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مقاالت پژوهشی

ـ  ساختاری ایران است  حوضه ی رســوبی کپه داغ یکی از ایالت های رسوبی 
که با روند تقریبا شمال غربی ـ جنوب شــرقی در شمال شــرق کشور توسعه 

است.  یافته 
این حوضه ی رســوبی که از لحــاظ مخازن هیدروکربوری بــه ویژه مخازن 
گازی نیز مورد توجه اســت، عالوه بر کشور ما در کشورهای همجوار از جمله 
افغانســتان و ترکمنستان گســترش دارد.)شکل1( ســازندهای سرچشمه و 
ســنگانه که خود به صورت هم شیب بین دو ســازند آهکی تیرگان در زیر و 
ســازند ماسه ســنگی آیتامیر در راس قرار می گیرند،]2[ از جمله سازندهای 

ستبر و شیلی حوضه ی کپه داغ به شمار می آیند. 
این توالی های شیلی به دلیل ضخامت زیاد و همچنین ته نشست در دریاهای 
کرتاسه که گاها تحت تاثیر شرایط نبود اکسیژن )حوادث بی هوازی اقیانوسی( 
قرار داشته اند، از دیرباز به عنوان سنگ منشأ، مورد توجه کارشناسان شرکت 

ملی نفت ایران بود ه اند. 
هــدف از این پژوهش که بر ناحیه ی کپه داغ غربی متمرکز بوده، مطالعه ی 
 دقیق جامعه ی داینوسیســتی و شناســایی پالینوفاســیس های موجود در 
دو ســازند سرچشمه و ســنگانه به منظور تعیین ســن و بازسازی محیط 

است.  دیرینه 

1- روش انجام پژوهش
در مطالعه ی حاضر، سازندهای سرچشمه و سنگانه در چهار برش سطح االرضی 
قلعــه زو، قلعه جق، بــزداق و تفتازان مورد مطالعه قــرار گرفتند که موقعیت 

جغرافیایی آنها در شکل1 به تصویر درآمده است. 
به منظور دســتیابی بــه اهداف مطالعه، در مجمــوع از 434 نمونه ی متعلق 
به این چهار برش، اســالیدهای پالینولوژیکی بر اســاس شیوه ی آماده سازی 

استاندارد تراورس]3[ تهیه شد. 
در ایــن شــیوه، پــس از شستشــوی نمونه ها )بــه منظور از بیــن بردن 
آلودگی های خارجی( و منتقل کردن آنها به بشــرهای پالســتیکی، ابتدا به 
منظور حل کردن بخش های کربناته و ســیلیکاته ی سنگ، به ترتیب اسید 
هیدروکلریک )20درصــد( و اســید هیدروفلوریک )50درصــد( به نمونه ها 

اضافه می شود. 
پس از هر مرحله اسیدزنی، خنثی سازی انجام شده و در ادامه نمونه ها همراه با 
محلول سنگین تهیه شده از زینک کلرید )ZnCl  2( سانتریفیوژ می شوند. سپس 

نمونه ها الک شده و در پایان از نمونه های الک شده، اسالید تهیه می شود. 
جدول1 تعداد نمونه های آماده ســازی شده )پروسس شده( به منظور ساخت 

اسالیدهای پالینولوژیکی را به تفکیک سازند و برش نمایش می دهد.
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سازندهای سرچشمه و سنگانه از واحدهای غالبا شیلی کرتاسه ی زیرین در حوضه ی رسوبی کپه داغ در شمال شرق 
ایران به شــمار می روند. به منظور مطالعه ی محتوای داینوسیســتی و شــرایط حاکم بر ته نشســت دو ســازند بر 
مبنای شــواهد پالینوفاسیس و پالئواکولوژیکی، سازندهای سرچشمه و سنگانه در چهار برش سطح االرضی قلعه زو، 
قلعه جق، بزداق و تفتازان در ناحیه ی کپه داغ غربی مورد مطالعه و بررســی قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه ی 
ـ آلبین برای  ـ آپتین آغازی برای سازند سرچشــمه و آپتین پایانی  جوامع داینوسیســتی گویای ســن بارمین پایانی 
 Odontochitina ســازند سنگانه است. همچنین این مجموعه ی داینوسیستی به صورت محلی تحت عنوان بیوزون
operculata assemblage zone معرفی می شــود. به منظور تعیین و ارزیابی پالینوفاســیس های موجود، از دیاگرام 

