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بررسی بیوزون های نانوفسیلی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش  
یزدان آباد در مقایسه با برش قلعه زو )حوضه کپه داغ(
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امیرمحمد جمالی، مدیریت اکتشاف   

ــاد )غــرب حوضــه  در ایــن مطالعــه بیوزون هــاي ســازندهاي سرچشــمه و ســنگانه در بــرش  یزدان آب
کپــه داغ( براســاس نانوپالنکتون هــاي آهکــي مــورد بررســي قــرار گرفتــه و بــا بیوزون هــاي 
ــرش قلعــه زو از همیــن حوضــه، مقایســه شــد ند. ضخامــت مجمــوع ایــن دو ســازند در  نانوفســیلي ب
ــنگانه  ــازند س ــت س ــر و ضخام ــمه 6٥٥ مت ــازند سرچش ــت س ــر )ضخام ــاد 114٠ مت ــرش یزدان آب ب
 NC 48٥ متــر( اســت. رخدادهــاي نانوفســیلي بررســي شــده در ایــن مطالعــه، در قالــب بیوزوناســیون
ــه شــده اســت. براســاس الگــوي پراکندگــي نانوفســیل هاي آهکــي شــاخص، حضــور قســمت  ارائ
ــوزون NC7B در  ــي بی ــوزون نانوفســیلي?NC5 ، زون NC6، NC7A و قســمت هاي تحتان ــي بی فوقان
بــرش یزدان آبــاد محــرز شــده اســت. بنابرایــن نانوفســیل هاي آهکــي شــاخص، ســن بارمیــن پســین 
ــداي آپســین پســین  ــا ابت ــراي ســازند سرچشــمه و آپســین پیشــین ت ــداي آپســین پیشــین ب ــا ابت )؟( ت
ــه و  ــورد مطالع ــرش  م ــه ب ــود. در مقایس ــنهاد مي ش ــاد پیش ــرش یزدان آب ــنگانه، در ب ــازند س ــراي س ب
ــوب گذاري  ــه رس ــده ک ــخص ش ــه زو، مش ــرش قلع ــا ب ــده در آن ب ــت ش ــیلي ثب ــاي نانوفس بیو زون ه
ــر از  ــوزون NC5 در آن، زودت ــت بی ــه ثب ــه ب ــا توج ــاد ب ــرش یزدان آب ــل ب ــمه در مح ــازند سرچش س
بــرش  قلعــه زو آغــاز شــده اســت و همچنیــن رســوب گذاري ســازند ســنگانه در محــل بــرش قلعــه زو 
نیــز، باتوجــه بــه ثبــت بیــوزون )NC8)A&B در انتهــاي ایــن بــرش، دیرتــر از بــرش یزدان آبــاد پایــان 
یافتــه اســت. بــا مقایســه ضخامــت بیوزون هــاي نانوفســیلي موجــود، چنیــن اســتنباط مي شــود کــه در 
مــدت زمــان معرفــي شــده توســط بیــوزون NC6 )آپســین پیشــین(، نــرخ رســوب گذاري در محــل 

ــوده اســت.  ــاد برخــوردار ب ــه محــل بــرش یزدان آب بــرش قلعــه زو از میــزان باالتــري نســبت ب
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یزدان آبـــاد  

