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بایوستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش چینه شناسی مراوه تپه در غرب 
حوضه کپه داغ

  امیر محمد جمالی، مدیریت اکتشاف   یداله اعظم پناه*، عباس صادقی، محمد حسین آدابی، دانشگاه شهید بهشتی 

بـه منظـور مطالعـۀ بایوسـتراتیگرافی سـازند آب تلـخ در قسـمت غربـی حوضـۀ کپـه داغ، یـک بـرش 
چینه شناسـی در غرب-جنـوب غـرب مـراوه تپـه انتخـاب و مـورد نمونه بـرداری قـرار گرفـت. در 
ایـن بـرش سـازند آب  تلـخ 6٥٠ متـر سـتبرا دارد و بـه طـور عمـده از سـنگ آهـک رسـی و مـارن 
تشـکیل شـده اسـت. مـرز زیریـن آن با سـنگ آهک و سـنگ آهک های گـچ دار سـازند آب دراز به 
صـورت هم شـیب و تدریجـی و مـرز باالیی آن با سـنگ آهک های زیسـت آواری- ماسـه ای سـازند 
کالت بـه صـورت هم شـیب و همـراه بـا تغییـرات سنگ شناسـی واضـح اسـت. در ایـن مطالعـه ضمن 
شناسـایی36 گونـه متعلـق بـه 14 جنـس از فرامینیفرهـای پالنکتونـی، 6 بایـوزون براسـاس زون بنـدی 
 Globotruncanaventricosa Zone ،Radotruncana calcarata Zone زیسـتی ناحیۀ تتیس شـامل
 ،Globotruncanella havanensis Zone ،Globotruncana aegyptiaca Zone ، ZoneGansserina
gansseri و Contuosotruncana contusa Zone معرفی شـد. بر طبق زون های شناسـایی شـده، سـن 
سـازند آب تلـخ در بـرش چینه شناسـی مراوه تپـه، کامپانین میانی-  مایستریشـتین میانی تا پسـین تعیین 

شـده است.

حوضــه کپــه داغ یــک حوضــه درون قــاره اي از نــوع پشــت کمانــي در 
ــین و  ــي سیمرین پیش ــس از کوه زای ــه پ ــت ک ــکویتوران اس ــوب س جن
بسته شــدن اقیانــوس پالئوتتیــس ، در زمــان تریــاس پســین در شــمال 
ــش  ــداوم فروران ــت.]1[ ت ــده اس ــکیل ش ــکل-1( تش ــران )ش ــرق ای ش
پوســته اقیانوســي پالئوتتیــس  در تریــاس  پســین بــه زیــر صفحــه اوراســیا 
موجــب تشــکیل کمــان آتشفشــاني ســیمرین  پیشــین در حاشــیه جنوبــي 
ــي  ــه کشــش پشــت کمان ــن حــرکات منجــر ب اوراســیا شــده اســت. ای
ــر  ــت تاثی ــکي تین را تح ــوران- اس ــاختار ت ــم س ــمت اعظ ــده و قس  ش
ــه داغ  ــوبي  کپ ــه رس ــدد حوض ــدن مج ــي ش ــت ]2[. کافت ــرار داده اس ق
در ژوراســیک  میانــي شــروع شــد ]3[. مــرز شــمالی کپــه داغ بــا فــالت 
تــوران بــر گســل عشــق آباد یــا گســل اصلــي کپــه داغ منطبــق اســت کــه 

ــد]4, ٥[. ــخص مي کن ــوران را مش ــران و ت ــوک ای ــرز بل م
ــه ســه بخــش شــرقی، مرکــزی  ــه داغ از لحــاظ ســاختاری ب حوضــه کپ
و غربــی قابــل تقســیم اســت]7[. ناحیــه کپــه داغ غربــی از حوالــی شــهر 
بجنــورد تــا ابتــدای دشــت گــرگان، یعنی شــهر گنبــد کاووس گســترش 
دارد. رونــد ایــن ناحیــه بیشــتر شــرقی- غربــی اســت و حوضــه کپــه داغ 
ــوالت  ــر تح ــت تاثی ــش تح ــن بخ ــت. ای ــر اس ــش عریض ت ــن بخ در ای
پالئوتتیــس، نئوتتیــس و بازشــدگی دریــای خــزر جنوبــی اســت]7[. در 
ــد تقریبــی شــرقی-غربی  ــا رون اواخــر ژوراســیک یــک فروافتادگــی ب
ــه وجــود آمــده و در تمــام طــول کرتاســه فعــال  ــه داغ ب در حوضــه کپ
ــه  ــن حوض ــی در ای ــازندهای مختلف ــن دوره س ــت]8[. در همی ــوده اس ب