ســه گانه ی تایسون]1[ بهره گرفته شــد که بر این اساس سه پالینوفاسیسII، IV و VI در این دو سازند شناسایی 
شدند. این رخســاره های پالینولوژیکی در کنار شواهد پالئواکولوژیکی، محیط ته نشست دو سازند را یک حوضه ی 
نریتیک نشــان می دهند که تحت تاثیر پیشــروی تدریجی دریا قرار داشته است. همزمان با این پیشروی و تبدیل 
شــرایط محیطی حاکم از نریتیک داخلی به نریتیک خارجی، مقادیر اکســیژن و نرخ رسوب گذاری در محیط نیز 

کاهش پیدا کرده اند. 
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 1  موقعیــت جغرافیایی حوضه ی کپه داغ و برش های مورد مطالعه در این پژوهش

  1     تعداد نمونه های آماده سازی شــده به منظور مطالعات پالینولوژیکی

مجموعسازند سنگانهسازند سرچشمهنام برش

362157قلعه زو

21051261قلعه جق

433982بزداق

151934تفتازان

304130434مجموع

2- نتایج و بحث 
1-2- پالینولوژی دریایی 

داینوفالژله هــا یکی از مهمتریــن عناصر میکروفلــورای اقیانوس تتیس در 
کرتاســه ی آغازین به شــمار می روند.]4[ تنوع جوامع این گروه فسیلی بعد 
از دوره ی ژوراســیک و در ابتدای کرتاسه ی آغازین به نسبت پایین بوده، اما 
با گذشــت زمان و در طول بازه ی زمانــی بارمین ـ آلبین تنوع و تعدد جوامع 
داینوسیستی افزایش یافت.]5[ این روند افزایشی را در ارتباط با پیشروی دریا، 
گسترش محیط های فالت قاره و نریتیک و در نتیجه افزایش تعداد نیچه ها در 
طول کرتاسه ی پیشین دانسته اند.]5[ در این مقطع زمانی، داینوسیست های 
کوریت و پروکســیموکوریت ســازنده های اصلی جوامع داینوفالژله ای بودند. 
 Pseudoceratium anaphrissum :به طور کلی اولین حضور گونه هایی همچــون
بارمیــن  در   Paleoperidinium cretaceum و   Odontochitina operculata
ی  نه هــا گو لــب  غا ر  حضــو همچنیــن   ]6 [ پیوســت. ع  قــو بــه و
همــراه   Spiniferites ramosus و    Ol igospaher id ium complex
 Florentinia cooksoniae،Kiokansium با دیگر گونه های شــاخصی چــون
 Pseudoceratium polymorphum و    polypes،Oligosphaeridium totum
بیانگر یک اجتماع داینوسیســتی آپتین هســتند. آخرین حضور گونه های: 

 Achomosphaera neptunii  Cerbia tabulata, Hys trichosphaerina
schindewolfii و Subtilisphaera perlucida را در قلمرو تتیســی متعلق به 
آپتیــن باالیی می دانند.]7[ در حوضه ی اروپــای غربی، حضور دو گونه ی 
نیــز   Surculosphaeridium longifurcatum و   Coronifera oceanica
شــاخص آپتین به شــمار می آیند.]8و9[ در ادامه و در طول آلبین شــاهد 
حضور گونه های جدیدی از جنس های: Hys trichodinium, Florentinia و 

Kleithriasphaeridium در جوامع داینوسیستی هستیم. 
مطالعه ی دقیق اســالیدهای پالینولوژیکی در چهار برش مورد مطالعه نمایان 
ســاخت که تعدد و تنوع جوامع داینوسیستی در دو برش قلعه زو و قلعه جق 
به نسبت بیشتر از دو برش دیگر )بزداق و تفتازان( است. با مقایسه ی جوامع 
داینوسیستی شناســایی شــده، می توان گفت که علی رغم تفاوت های قابل 
مشاهده در تعدد و تنوع آنها، فرم های غالب و اصلی سازنده ی این جوامع در هر 
چهار برش یکسان هستند. در میان داینوسیست های به ثبت رسیده از سازند 
 Achomosphaera:سرچشمه، حضور گونه های باارزش چینه شناسی همچون
 neptuni, Cerbia tabulata,Florentinia cooksoniae, Florentinia mantelli,
 Hystrichosphaerina schindewolfii, Kleithriasphaeridium eoniodes,
Muderongia pariata, Pseudoceratium anaphrissum ســن بارمین پایانی 
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)Sn.( و سنگانه )Sr.( 2  تصاویر برخی از داینوسیســت های حاضر در سازندهای سرچشمه 