حوضه رسوبي کپه داغ در شماِل شرقي ایران واقع شده که از شرق دریاي 
خزر آغاز مي شود و پس از عبور از ترکمنستان و ایران، در یک راستاي 
غربي-شمال غربي تا شرقي-جنوب شرقي، وارد شمال افغانستان مي شود. 
بخش ایراني این حوضه با وسعتي معادل ٥٥ هزار کیلومتر مربع )معادل 
3/3 درصد مساحت کل کشور(، بین عرض هاي جغرافیایي 3٥ درجه و 
38 دقیقه تا 38 درجه و 1٥ دقیقه شمالي و طول هاي جغرافیایي ٥4 درجه 
و ٠ دقیقه تا 61 درجه و 13 دقیقه شرقي قرار گرفته است. در این حوضه، 
برخوردار  باالیي  ضخامت  و  گسترش  از  کرتاسه  رسوبي  سنگ هاي 
هستند و جز کامل ترین و ضخیم ترین نهشته هاي ایران است ]1[. مطالعه 
با مطالعات زمین شناسان  زمین شناسي توالي کرتاسه در حوضه کپه داغ 
شرکت نفت در دهه 196٠ و 197٠ آغاز شده است. رسوبات کرتاسه 
سنگانه،  سرچشمه،  تیرگان،  شوریچه،  سازندهاي  شامل  حوضه  این 
مطالعه،  این  در  که  است  کالت  و  نیزار  آب تلخ،  آب دراز،  آیتامیر، 
قرار  بررسي  مورد  نانوفسیلي  دیدگاه  از  و سنگانه  سازندهاي سرچشمه 
گرفته است. تا کنون براساس سایر گونه هاي فسیلي، مطالعاتي بر روي 
این دو سازند انجام شده است ]٥-2[. از آنجایي که نانوفسیل هاي آهکي 
تطابق  و  تعیین سن  بیوستراتیگرافي جهت  ابزارهاي  دقیق ترین  از  یکي 
الیه هاي رسوبي است ]6[، بررسي سازندها به لحاظ محتواي نانوفسیلي 

تاکنون  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  ایران  در  اخیر،  دهه هاي  در 
روي  بر  نانوفسیل ها  براساس  بیواستراتیگرافي  مطالعه  محدودي  تعداد 
سازندهاي سرچشمه و سنگانه انجام شده است ]1٥-7[. در این مطالعه 
منظور  به  و  داغ  کپه  حوضه  غرب  در  سنگانه،  و  سرچشمه  سازندهاي 
تعیین سن برش هاي مذکور، به لحاظ بیوزون هاي نانوفسیلي بررسي شده 

است.

1- موقعیت جغرافیایي و راه هاي دسترسي به برش هاي مورد مطالعه
قاعده برش یزدان آباد در باالي روستاي یزدان آباد و با مختصات طول 
 ٥٥  '  34" شمالي  جغرافیایي  عرض  و   ٥7°  3٥'  1٠" شرقي  جغرافیایي 
°37 قرار دارد و دسترسي به این برش از طریق جاده آسفالته شیروان – 

بجنورد امکان پذیر است )شکل-1(.

2- لیتواستراتیگرافي برش  مورد مطالعه 
یزدان آباد  برش  در  سنگانه  و  سرچشمه  سازندهاي  برونزد  ضخامت 
متر و ضخامت  متر )ضخامت سازند سرچشمه 6٥٥  در مجموع 114٠ 
به  یزدان آباد  برش  در  سرچشمه  سازند  است.  متر(   48٥ سنگانه  سازند 
دارد.  قرار  تیرگان  سازند  آهک هاي  سنگ  روي  بر  هم شیب  صورت 
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در این برش، بخش ابتدایي سازند سرچشمه از تناوبي از سنگ آهک 
از ضخامت سنگ  باال  به سمت  که  است  شده  تشکیل  آهکي  شیل  و 
آهک کاسته مي شود. در ادامه تا انتهاي سازند، مارن هاي آهکي، مارن 
و آهک رسي قرار دارند. سازند سنگانه با ضخامت 48٥ متر و به صورت 
با  از سیلتستون  قرار گرفته است که  بر روي سازند سرچشمه  هم شیب 
میان الیه هاي محدودي از ماسه سنگ، مارن، آهک رسي و سنگ آهک 
تشکیل شده است. این سازند به صورت هم شیب توسط ماسه سنگ هاي 

ضخیم الیه  سازند آیتامیر پوشیده شده است. 

