregularisکه معرف مرز بااليي بيوزون بوده و به طور
بسيار محدود در دو نمونه از نمونههاي مورد مطالعه رويت شد .حضور
اين بيوزون محتمل و با عالمت سوال ارائه شده است .بنابراين از ابتداي
سازند سرچشمه تا ضخامت  613متري اين برش ،احتماال به بارمين پسين
تعلق دارد .ثبت اولين حضورگونه  Eprolithus floralisدر ضخامت
 169متري سنگانه است .بنابراين از ضخامت  613متري سازند سرچشمه
تا  169متري سازند سنگانه متعلق به آپسين پيشين است .به دنبال حادثه
نانوفسيلي فوق ،آخرين حضور  .Micrantholithus sppدر ضخامت
 324متري سازند سنگانه واقع است که اين حادثه معرف انتهاي بيوزون
فرعي  NC7Aو بنابراين از ضخامت  169متري سازند سنگانه تا 324
متري سازند سنگانه متعلق به زمان ابتداي آپسين پسين است .از ضخامت
 324متري سازند سنگانه تا انتهاي سازند نيز حادثه نانوفسيلي ثبت نشده
است و اين محدوده به بخش پاييني زون فرعي  NC7Bو سن آپسين
پسين نسبت داده شده است.
بررسي پراکندگي نانوفسيلها در برش قلعهزو بيانگر ثبت اولين
حضورگونه Eprolithus floralisدر ضخامت  507متري سرچشمه است
که به عنوان حادثه معرف انتهاي زون  NC6و ابتداي زون  NC7در نظر
گرفته ميشود .بنابراين از ابتداي برش تا ضخامت  507متري ،به زون
فرعي  NC6و آپسين پيشين تعلق دارد .به دنبال حادثه نانوفسيلي فوق،
آخرين حضور  .Micrantholithus sppدر ضخامت  710متري سازند
سرچشمه واقع است که اين حادثه معرف انتهاي بيوزون فرعي NC7A
و سن ابتداي آپسين پسين است و بنابراين از ضخامت  507متري سازند
سرچشمه تا  710متري سازند سرچشمه متعلق به زمان ابتداي آپسين
پسين است .حادثه نانوفسيلي بعد ،اولين حضور Prediscosphaera
 columnataدر ضخامت  422متري سازند سنگانه است .بنابراين 3
متر انتهايي سازند سرچشمه به همراه  422متر ابتدايي سازند سنگانه
(با ضخامت مجموع  425متر) به زمان آلبين پيشين تعلق دارد .حادثه
نانوفسيلي بعد ،اولين حضور  Tranolithus orionatusدر انتهاي سازند
سنگانه است و بنابراين  216متر انتهايي سازند سنگانه معرف بيوزون
) NC8(A&Bو سن آلبين پيشين است (شکل.)4-
براساس بيوزونهاي نانوفسيلي ثبت شده در برشهاي يزدانآباد و
قلعهزو و با توجه به موقعيت برشها (برشهاي يزدانآباد و قلعهزو تقريبا
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در فاصله  55کيلومتري از هم و در روندي شمالغربي -جنوبشرقي
قرار دارند) ،اين دو برش از نقطهنظر بيوزونهاي نانوفسيلي ثبت شده در
آنها ،مورد مقايسه قرار گرفتهاند .در شکل ،5-قسمتهاي فوقاني بيوزون
 NC5با سن بارمين پسين (؟) ،بخش ابتدايي سازند سرچشمه در برش
يزدانآباد ( 613متر از قاعده) را شامل ميشود .اين بيوزون در برش
قلعهزو احتماالً قبل از رسوبگذاري سازند سرچشمه واقع است؛ زيرا
شروع اين سازند در برش مذکور با زون ( NC6بخش انتهايي زون)
مقارن است و رسوبگذاري سازند سرچشمه در موقعيت برش قلعهزو
ديرتر از موقعيت برش يزدانآباد آغاز شده است و اثري از رسوبات
اين سازند تا زمان آپسين پيشين (زون نانوفسيلي  )NC6در برش مذكور
ديده نميشود.
بيوزون  NC6با ضخامت  211متر ،از ضخامت  613متري سازند
سرچشمه تا  169متر ابتدايي سازند سنگانه ( 42متر انتهاي سازند
سرچشمه و  169متر ابتدايي سازند سنگانه) را در برش يزدانآباد شامل
ميشود .در حاليکه بخشهاي فوقاني اين بيوزون 507 ،متر ابتدايي
سازند سرچشمه را در برش قلعهزو شامل شده است .با درنظرگيري
ضخامت بيوزون  NC6درمييابيم كه در مدت زمان معادل اين بيوزون،
نرخ رسوبگذاري در برش يزدانآباد ( 211متر) از برش قلعهجق (507
متر و تنها شامل بخش فوقاني اين زون) کمتر است .همچنين اين بيوزون
در برش قلعهزو کامال در سازند سرچشمه قرار ميگيرد .درحاليکه
در برش يزدانآباد سازندهاي سرچشمه و سنگانه را شامل شده است.
بيوزون فرعي  NC7Aبا سن ابتداي آپسين پسين ضخامت  169متري تا
ضخامت  324متري سازند سنگانه (در مجموع به ضخامت  155متر) را
در برش يزدانآباد تشکيل ميدهد.
در برش قلعهزو اين بيوزون فرعي 507 ،متري تا ضخامت  710متري
سازند سرچشمه (در مجموع به ضخامت  203متر) شامل ميشود.
بررسي روند تغيير ضخامت اين بيوزون فرعي حاکي از آن است که
نرخ رسوبگذاري در زمان آپسين پسين در محل دو برش تقريبا مشابه
(در برش يزدانآباد اندکي بيشتر) بوده و اين بيوزون فرعي در برش
يزدانآباد کامل در سازند سنگانه قرار ميگيرد .درحاليکه در برش
قلعهزو کامال در سازند سرچشمه واقع است .قسمتهاي ابتدايي بيوزون
فرعي  ،NC7Bدر برش يزدانآباد (از ضخامت  324متري سازند سنگانه
تا انتهاي برش و با ضخامت  161متر) ،ثبت شده است .بيوزونهاي
) NC7(B&Cبه طور تفکيک نشده و با سن آپسين پسين ،ضخامت 710
متري سازند سرچشمه تا ضخامت  422متري سازند سنگانه (شامل  3متر
انتهايي سازند سرچشمه و  422متر ابتدايي سازند سنگانه و در مجموع
به ضخامت  425متر) را در برش قلعهزو شامل ميشود .بنابراين با توجه
به عدم ثبت رخداد زيستي مشخصکننده بخش انتهايي اين بيوزون
در برش يزدانآباد و عدم دسترسي به ضخامت واقعي اين بيوزون،
نميتوان روند خاصي را براي اين بيوزون در اين حوضه در نظر گرفت.
بيوزونهاي ) NC8(A&Bبه طور تفکيک نشده و با سن آلبين پيشين،
ضخامت  422متري سازند سنگانه تا ضخامت  638متري سازند سنگانه
(با ضخامت مجموع  216متر) را در برش قلعهزو شامل ميشود و در
برش يزدانآباد ثبت نشده است .بنابراين رسوبگذاري سازند سنگانه