تا آپتین آغازی را برای این سازند آشکار می سازند. همچنین بر اساس حضور 
 Achomosphaera ramulifera, Cerbia tabulata, :گونه هایــی همچــون
 Pseudoceratium anaphrissum و Hystrichosphaerina schindewolfii
سن آپتین پایانی تا آلبین نیز برای رسوبات سازند سنگانه پیشنهاد می شود. 
هلبــی و همکاران]10[ در یک مطالعه ی جامع، بیوزون های اســتانداردی را 
برای داینوسیســت های ژوراسیک و کرتاســه ی آغازین شرق، غرب و شمال 
استرالیا ارائه کردند که امروزه اساس بیشــتر مطالعات زیست چینه نگاری بر 

مبنای داینوفالژله ها در قلمرو تتیس است. 
در توالی مطالعه شــده، جامعه ی داینوسیســتی به ثبت رسیده از دو سازند 

مشابه می باشــند. به عبارت دیگر، داینوسیست های حاضر در کپه داغ غربی 
ـ آلبین تغییــرات چندانی را منعکس  در طــول بازه ی زمانــی بارمین پایانی 
نمی کننــد. ایــن جامعه ی داینوسیســتی را می توان قابل مقایســه با زون 
Odontochitina operculata دانســت که توســط هلبــی و همکاران]10[ 
معرفی شــده، هرچند این بیوزون از نظر سنی محدود به آپتین آغازی است. 
بنابراین تجمع مذکور در ناحیه ی مورد مطالعه به صورت محلی و لوکال تحت 
عنوان Odontochitina operculata assemblage zone معرفی می شــود. 
در شــکل2 برخی از داینوسیست های حاضر در این مطالعه به تصویر کشیده 

شده اند. 
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2-2- پالینوفاسیس و پالئواکولوژی
یکــی دیگــر از کاربردهای اســالیدهای پالینولوژیکی به جز تعیین ســن و 
بیواستراتیگرافی، بازسازی محیط دیرینه با استفاده از شواهد موجود است که 
اصطالحا آن را پالینوفاسیس می خوانند.]11[ تعریف و تفسیر این رخساره ها 
بر اســاس تمامی باقیمانده های ارگانیکی )مقاوم در برابر اســید( موجود در 
اســالیدها اســت که خود به ســه گروه اصلی پالینومورف ها، فیتوکالست ها 
)پالینوماســرال ها( و مواد آلی بی شکل )AOMs( تقســیم می شوند.]12[ بر 
اساس این ســه گروه، تایســون]1[ یک دیاگرام مثلثی شکل را معرفی کرد 
که در آن هر رخســاره دارای دامنه ی معینی از اجزای تشکیل دهنده بوده و 

شاخص یک محیط خاص می باشد. 
برای دســتیابی به محیط  دیرینه ی ســازندهای سرچشمه و ســنگانه، ابتدا 
درصد هر یک از ســه گروه عناصر پالینولوژیکی شــامل فیتوکالست ها، مواد 
آلی بی شــکل و پالینومورف هــای دریایی برای همه ی نمونه های برداشــت 
شده تعیین و محاسبه شــد. سپس طبق دیاگرام تایسون]1[، سه رخساره ی 
پالینولوژیکی شامل پالینوفاسیس هایII، IV و VI به صورت غالب در هر چهار 

برش مورد مطالعه شناسایی شد. 
عالوه بر این ســه رخساره ی غالب، پالینوفاســیس  III در برش قلعه جق و به 
صورت بســیار نادر پالینوفاســیسIX در دو برش بزداق و تفتازان نیز حضور 