ــن  ــه در ای ــت ک ــخ اس ــازند آب تل ــا س ــۀ آنه ــه از جمل ــده ک ــته ش نهش
پژوهــش بــه منظــور مطالعــۀ آن در بخــش غربــی کپــه داغ غربــی یــک 
ــه انتخــاب شــد  ــراوه تپ ــوب غــرب م ــرش چینه شناســی در غرب-جن ب
ــای  ــر مبن ــازند ب ــن س ــر روی ای ــه ب ــی ک ــه مطالعات ــکل-2(. از جمل )ش
انجــام شــده  بخــش غربــی کپــه داغ  فرامینیفرهــای پالنکتونــی در 
ــرد  ــاره ک ــکاران ]1٠[ اش ــی و هم ــا ]9[ گورچائ ــه بزرگ نی ــوان ب می ت
ــا مایستریشــتین  ــن پســین ت ــب کامپانی ــه ترتی ــن ســازند را ب کــه ســن ای
کرده انــد.  تعییــن  پیشــین  سانتونین-مایستریشــتین  و  پســین  کامــال 
ــهر  ــرب ش ــوب غ ــری جن ــه در 41 کیلومت ــی مراوه تپ ــرش چینه شناس ب
مراوه  تپــه و در 7 کیلومتــری جنــوب - جنــوب شــرقی روســتای آیتامیــر 
قــرار دارد. قاعــده بــرش مــورد مطالعــه در یــال جنــوب شــرقی ناودیــس 
آیتامیــر قــرار دارد. در ایــن بــرش توالــی کامــل و پیوســته ای از رســوبات 
کرتاســه وجــود دارد کــه از قدیــم بــه جدید شــامل ســازندهای ســنگانه، 

ــت. ــخ و کالت اس ــر، آب دراز، آب تل آیتامی

1- روش مطالعه
ــه منظــور زون بنــدی زیســتی ســازند آب تلــخ براســاس فرامینیفرهــای  ب
پالنکتونــی و تعییــن ســن در قســمت غربــی حوضــه رســوبی کپــه داغ، 
یــک بــرش چینه شناســي در غرب–جنــوب غــرب مراوه تپــه انتخــاب و 
مطالعــه شــد. در ایــن پژوهــش نمونه بــرداري بــه صــورت سیســتماتیک 
رخســاره اي،  و  سنگ شناســي  تغییــرات  اســت.  گرفتــه  صــورت 
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ــوری  ــه ط ــت. ب ــوده اس ــرداري ب ــل نمونه ب ــر در فواص ــاي موث فاکتوره
در  نمونه بــرداری  یکنواخــت  بــا سنگ شناســی  توالی هــای  در  کــه 
فواصــل حداکثــر 3 متــر و در توالی هــای بــا رخســارۀ متغیــر و همچنیــن 
لیتوســتراتیگرافی، نمونه بــرداری متراکم تــر و در فواصــل  مرزهــای 
کمتــری صــورت گرفتــه اســت. در ایــن بــرش در مجمــوع 223 نمونــه 
ــورد  ــه و م ــازک تهی ــداد 24٥ مقطــع ن ــا، تع ــن نمونه ه برداشــت و از ای
مطالعــه و تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مطالعــه جهــت 
ــی  ــی و معرف ــای پالنکتون ــای فرامینیفره ــا و گونه ه ــایی جنس ه شناس

ــع ]14- 11[ اســتفاده شــده اســت.  زوناســیون مربوطــه از مناب

2- چینه شناسی سازند آب تلخ
حوضــه کپــه داغ بــه طــور عمــده از نهشــته هاي مزوزوئیــک و ترشــیري 
پوشــیده اســت]8[. رســوبات کرتاســه در حوضــه کپــه داغ ســتبرای 
بســیار زیــادی دارنــد و از قدیــم بــه جدیــد شــامل ســازندهای شــوریجه/ 
زرد، تیــرگان، سرچشــمه، ســنگانه، آیتامیــر، آب دراز، آب تلــخ، نیــزار 