باتوجه به ثبت بيوزونهاي تفکيکنشده  )NC8(A&Bدر انتهاي برش
قلعهزو ،ديرتر از برش يزدانآباد پايان يافته است.
نتيجهگيري

 .1بررسـي نانوفسـيلهاي آهکـي در سـازندهاي سرچشـمه و سـنگانه
در برشهـاي مـورد مطالعـه ،کـه بخشـي از قلمـرو حوضـه تتيس اسـت،
بيانگـر ثبـت بيوزونهـاي جهانـي روث ( ]21[ )NCو سيسـينگ ()CC
[ ]20در ايـن رسـوبات اسـت.
 .2براساس مطالعات نانوفسيلي صورت گرفته در برش يزدانآباد،
حضور احتمالي قسمت فوقاني بيوزون نانوفسيلي  ،NC5زون  NC6و
قسمت هاي تحتاني بيوزون ( NC7Bمعادل با قسمت فوقاني بيوزون
 ،CC6زون  CC7aو قسمتهاي تحتاني زون  )CC7bمحرز شده است
و بنابراين سن بارمين پسين (؟) تا ابتداي آپسين پيشين براي سازند
سرچشمه و آپسين پيشين تا ابتداي آپسين پسين براي سازند سنگانه ،در
برش يزدانآباد پيشنهاد ميشود.
 .3در مقايسه برش مورد مطالعه و بيوزونهاي نانوفسيلي ثبت شده
در آن با برش قلعهزو ،مشخص شده است که رسوبگذاري سازند
سرچشمه در محل برش يزدانآباد با توجه به ثبت بيوزون  NC5در آن،
زودتر از برش قلعهزو آغاز شده است.
 .4رسـوبگذاري سـازند سـنگانه در محـل بـرش قلعـهزو نيـز ،باتوجـه
بـه ثبـت بيـوزون  )A&B(NC8در انتهـاي ايـن بـرش ،ديرتـر از بـرش
يزدانآبـاد پايـان يافتـه اسـت.
 .5با مقايسه ضخامت بيوزونهاي نانوفسيلي موجود ،چنين استباط
ميشود که در مدت زمان بيوزون ( NC6آپسين پيشين) ،نرخ
رسوبگذاري در محل برش قلعهزو بيشتر از برش يزدانآباد است.
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 -1همارزی محدوده زمانی بیوزونها در برشها مدنظر بوده و متراژها بدون
رعایت مقیاس ذکر شده است.