3- روش آماده سازي و مطالعه
رسـوبات،  نانوفسـیلي  بیوزون هـاي  تعییـن  منظـور  بـه  مطالعـه  ایـن  در 
از  و  متـر   4 تقریبـي  فاصلـه  بـا  یزدان آبـاد  بـرش  در  نمونـه  تعـداد28٠ 
نمونه هـاي تـازه و فاقد هوازدگي برداشـت شـد. در ایـن مطالعه از روش 
ته نشسـت ثقلي )Gravity Settling( -یکي از روش هاي اسـتاندارد تهیه 
مقاطـع نانوفسـیلي ]6[- اسـتفاده شـد. جهـت مطالعـات میکروسـکوپي، 
تعـداد 28٠ اسـالید از نمونه هـاي برداشـت شـده آمـاده و مطالعـه شـد. 
اسـالیدهاي تهیـه شـده بـا میکروسـکوپ نـوري پالریـزان Leica مـدل 
DMLP بـا عدسـي شـیئي ×63 و عدسـي چشـمي ×16 مجهز بـه دوربین 
Nikon دیجیتـال  DS-Fi2 )مسـتقر در شـرکت ملـي نفـت، مدیریـت 
 OptiPhot II مـدل Nikon اکتشـاف( و میکروسـکوپ نـوري پالریزان
Pol  بـا عدسـي شـیئي ×1٠٠ و عدسـي چشـمي ×1٠ مجهـز بـه دوربیـن 
Nikon دیجیتـال D-32٠٠ )مسـتقر در آزمایشـگاه نانوفسـیل دانشـگاه 
شهیدبهشـتي( مطالعـه و عکس بـرداري از گونه هـاي نانوفسـیلي انجـام 
شـد. اسـالیدها براسـاس میـزان فراواني جنـس و گونه هـا، از رویت 3 تا 
٥ ردیـف )در حـدود 1٥٠ تا 2٥٠ میدان دید( در اسـالیدهاي پرفسـیل تا 
تقریبا کل اسـالید، در اسـالیدهاي کم فسـیل مورد بررسـي قرار گرفت. 

4- حفظ شدگي و تنوع نانوفسیل هاي آهکي
فراواني و اجتماع نانوفسیل هاي آهکي ممکن است تحت تاثیر انحالل 
انحالل شود.  برابر  مقاوم در  انواع  افزایش  قرار گیرد و سبب  دیاژنز  و 
نانوفسیل هاي آهکي  در  ثانویه کلسیت  یا رشد  و  انحالل  باعث  دیاژنز 
مي شود و تشخیص آنها را با مشکل مواجه مي کند. با توجه به ظرافت 
نانوفسیل ها، توجه به این نکته در مطالعات مورد اهمیت است. در این 
است  نانوفسیل  فاقد  تقریبا  ماسه سنگ  و  آهک  لیتولوژي هاي  مطالعه، 
میزان  نیز،  سنگانه  و  سرچشمه  سازندهاي  لیتولوژي هاي  دیگر  در  و 
poor to moder� )حفظ شدگي نانوفسیل ها عموماً از ضعیف تا متوسط 
ate( در نوسان بوده و در افق هایي از این دو سازند، حفظ شدگي مطلوب 
)good( مشاهده شده است ]16[. در بسیاري از نمونه هاي این مطالعه، 
 Watznaueria barnesiae &( تنها گونه هاي بسیار مقاوم در برابر دیاژنز

Watznaueria fossacincta( در اسالیدها دیده مي شود.

5- بیوزوناسیون
در  خانواده   13 به  متعلق  جنس   26 از  گونه   4٥ تعداد  مطالعه،  این  در 
مذکور  گونه هاي  پراکندگي  )جدول  شد  شناسایي  یزدان آباد،  برش 

در شکل-2 و تصویر تعدادي از این گونه ها در Plate�1 نشان داده شده 
 Bown et al,  1998 و Perch�Nielsen, 1985 است(. شناسایي ها براساس
براي  آهکي،  نانوفسیل هاي  بیوزوناسیون  از  تعدادي  است.  شده  انجام 
زمان آپسین – آلبین در حوضه تتیس پیشنهاد شده است ]24- 17[. در 

موقعیت جغرافیایی برش های  یزدان آباد و قلعه زو، در منطقه كپه داغ 1
)برگرفته از افشارحرب 1373، با اندكی تغییرات(.