و کالت اســت )شــکل-3(. 
ســنگی  واحدهــای  ضخامــت  و  رخســاره ای   تغییــرات  بررســي 
ــا  ــد تقریب ــا رون ــنگي ب ــل هاي پي س ــه گس ــد ک ــان می ده ــف، نش مختل

شــرقي-  غربــي و گاه شــمال شــرقی- جنــوب غربــی نقــش اساســی در 
ــنگي  ــل هاي پي س ــت. گس ــته اس ــه داش ــوب گذاري حوض ــرل رس کنت
ــن  ــت و گراب ــاد هورس ــا ایج ــوده و ب ــال ب ــوب گذاري فع ــان رس در زم
موجــب تغییــرات رخســاره اي و نبودهــاي رســوبي قابــل توجهــی شــده 
ــن  ــاي ای ــی بلوک ه ــي در برخ ــبتا عمیق ــي نس ــاي دریای وگاه حوضه ه
ــد ]8[. یکــی از گســل هاي پي ســنگي مهــم  ــه وجــود آورده ان حوضــه ب
ــرد  ــکل 1(. عملک ــت )ش ــه اس ــل  مراوه تپ ــه، گس ــن حوض ــمال ای در ش
ــه شــده اســت.  ــن مراوه تپ ایــن گســل  پي ســنگي موجــب تشــکیل گراب
مطالعــات انجــام شــده بیانگــر آن اســت کــه ضخامــت و نوع رخســاره ها 
در شــمال ایــن گســل تغییــرات زیــادی نســبت بــه نواحــی دیگــر حوضــه 
دارد، بــه طــوری کــه نهشــته هاي کرتاســه باالیــی )ســازندهای آیتامیــر، 
ــه صــورت  ــن ب ــن گراب ــا پالئوســن در ای آب دراز، آب تلــخ و کالت( ت

ــت ]8[.  ــرده اس ــوب گذاری ک ــته رس پیوس
نیــزار  و  آب تلــخ  ســازندهای  غربــی،  کپــه داغ  نقــاط  اغلــب  در 
ــر  ــی ب ــتگی فرسایش ــا ناپیوس ــازند کالت ب ــرده و س ــوب گذاری نک رس
ــای  ــئله در بلوک ه ــن مس ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــازند آب دراز ق روی س
نابیا-جاجــرم و کورخــود )برش هــای چینه شناســی آرمادلــو و جاجــرم( 
ــکل  ــی ت ــرش چینه شناس ــوه )ب ــکل ک ــوک ت ــود. در بل ــاهده می ش مش

موقعیت جغرافیایی و ساختاری حوضۀ رسوبی كپه داغ1 ]6[1

موقعیت جغرافیایی برش چینه شناسی مراوه تپه در بخش غربی 2
كپه داغ غربی
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ــه اســت، ســازند  ــرار گرفت ــه ق ــراوه تپ ــوک م ــوب بل کــوه( کــه در جن
کالت بــه صــورت ناپیوســتگی فرسایشــی بــر روی ســازند ســنگانه قــرار 
ــرش چینه شناســی ســقا(  ــی ســقا )ب ــر یعن ــوک جنوبی ت ــرد. در بل می گی
ــورت  ــه ص ــران ب ــازند خانگی ــده و س ــزارش نش ــز گ ــازند کالت نی س
ناپیوســتگی فرسایشــی بــر روی توالــی ســازند آب دراز قــرار می گیــرد. 
ـــخ  ـــازند آب تل ـــه س ـــه داغ ک ـــۀ کپ ـــرقی حوض ـــمت ش ـــالف قس ـــر خ ب
از گســـترش و ضخامـــت وســـیعی برخـــوردار اســـت، در قســـمت 
غـــرب کپـــه داغ، ایـــن ســـازند تنهـــا در ناودیس هـــای آیتامیـــر و 
ـــراوه  ـــن م ـــده در گراب ـــته ش ـــوبی نهش ـــی رس ـــون دارد. توال ـــیخ رخنم ش
تپـــه از رخنمون هـــای منحصـــر بـــه فـــرد کرتاســـۀ باالیـــی در بخـــش 
غربـــی کپـــه داغ اســـت. در بـــرش چینه شناســـی مـــراوه تپـــه ســـازند 
ـــنگ  ـــارن و س ـــی، م ـــای رس ـــنگ آهک ه ـــر از س ـــا 649 مت ـــخ ب آب تل
آهک هـــای ســـیلتی مربـــوط بـــه نواحـــی ژرف دریایـــی تشـــکیل 
ـــازند  ـــا س ـــور ب ـــرش مذک ـــازند در ب ـــن س ـــن ای ـــرز زیری ـــت. م ـــده اس ش
ـــازند  ـــی س ـــرز باالی ـــت. م ـــته اس ـــیب و پیوس ـــورت هم ش ـــه ص آب دراز ب
ــازند  ــه ای سـ ــای زیســـت آواری-ماسـ ــنگ آهک هـ ــا سـ ــخ بـ آب تلـ
کالت بـــه صـــورت هم شـــیب و بـــا تغییـــرات سنگ شناســـی واضـــح 