داشتند.)شکل3( در پالینوفاسیسII، فیتوکالست ها در حدود 65 تا 95درصد 
عناصر پالینولوژیکی را شکل می دهند که خود بیانگر رسوب گذاری در نواحی 
نزدیک به منشأ است. در پالینوفاسیسIV، اگرچه هنوز فیتوکالست ها عناصر 
غالــب در مجموعه های پالینولوژیکی هســتند، اما فراوانــی پالینومورف های 
دریایی به 10 تا 30درصد می رســد که خود بیانگر رســوب گذاری در نواحی 
عمیق تری به نسبت پالینوفاسیسII است. در واقع پالینوفاسیسIV متعلق به 
یک زون گذر از نواحی نزدیک به منشأ به سوی نواحی عمیق تر حوضه است. 
در رخســاره یIV نیز همچنان فیتوکالســت ها عناصر غالب و سازنده )40 تا 
65درصد( هستند، اما برخالف پالینوفاسیسIV، فراوانی مواد آلی بی شکل به 
بیش از 35درصد می رسد )فراوانی پالینومورف های دریایی کمتر از 10درصد 
است( که گویای یک محیط شــلف نزدیک به منشأ با مقادیر پایین اکسیژن 
اســت. الگوی تغییرات این پالینوفاســیس ها در طول ســتون  چینه شناسی 
برش های مورد مطالعه، نسبتا یکسان بوده و حاکی از پیشروی تدریجی دریا 

در طول بارمین پایانی ـ آلبین در ناحیه ی کپه داغ غربی است. 
 IIبر طبق این الگو، در بخش های زیرین ســازند سرچشــمه ی پالینوفاسیس
غالب اســت که به سمت راس سازند ســنگانه پالینوفاسیس هایIV و VI نیز 

همراه با پالینوفاسیسII، به صورت غالب مشاهده می شوند. 

 3  پالینوفاســیس های شناســایی شده متعلق به ســازندهای سرچشمه )نقاط آبی رنگ( و سنگانه )نقاط نارنجی رنگ( در برش های مورد مطالعه
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به منظور تفســیر دقیق تر محیط دیرینه، شــواهد پالئواکولوژیکی نیز مورد 
بررســی قرار گرفتند. یکی از این شواهد، چگونگی تغییرات و فراوانی جوامع 

داینوسیستی است. 
به طور کلی در تفاســیر رخســاره ای و محیطی، عموما داینوسیست های با 
 )Circulodinium dis tinctum زوائد کوتاه و ضخیم )به عنوان مثال گونه ی
را در محیط هــای نزدیــک بــه ســاحل )شــلف داخلی( و با شــوری کم 
می توان بــه فراوانی یافت و فرم های با زوائد بلند )بــه عنوان مثال گونه ی 
Oligosphaeridium complex( در بخش های دور از ســاحل شلف فراوان تر 

هستند.]14،13و15[ 
داینوسیســت ها در قاعده ی سازند سرچشمه از تنوع گونه ای باالیی برخوردار 
نیســتند که این امر )تنوع پاییــن جامعه ی داینوسیســتی( در کنار حضور 
 Achomosphaera، Cribroperidinium Circulodinium :جنس هایی همچون
Pseudoceratium و Spiniferites شاخص محیط های مارجینال و حاشیه ای 
لب شــور تا ســاحلی برای اینتروال مذکور اســت. در ادامه ی رسوب گذاری 
سازند سرچشــمه، تنوع گونه ای در جوامع داینوسیستی افزایش می یابد که 
می تواند گواهی برای افزایش ســطح آب دریا و عمیق تر شــدن محیط باشد. 
افزایش تعداد فرم های کوریت نســبت به اینتروال قاعــده ای )افزایش تعدد 
 Oligosphaeridium، Florentinia :و تنوع گونه هــای متعلق به جنس هــای
Kiokansium و Hys trichodinium( نیز در تایید افزایش ســطح نســبی آب 
دریا و مهاجرت محیط از بخش های نزدیک به ســاحل به ســوی بخش های 

دورتر از ساحل است. 
در طول سازند سنگانه یک جامعه ی داینوسیستی با تنوع باال را شاهد هستیم 
کــه البته از نظر تعدد، جامعه ی غنی نمی باشد.)بیشــترین فراوانی متعلق به 

 Achomosphaera، Cribroperidinium :برخی از گونه های خاص جنس های
Circulodinium، Kiokansium، Oligosphaeridium و Spiniferites اســت( 
به طور عمومی چنین تجمعات داینوسیســتی )با تنوع گونه ای نســبتا باال و 