مبنای 2 بر  بیوزوناسیون  و  آهکی  نانوفسیل های  پراكندگی  جدول 
گونه های شاخص نانوفسیلی در برش یزدان آباد
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برش هاي مورد مطالعه، بیوزوناسیون روث ]21[ که توسط برالوئر ]23[ 
در آن تغییراتي داده شده، مورد استفاده قرار گرفته است و با بیوزوناسیون 
جهاني سیسینگ ]2٠[ مقایسه شده است. بیوزون هاي ارائه شده براساس 
نوع  از  و  تکاملي گونه ها   )LO( و آخرین حضور   )FO( اولین حضور 

Interval Zone است )شکل-3(.
بیوزون هاي نانوفسیلي، از قاعده تا راس برش به ترتیب عبارت است از:

 Watznaueria oblonga زون : NC5 5-1- بیوزون نانوفسیلي
این بیوزون از آخرین حضور Cruciellipsis cuvillieri تا اولین حضور 
Rucinolithus irregularis  را شامل و محدوده زماني آن بارمین پسین 
برش  در  زیرین(  مرز  )شاخص   Cruciellipsis cuvillieri گونه  است. 
برش،  این  در  زون  این  پاییني  مرز  موقعیت  و  نشده  رویت  یزدان آباد 
اولین  با  این زون  باالیي  از سازند سرچشمه است. مرز  پایین تر  احتماال 
یزدان آباد و در ضخامت  Rucinolithus irregularis در برش  حضور 
613 متري سازند سرچشمه تعیین شده است. بنابراین قسمت هاي فوقاني 
بیوزون NC5 در 613 متر ابتدایي سازند سرچشمه واقع است )به دلیل 
این  محدوده   ،Rucinolithus irregularisگونه محدود  بسیار  رویت 

بیوزون محتمل و با عالمت سوال مشخص شده است(. 

 Chiastozygus litterarius  زون :NC6 5-2- بیوزون نانوفسیلي
این بیوزون از اولین حضور Rucinolithus irregularis تا اولین حضور  
Eprolithus floralis را شامل و محدوده زماني آن آپسین پیشین است. 
 Rucinolithus در برش یزدان آباد، مرز پاییني این زون با اولین حضور
irregularis و در ضخامت 613 متري سازند سرچشمه تعیین شده است. 
مرز باالیي این زون در این برش، در ضخامت 169 متري سازند سنگانه 
و با اولین حضور گونه Eprolithus floralis تعیین شده است. بنابراین 
به همراه 169 متر  انتهایي سازند سرچشمه  نانوفسیلي، 42 متر  این زون 
را شامل  متر(  یزدان آباد )مجموعا 211  ابتدایي سازند سنگانه در برش 

مي شود. 

 Rhagodiscus angustus زون :NC7 5-3- بیوزون نانوفسیلي
ایـن بیـوزون از اولیـن حضـور Eprolithus floralis تـا اولیـن حضـور 
Prediscosphaera columnata  را شـامل و محدوده زماني آن آپسـین 
پسـین اسـت. مـرز پایینـي ایـن زون در بـرش یزدان آبـاد، در ضخامـت 
 Eprolithus floralis 169 متـري سـازند سـنگانه و با اولین حضور گونـه
تعییـن شـده اسـت. مـرز باالیـي ایـن زون در بـرش یزدان آبـاد بـه دلیـل 
نبـود گونـه Prediscosphaera columnata محـرز نشـده و احتمـاال در 
باالتر از سـازند سـنگانه اسـت. بنابراین ثبت قسـمت هاي ابتدایي بیوزون 
NC7، در 316 متـر انتهایـي سـازند سـنگانه در بـرش یزدان آبـاد محـرز 
شـده اسـت. در ایـن بیوزون سـه زیـرزون قـرار دارد که اولیـن زیر زون، 
NC7A اسـت. این بیـوزون فرعي، اولین حضـورEprolithus  floralis  تا 
آخریـن حضـور Micrantholithus spp. را در بـر مي گیـرد و محـدوده 
زماني آن ابتداي آپسـین پسـین اسـت. بیوزون فرعـي NC7B معرف میانه  
آپسـین پسـین اسـت و آخریـن حضـور Micrantholithus spp تـا اولیـن 