همـــراه اســـت )شـــکل-4(.
توالــی ســنگ شناســی ســازند آب تلــخ در بــرش مــراوه تپــه از قاعــده بــه 

راس بــه طــور خالصــه بــه شــرح زیــر اســت:
■ ٥3/7 متر تناوب سنگ آهک رسی و سنگ آهک.

■ 7/4 متر مارن خاکستری.
■  2٥ متر تناوب سنگ آهک رسی و سیلتستون.

■ 114/9 متر تناوب سنگ آهک مارنی و سنگ آهک رسی.
■ 6٥/8 متر تناوب مارن و سنگ آهک رسی.

■ 1٥6/4 متر تناوب سنگ آهک با سنگ آهک رسی.

■ 16٠/2 متر تناوب سنگ آهک رسی و سنگ آهک.
■ 6٥/4 متر سنگ آهک رسی سیلتی

3- بایوستراتیگرافی
نهشــته های ســازند آب تلــخ در بــرش چینه شناســي مــراوه تپــه برخــالف 
دیگــر نواحــی کپــه داغ غربــی بــه دلیــل شــرایط محیــط رســوبي حاکــم 
ــر  ــت، از نظ ــوده اس ــق ب ــی عمی ــه نواح ــوط ب ــده مرب ــور عم ــه ط ــه ب ک
فســیلي غنــی اســت. در ایــن مطالعــات 14جنــس و 36 گونــه فرامینیفــر 
ــتی ]12[  ــدی زیس ــاس زون بن ــوزون براس ــه 6 بای ــی و در نتیج پالنکتون
تشــخیص داده شــده اســت )شــکل-4(. عــالوه بــر فرامینیفرهــای 
میکروفســیلی  اجــزای  فراوان تریــن  و  اصلی تریــن  کــه  پالنکتونــی 
ــخ اســت، الیگوســتژینیده ها،  ــدۀ نهشــته های ســازند آب تل تشــکیل دهن
فرامینیفرهــای بنتیــک )بــه ویــژه در قســمت های باالیــی ایــن ســازند( و 
ــاي  ــت. بایوزون ه ــده اس ــاهده ش ــز مش ــراموس ها نی ــورهای اینوس منش

شناســایي شــده ســازند آب تلــخ در بــرش مــراوه تپــه از قدیــم بــه جدیــد 
ــود. ــه می ش ــه ارائ در ادام

 Globotruncana ventricosa Zone-1-3
Interval Zone :نوع زون

سن: کامپانین میانی تا پسین 
تعریـــف: مـــرز زیرین این بایـــوزون منطبق بـــا مشـــاهده اولین گونه 
باالیـــی آن توســـط گونـــه  مـــرز  Globotruncana ventricosa و 

می شـــود.  مشـــخص   Rad otrun ca na  cal carata

ـــازند آب دراز  ـــرزی دو س ـــدوه م ـــه در مح ـــوزون ک ـــن بای ـــدوده: ای مح
ـــامل 2/9  ـــت دارد و ش ـــر ضخام ـــت، ٥/4 مت ـــده اس ـــع ش ـــخ واق و آب تل
متـــر از ســـنگ آهک هـــای آجـــری تـــا قرمـــز رنـــگ راس ســـازند 
آب دراز و 2/4 متـــر از ســـنگ آهک هـــای رســـی قاعـــدۀ ســـازند 
آب تلـــخ اســـت. جامعـــه فســـیلی هم زیســـت زیـــر در ایـــن بایـــوزون 

شناســـایی شـــده اســـت.
Macroglobigerinelloides bollii, M. prairiehillensis, M. alvare�

zi, M. ultramicrus, M. messinae, Contusotruncana fornicata, 

Heterohelix globulosa, Globotruncana lapparenti, G. arca, 

G.orientalis, G. bulloides, G. hilli, G. linneiana, Globotrun�

canita elevata, Rugoglobigerina rugosa,  Contusotruncana 

plummerae, Pithonella trejoi and P. ovalis.