تعدد پایین(، شاخص محیط های دور از ساحل شلف هستند. 
این امر )حضور یک محیط دور از ســاحل(، با فراوانی بســیار پایین فرم هایی 
 Subtilisphaera و Odontochitina، Pseudoceratium، Spiniferites همچون
در طول سازند ســنگانه نیز به اثبات می رسد. عالوه بر شواهد داینوسیستی، 
فاکتورهای پالینو ـ پالئواکولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. این فاکتورها 
شــامل فاکتور البیلیتی )نســبت فیتوکالســت های قهوه ای به تیره(، نسبت 
AOM شفاف به تیره، نسبت AOM به فیتوکالست قهوه ای، نسبت AOM به 
پالینومورف دریایی و نسبت فیتوکالست های تیره هم بُعد به فیتوکالست های 

تیره ی تیغه ای می شوند. 
بر اســاس روند تغییرات این فاکتورها می توان نتیجــه گرفت که از قاعده ی 
سازند سرچشمه به ســوی راس سازند سنگانه، نرخ رسوب گذاری و اکسیژن 
محیط کاهش می یابند که خود انعکاســی از افزایش سطح نسبی آب دریا و 
حرکت از مناطق پروکســیمال تر به نواحی دیستال تر از قاعده به سوی راس 

توالی مورد مطالعه است. 
با تلفیق نتایج به دســت آمده، آشکار می شود که در ابتدای ته نشست سازند 
سرچشــمه در اواخر بارمین و اوایل آپتین آغازی، یک محیط نریتیک داخلی 
در ناحیه ی کپه داغ غربی گســترش پیدا کرده بود کــه در ادامه، تحت تاثیر 
پیشــروی عمومی دریا قرار گرفته و محیط ته نشست به سوی محیط نریتیک 

خارجی مهاجرت می کند.

 4  چگونگی تغییرات جوامع داینوسیســتی با فاصله از خشــکی، با اندکی تغییرات از]14[
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نتیجه گیری
ســازندهای سرچشمه و سنگانه به دلیل ماهیت عمدتا شیلی، ضخامت بسیار 
زیاد و ته نشست در دریاهای کرتاســه ی آغازین )که گاها تحت تاثیر حوادث 
بی هوازی اقیانوســی قرار داشته اند(، همواره در مطالعات مختلف حائزاهمیت 
بوده انــد. در مطالعه ی حاضر، به منظور بررســی محتوای داینوسیســتی و 
محیط دیرینه ی سازندهای سرچشمه و سنگانه، این دو سازند در چهار برش 
ســطح االرضی قلعه زو، قلعه جق، بزداق و تفتازان واقع در کپه داغ غربی مورد 

مطالعه قرار گرفتند. 
در همین راســتا، در مجموع از 434 نمونه  اســالیدهای پالینولوژیکی تهیه 
شــد که نتایــج مطالعه ی آنها مــورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بر اســاس 
جوامع داینوسیســتی شناسایی شده، سن ســازند سرچشمه به دلیل حضور 
 Achomosphaera neptuni:همچــون چینه شناســی  بــاارزش  گونه هــای 
 Cerbia tabulata, Florentinia cooksoniae, Florentinia mantelli,
 Hystrichosphaerina schindewolfii, Kleithriasphaeridium eoniodes,

پایانــی  بارمیــن   Muderongia pariata, Pseudoceratium anaphrissum
تا آپتین آغازی و ســازند ســنگانه نیز با توجه به حضور گونه هایی همچون: 
 Achomosphaera ramulifera، Cerbia tabulata، Hys trichosphaerina
schindewolfii و Pseudoceratium anaphrissum آپتیــن پایانــی تا آلبین 
پیشنهاد شد. همچنین یک بیوزون داینوسیستی به صورت محلی تحت عنوان 
Odontochitina operculata assemblage zone معرفی شــد. به منظور تعیین 
و مطالعه ی پالینوفاسیس های موجود، از دیاگرام سه گانه ی تایسون]1[ استفاده 
شد که بر این اساس سه پالینوفاسیسII، IV و VI به عنوان رخساره های غالب 

شناسایی شدند. 
روند تغییرات این سه پالینوفاسیس در طول توالی مطالعه شده، گویای تبدیل 
محیط از بخش های نزدیک به ساحل و نریتیک داخلی به نواحی دور از ساحل 
و نریتیک خارجی است. شواهد و فاکتورهای پالینو ـ پالئواکولوژیکی نیز عالوه 
بر انعکاس پیشــروی دریا، کاهش مقادیر اکســیژن و نرخ رســوب گذاری در 

محیط را همزمان با پیشروی نشان می دهند.