حضـور گونـه Ragodiscus achlyostaurion   را شـامل مي شـود. 
حضـــور  اولیـــن  محـــدوده  نیـــز   NC7C فرعـــي  بیـــوزون 
 Prediscosphaera   تـــا اولین حضـــور Ra godis cus  ach ly os taurion
 NC7A را شـــامل مي شـــود. مـــرز پاییني بیـــوزون فرعي colum nata
در بـــرش یزدان آباد، در ضخامت 169 متري ســـازند ســـنگانه با اولین 
حضـــور گونه Eprolithus floralis تعیین شـــده اســـت. مرز باالیي این 
زون فرعي در برش یزدان آباد، در ضخامت 324 متري ســـازند ســـنگانه 
و با آخریـــن حضور گونه هاي جنـــسMi cran tho lithus  تعیین شـــده 
اســـت. بنابرایـــن محدوده این بیـــوزون فرعي در مجمـــوع با ضخامت 

با 3 نانوفسیلی سازندهای سرچشمه و سنگانه  و مقایسه  بیوزون های 
بیوزون های استاندارد جهانی نانوفسیل های آهکی )CC( در عرض های 

جغرافیایی پایین تا متوسط 1

مقایسه ضخامت بیوزون های نانوفسیلی و ضخامت سازندهای سرچشمه 4
و سنگانه  برش  یزدان آباد و قلعه زو )ضخامت بیوزونها سازند سرچشمه 

با فلش آبی و در سازند سنگانه با فلش صورتی است(2 
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 NC7B 1٥٥ متر، در ســـازند سنگانه واقع اســـت. مرز باالیي زون فرعي
 Ragodiscus achlyostaurion در بـــرش یزدان آباد به دلیل نبود گونـــه

محرز نشـــده و احتماال درباالتر از ســـازند ســـنگانه است. 

6- بررسي بیوزون ها
که  آهکي  نانوفسیل هاي  براساس  بیوزوناسیون  مطالعات  براساس 
است،  گرفته  صورت  سنگانه  و  سرچشمه  سازندهاي  روي  بر  تاکنون 
ضخامت  داراي  کپه داغ،  حوضه  مختلف  قسمت هاي  در  سازندها  این 
نواحي  در  حوضه  عمق  اختالف  عالوه بر  است.  متفاوتي  سن هاي  و 
فعال  حوضه  در  رسوب گذاري  با  همزمان  که  گسل هایي  مختلف، 
نیز در این اختالف ضخامت، تاثیر داشته  بوده اند )افشارحرب، 1373( 
در  سرچشمه  سازند  روي  بر  شده  انجام  نانوفسیلي  مطالعات  در  است. 
 .]7[ شد  تعیین  آپسین-آلبین  سازند  سن  داغ(،  کپه  )شرق  تیپ  مقطع 
امیرآباد،  و  آتشگان  برش هاي  در  سازند سرچشمه  مطالعه  در  همچنین 
سن آلبین، براي برش امیرآباد و سن آلبین-آلبین پسین براي این سازند 
انجام  نانوفسیلي  مطالعات  در   .]8[ است  شده  تعیین  آتشگان،  برش  در 
شده بر روي سازند سنگانه در برش هاي مزدوران و امیرآباد، سن آلبین 
تعیین شده  این برش ها  این سازند در  براي  میاني  تا تورونین آغازي و 
است ]9[. از جمله مطالعات نانوفسیلي بر روي هر دو سازند سرچشمه 
و سنگانه، مطالعه این دو سازند در محل برش تکل کوه ]13-11[، برش 
شیخ ]14[ و برش قلعه زو ]1٥[ است. سن سازند سرچشمه در برش تکل 
کوه، بارمین پسین تا آپسین پیشین و سن سازند سنگانه، که در این برش 