Radotruncana calcarata Zone-2-3
Total Range Zone :نوع زون

سن: کامپانین پسین
تعریــف: مــرز زیریــن و باالیــی ایــن بایــوزون منطبــق بــا ظهــور و ناپدیــد 

شــدن گونۀ Radotruncana calcarata اســت. 
ــنگ  ــته و در س ــت داش ــر ضخام ــا 1 مت ــوزون تنه ــن بای ــدوده: ای مح
ــی  ــوزون 1 معرف ــد از بای ــخ بع ــدۀ ســازند آب تل ــای رســی قاع آهک ه
شــده اســت. مجموعــۀ میکروفســیلی شناســایی شــده در ایــن بایــوزون 

ــت از: ــارت اس عب
Macroglobigerinelloides bollii, M. ultramicrus, M. prairie�

با 4 مرزآن  و  تپه  مراوه  چینه شناسی  برش  در   )Ab( آب تلخ  سازند 
)KL( و كالت )Ad( سازندهای آب دراز
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hillensis, M. alvarezi, Heterohelix globulosa, Globotrunca�

na lapparenti, G. arca, G. hilli, G. bulloides, G. orientalis, G. 

ventricosa, Globotruncanita stuarti, G. stuartiformis, G. ele�

vata, Rugoglobigerina rugosa, Contusotruncana fornicata, C. 

plummerae, Radotruncana calcarata, Globotruncanella ha�

vanensis and Pithonella trejoi

Globotruncanella havanensis Zone-3-3
Partial Range Zone :نوع زون

سن: کامپانین پسین
 Globotruncanella havan ensis تعریف: شامل بخشی از حضور گونۀ
در حد و فاصل انقراض گونۀ Radotruncana calcarata  در پایین و 

ظهور گونه Globotruncana aegyptiaca  در باال است. 
محــدوده: ایــن بایــوزون 27 متــر از ســنگ آهک هــای رســی و ســنگ 
فســیلی  جامعــه  می گیــرد.  بــر  در  را  آب تلــخ  ســازند  آهک هــای 

ــت. ــده اس ــایی ش ــوزون شناس ــن بای ــر در ای ــت زی هم زیس
Macroglobigerinelloides bollii,M. prairiehillensis, M. ultra�

 micrus, M. messinae, M. alvarezi, Contusotruncana fornicata,

 C. plummerae,C. patelliformis, Globotruncana lapparenti, G.

ventricosa, G. arca, G. hilli, G. bulloides, G. linneiana, Het�

 erohelix globulosa, Rugoglobigerina rugosa, Globotruncanita

stuarti, G.elevata, Globotruncanella havanensis, Muricohed�

.bergella monmouthensis, Pithonella trejoi,andLenticulina sp

در ایـن بایـوزون فرامینیفرهـای پالنکتونـی ماننـد بایوزون های پیشـین از 
فراوانـی و تنـوع نسـبتاً باالیی برخـوردار اسـت و الیگوسـتژینیده ها نیز به 
وفـور در آن یافـت می شـود. فراوانـی ایـن گـروه فرصـت طلـب، نشـان 

دهنـدۀ شـرایط بـا مـواد مغذی بـاال در آب های سـطحی اسـت ]1٥[.

Globotruncana aegyptiaca Zone-4-3
Interval Zone :نوع زون

سن: کامپانین پسین
تعریـــف: مـــرز زیریـــن ایـــن بایـــوزون منطبـــق بـــا ظهـــور گونۀ 
Glo botruncana aegyptiaca و مرز باالیی آن براســـاس ظهور گونۀ 

می شـــود. تعریـــف   Gansserina gansseri

 محــدوده: ایــن بایــوزون 6٥/2 متــر از ضخامــت ســازند آب تلــخ را در 
بــر می گیــرد و در الیه هــای ســنگ آهکــی رســی، مارنــی و سیلتســتونی 
شناســایی شــده اســت. جامعــه فســیلی هم زیســت زیــر در ایــن بایــوزون 