 -2مقیاس در ضخامت سازند و بیوزونها رعایت شده است.

[ ]1افشـارحرب ،ع ، ،.زمیـن شناسـی ایـران ،زمیـن شناسـی کپـه داغ.
سـازمان زمیـن شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور 275 ،1373 ،ص.
[ ]2داوطلـب ،ا ،.قاسـمی نـژاد ،ا ،.عاشـوری ،ع ،.وحیـدی نیـا ،م:.
پالینواسـتراتیگرافی و محیـط دیرینـه سـازند سرچشـمه در بـرش چینـه
شناسـی انجیربلاغ ،شـرق حوضـه رسـوبی کپـه داغ؛ مجلـه پژوهـش
هـای چینـه نـگاری و رسـوب شناسـی ،1389 ،ش  ،41ص .20 -1
[ ]3موسـوی زاده ،س .م ،.محبوبـی ،ا ،.موسـوی حرمـی ،س.ر،.
محمـودی قرائـی ،م.ح ،.و نجفـی،م :.اثرفسـيلهاي سـازند سرچشـمه
(آپسـين) در بـرش ناوديـس خـور (شـمال مشـهد) و کاربـرد آنهـا در
تفسـير شـرايط رسوبی ،نشـريه علمی -پژوهشی رخسـاره های رسوبی،
 ،1389سـال  ،3ش  ،2صفحـه .109-99
[ ]4شـریفی ،م ،.قاسـمی نـژاد ،ا ،.اختـری ،م :.پالينوسـتراتيگرافي،
پالينوفاسـيس و پالئواكولوژي سـازند سرچشـمه در چاه توس  ،1شـرق
كپه داغ :مجله دیرینه شناسـی ،1392 ،سـال اول ،ش  ،2ص .186 -175
[ ]5کشمیری ،م ،.قاسمی نژاد ،ا ،.عاشوری ،ع ،.یزدی مقدم ،م ،.جمالی،
ا :.پالینولـوژی و پالئواکولوژی سـازندهای سرچشـمه و سـنگانه در برش
چینـه شناسـی باغـک واقـع در شـرق کپـه داغ :مجله پژوهشهـای چینه
نگاری و رسـوب شناسـی ،1393 ،ش  ،56ص.33 -17

M.H, biostratigraphy of early Cretaceous (Aptian) calcareous
nannofossils and the δ13 Ccarb isotope record from NE Iran,
Cretaceou Research, 2011, v. 32, p. 356-331.

[6] Bown, P.R. and Young, J.R., 1998, Techniques. In: Bown,
P.R., (Eds.), Calcareous Nannofossil Biostratigraphy: Chapman
and Hall, London, p. 28-16.

[ ]7دهقـان ،ف :.بایوسـتراتیگرافی سـازند سرچشـمه بـر اسـاس
نانوپالنکتونهـای آهکی در مقطع تیپ (کپه داغ) ،پایاننامه کارشناسـی
ارشـد دانشـگاه شـهید بهشـتی 142 ،1381 ،ص.
[ ]8هـادوی ،ف .و شـکری م :.بایوسـتراتیگرافی سـازند سرچشـمه بـر
مبنـای نانوپالنکتونهـای آهکـی در بـرش آتشـگان و امیرآبـاد (رشـته
کـوه کپـه داغ) ،دهمیـن همایـش انجمـن زمینشناسـی ایران ،دانشـگاه
تربیـت مـدرس ،1385 ،ص .1464-1455
[ ]9هـادوی ،ف .و بداغـی ف :.بایوسـتراتیگرافی سـازند سـنگانه بـر
مبنـای نانوپالنکتونهـای آهکـی در مقطع امیرآباد و مـزدوران ،دهمین
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