شناســایی شــده اســت.
 Globotruncana lapparenti, G. arca, G. aegyptiaca, G. hilli,

 G. bulloides, G. falsostuarti, G. ventricosa, G. linneiana,

Macroglobigerinelloides bollii, M. subcarinatus, M. prairie�

hillensis, M. messinae, Heterohelix globulosa, Contusotrun�

cana patelliformis, Muricohedbergella monmouthensis, Glo�

 botruncanita stuarti, Rugoglobigerina rugosa, R. milamensis

.and Globotruncanella havanensis

Gansserina gansseri Zone-5-3
Interval Zone:نوع زون

سن: کامپانین پسین- مایستریشتین پیشین
تعریـــف: مـــرز زیریـــن ایـــن بایـــوزون منطبـــق بـــا ظهـــور گونۀ 
گونـــه  ظهـــور  بـــا  آن  باالیـــی  مـــرز  و   Gansse rina  gansseri

می شـــود.  مشـــخص   Con tu sotruncana contuse

ــی و  ــای رس ــنگ آهک ه ــر از س ــوزون 232/8 مت ــن بای ــدوده: ای  مح
ــرد. ــر می گی ــخ را در ب ــازند آب تل ــای س ــنگ آهک ه ــک و س آه

 فرامینیفرهــای پالنکتونــی و ســایر میکروفســیل های شناســایی شــده در 
ایــن زون شــامل:

Contusotruncana fornicata, C. patelliformis, Macroglobige�

rinelloides bollii, M. prairiehillensis, M. subcarinatus, M. 

messinae, M.alvarezi, Globotruncana lapparenti, G. ven�

tricosa, G. arca, G. bulloides, G. hilli, G. aegyptiaca, Het�

erohelix globulosa, Globotruncanita elevata, G. stuarti, G. 
و 5 پالنکتونی  فرامینیفرهای  پراكندگی  زمانی،  گسترش  جدول 

بایوزوناسیون سازند آب تلخ در برش چینه شناسی مراوه تپه
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stuartiformis,  Rugoglobigerina rugosa, R. milamensis, Glo�

botruncanella havanensis, Gansserina gansseri, Muricohed�

bergella holmdelensis, Pseudotextularia elegans, Pithonella 

ovalis, P. trejoi. Lenticulina sp., Gavelinopsis bembix, Gav�

elinella sp., Gaudryina sp., Sirtina sp., Nodosaria sp., Litho�

phylum sp. and bryozoa. 

Contusotruncana contusaZone-6-3
Interval zone , :نوع زون

سن: مایستریشین پیشین تا پسین
تعریف: مرز زیرین آن منطبق با ظهور Con tu sotrun cana con tusa و 
  Abath om pha l   us  ma yar oen  si  s  مرز باالیی آن منطبق با ظهور گونه

است. 
محـــدوده: ایـــن بایـــوزون 318/9متـــر از ســـنگ آهک هـــای رســـی، 
ــای  ــنگ آهک هـ ــنگ آهـــک و سـ ــیلتی، سـ ــای سـ ــنگ آهک هـ سـ
رسی- ســـیلتی ســـازندآب تلخ را در بـــر می گیـــرد. در ایـــن ناحیـــه در 
ـــده و  ـــته ش ـــا کاس ـــق دری ـــین از عم ـــا پس ـــی ت ـــتین میان ـــان مایستریش زم
ـــه  ـــا توج ـــد. ب ـــوبگذاری می کن ـــازند کالت رس ـــه س ـــته های کربنات نهش
بـــه حکمفرمـــا شـــدن شـــرایط کـــم عمـــق دریایـــی میکروفســـیل های 
پالنکتونـــی شـــاخص مایستریشـــتین میانـــی و پســـین از جملـــه گونـــۀ 
مـــرز  کننـــده  مشـــخص  کـــه   Abathomphalus mayaroensis

ــا در عـــوض  ــود، امـ ــاهده نمی شـ ــوزون اســـت مشـ ــن بایـ ــی ایـ باالیـ
میکروفســـیل های بنتیـــک شـــاخص ایـــن زمـــان در ســـازند کالت 
ــیلی هم زیســـت ایـــن بایـــوزون  ــه فسـ ــده اســـت. جامعـ ــایی شـ شناسـ

عبـــارت اســـت از:
Contusotruncana fornicata, C. patelliformis, C. walfishensis, 

C. contusa, Globotruncana lapparenti, G. hilli, G. aegyptiaca, 

G. arca, G. orientalis, G. bulloides, G. ventricosa, Heterohe�

lix globulosa, H. navarroensis, Macroglobigerinelloides bol�

lii, M. messinae, M.ultramicrus, M.alvarezi, M. subcarinatus, 

Rugoglobigerina rugosa, Globotruncanita stuarti, G.angulata, 

G. stuartiformis,  Globotruncanella havanensis, Muricohedber�

gella monmouthensis, M. holmdelensis, Gansserina gansseri, 

Pseudotextularia elegans, Ventilabrella riograndensis, Racem�

iguembelina fructicosa, Pithonella ovalis and P. trejoi.

 نتیجه گیری
ـــر  ـــالف دیگ ـــر خ ـــه ب ـــراوه تپ ـــن م ـــی در گراب ـــه باالی ـــته های کرتاس نهش
ـــی بســـیار کامـــل و پیوســـته ای  ـــدۀ توال ـــی در بردارن ـــه داغ غرب نواحـــی کپ
اســـت. بیشـــترین گســـترش و ضخامـــت ســـازند آب تلـــخ در قســـمت 

ـــن  ـــون دارد. در ای ـــر رخنم ـــس آیتامی ـــه داغ در ناودی ـــۀ کپ ـــی حوض غرب
ـــای  ـــنگ آهک ه ـــر س ـــخ از 649 مت ـــازند آب تل ـــی س ـــرش چینه شناس ب
ــی  ــه نواحـ ــوط بـ ــیلتی مربـ ــای سـ ــنگ آهک هـ ــارن و سـ ــی، مـ رسـ
ژرف دریایـــی تشـــکیل شـــده اســـت. در مطالعـــات بایوســـتراتیگرافی 
ـــی، 6  ـــای پالنکتون ـــه از فرامنیفره ـــق ب ـــه متعل ـــایی 36 گون ـــن شناس ضم

ـــامل: ـــوزون ش بای
 Glo botrun canaventricosa Zone، Radotruncana calcarata  

تصاویر میکروفسیل های61-2

تصاویر میکروفسیل های72-3
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1� W.K.D.: Western Kopet�Dagh; C.K.D.: 
Central Kopet�Dagh; E.K.D.: Eastern Ko�
pet�Dagh; M.T.F.: Maraveh Tappeh Fault; 
T.K.F.: Takal Kuh Fault; K.K.F.: Kurkhud 
Fault.; N.F.: Nabia Fault; K.F.: Khazar Fault; 
SH. F. S.: Shahrud Fault System.
2� Calcisphaerula innominata; B: Pithonel�
la trejoi )Bonet, 1956(; C: Globotruncana 
ventricosa )White, 1928(; D: Macroglobige�

rinelloides bollii )Pessagno 1967(; E: Rad�
otruncana calcarata )Cushman 1927(; F and 
G: Globotruncana arca )Cushman 1926(; H: 
Globotruncanita sturtiformis )Dalbiez 1955(; 
I and J: Globotruncanita stuarti )de Lappar�
ent 1918(; K: Globotruncanita angulata )Tilev 
1951(; L: Globotruncana falsostuarti )Sigal 
1952(.
3� A and B: Globotruncanella havanensis 

)Voorwijk 1937(; C: Globotruncana falsostu�
arti )Sigal 1952(; D: Rugoglobigerina rugosa 
)Plummer 1926(; E and F: Globotruncana 
aegyptiaca )Nakkady 1950(; G: Contusotrun�
cana patelliformis )Gandolfi 1955(; H and 
I: Gansserina gansseri )Bolli1951(; J: Ven�
tilabrella riograndensis )Martin 1972(; K: 
Racemiguembelina fructicosa )Egger 1899(; 
L: Contusotruncana contusa)Cushman 1926(.

[1] Lyberis, N. and Manby, G., 1999. Oblique to orthogonal con�

vergence across the Turan block in the post�Miocene. AAPG bul�

letin, v. 83, p. 1135�1160.

[2] Golonka, J., 2004. Plate tectonic evolution of the southern mar�

gin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics, v. 

381, p. 235�273.        

[3] Kavoosi, M., Lasemi, Y., Sherkati, S., and Moussavi�Harami, R., 

2009a. Facies analysis and depositional sequences of the Upper Ju�

rassic Mozduran Formation, a reservoir in the Kopet Dagh Basin, 

NE iran. Journal of Petroleum Geology, v. 32, p. 235�260.

[4] Bretis, B., Grasemann, B., and Conradi, F., 2012. An active fault 

zone in the Western Kopeh Dagh )Iran(. Austrian Journal of Earth 

Sciences, v. 105, p. 95�107.

[5] Robert, A. M. M., Letouzey, J., Kavoosi, M. A., Sherkati, S., 

Müller, C., Verges, J., and Aghababaei, A. 2014. Structural evolu�

tion of the Kopeh Dagh fold�and�thrust belt )NE Iran( and inter�

actions with the South Caspian Sea Basin and Amu Darya Basin. 

Marine and Petroleum Geology, 57, 68�87.

]6[ جمالـی، ا. م.، 139٠. بایوسـتراتیگرافی و لیتوسـتراتیگرافی نهشـته های کرتاسـه 
زیریـن در شـرق کپـه داغ، دانشـگاه شـهید بهشـتی، پایـان نامۀ دکتـری، 448 ص. 

[7] Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., Gheitanchi, M., Bo�

lourchi, M., 2006. Strike slip faulting, rotation, and along�strike 

elongation in the Kopet�Dagh mountains, NE Iran. Geophysical 

Journal International, v.166, p. 1161�1177.

]8[ افشـار حـرب، ع.، 1373. زمین شناسـی ایـران، زمین شناسـی کپـه داغ: سـازمان 
زمین شناسـی کشـور، طـرح تدویـن زمین شناسـی ایـران، 27٥ ص. 

[9] Bozorgnia, F. and Banafti, S., 1964. Microfacies and microor�

ganisms of Paleozoic through tertiary sediments of some parts of 

Iran. 22p.

[10] Ghourchaei, S., Ghasemi�Nejad, E., Vahidinia, M., and Ash�

ouri, A., 2015. Paleoenvironmental reconstruction of the upper 

Cretaceous succession )Abtalkh Formation( of the Kopeh�Dagh 

Basin, northeastern Iran based on foraminiferal and palynological 

analyses.Arabian Journal of Geosciences,v. 8, p. 2153�2168.

[11] Caron, M., 1985. Cretaceous planktonic foraminifera; In: 

Bolli, H.M., Saunders, J.B., and Perch�Nielsen, K. )Es.(. Plankton 

Stratigraphy; Cambridge University Press, Cambridge, pp. 11�86.

[12] Premoli Silva, I. and Verga, D., )2004(: Practical Manual of 

Cretaceous Planktonic Foraminifera, Course 3. In: Verga, D., and 

Rettroi, R. )Eds.(, International School of Planctonic Forminifera: 

University of Perugia and Milano, Tripografiadi di Pontefecino, 

Perugia, Italy, 283 p.

[13] Sari, B., 2009. Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the 

Coniacian�Maastrichtian sequences of the Bey Dag˘ları Autoch�

thon, western Taurides, Turkey: thin�section zonation, Cretaceous 

Research, v. 30, p. 1103–1132.

[14] Coccioni, R., and Premoli Silva, I., 2015. Revised Upper Al�

bian–Maastrichtian planktonic foraminiferal biostratigraphy and 

magneto � stratigraphy of the classical Tethyan Gubbio section )It�

aly(. Newsletters on Stratigraphy, v. 48, p. 47�90.

[15] Dias�Brito, D., 2000. Global stratigraphy, palaeobiogeogra�

phy and palaeoecology of Albian–Maastrichtian pithonellid cal�

cispheres: impact on Tethys configuration.Cretaceous Research, v. 

21, p.315�349.

Zone، Globotruncanella havanensis Zone، Globotruncana ae�

 Contuosotruncana و gyptiaca Zone، ZoneGansserina gansseri

ـــس در  ـــه تتی ـــر بایوزوناســـیون اســـتاندارد منطق ـــق ب contusa Zone منطب

ـــای  ـــاس زون ه ـــوع براس ـــد. در مجم ـــی ش ـــه معرف ـــورد مطالع ـــی م توال
زیســـتی شناســـایی شـــده، ســـن کامپانیـــن میانی–مایستریشـــتین میانـــی 
ـــود.  ـــنهاد می ش ـــرش پیش ـــن ب ـــخ در ای ـــازند آب تل ـــرای س ـــین- ب ـــا پس ت