با ناپیوستگي فرسایشي در زیر سازند کالت واقع شده، آپتین پیشین تا 
ابتداي آپسین پسین تعیین شده است. در برش شیخ، سن سازند سرچشمه 
بارمین پسین تا ابتداي آپسین پسین و سن سازند سنگانه آپسین پسین تا 
قلعه زو  برش  در  سازند سرچشمه  است. سن  تعیین شده  پسین؟  آپسین 
آپسین پیشین تا اوائل آپسین پسین و سن سازند سنگانه آپسین پسین تا 

آلبین پیشین پیشنهاد شده است.
در این مطالعه، بررسي پراکندگي نانوفسیل ها در برش یزدان آباد، بیانگر 
Rucinolithus irregularis در ضخامت 613  ثبت اولین حضورگونه  
 Cruciellipsis گونه  حضور  عدم  به  توجه  با  است.  سرچشمه  متري 
cu villieri  )حادثه نانوفسیلي که آخرین حضور این گونه معرف ابتداي 
و  نامشخص   NC5 بیوزون  پایین  فاصله، مرز  این  NC5 است( در  زون 
کوچک  گونه  که  آنجا  از  است.  سرچشمه  سازند  از  پایین تر  احتماال 
Ru cinolithus irregularis که معرف مرز باالیي بیوزون بوده و به طور 
بسیار محدود در دو نمونه از نمونه هاي مورد مطالعه رویت شد. حضور 
این بیوزون محتمل و با عالمت سوال ارائه شده است. بنابراین از ابتداي 
سازند سرچشمه تا ضخامت 613 متري این برش، احتماال به بارمین پسین 
ضخامت  در   Eprolithus floralis حضورگونه  اولین  ثبت  دارد.  تعلق 
169 متري سنگانه است. بنابراین از ضخامت 613 متري سازند سرچشمه 
تا 169 متري سازند سنگانه متعلق به آپسین پیشین است. به دنبال حادثه 
ضخامت  در   .Micrantholithus spp حضور  آخرین  فوق،  نانوفسیلي 
324 متري سازند سنگانه واقع است که این حادثه معرف انتهاي بیوزون 
تا 324  از ضخامت 169 متري سازند سنگانه  بنابراین  و   NC7A فرعي 
متري سازند سنگانه متعلق به زمان ابتداي آپسین پسین است. از ضخامت 
324 متري سازند سنگانه تا انتهاي سازند نیز حادثه نانوفسیلي ثبت نشده 
NC7B و سن آپسین  پاییني زون فرعي  به بخش  این محدوده  است و 

پسین نسبت داده شده است. 
اولین  ثبت  بیانگر  قلعه زو  برش  در  نانوفسیل ها  پراکندگي  بررسي 
حضورگونه  Eprolithus floralisدر ضخامت ٥٠7 متري سرچشمه است 
که به عنوان حادثه معرف انتهاي زون NC6 و ابتداي زون NC7 در نظر 
گرفته مي شود. بنابراین از ابتداي برش تا ضخامت ٥٠7 متري، به زون 
فرعي NC6 و آپسین پیشین تعلق دارد. به دنبال حادثه نانوفسیلي فوق، 
آخرین حضور Micrantholithus spp.  در ضخامت 71٠ متري سازند 
 NC7A سرچشمه واقع است که این حادثه معرف انتهاي بیوزون فرعي
و سن ابتداي آپسین پسین است و بنابراین از ضخامت ٥٠7 متري سازند 
آپسین  ابتداي  زمان  به  متعلق  سرچشمه  سازند  متري   71٠ تا  سرچشمه 
 Prediscosphaera حضور  اولین  بعد،  نانوفسیلي  حادثه  است.  پسین 
 3 بنابراین  است.  سنگانه  سازند  متري   422 ضخامت  در   columnata
سنگانه  سازند  ابتدایي  متر   422 همراه  به  سرچشمه  سازند  انتهایي  متر 
دارد. حادثه  تعلق  پیشین  آلبین  زمان  به  متر(  )با ضخامت مجموع 42٥ 
نانوفسیلي بعد، اولین حضور Tranolithus orionatus در انتهاي سازند 
بیوزون  معرف  سنگانه  سازند  انتهایي  متر   216 بنابراین  و  است  سنگانه 

)A&B(NC8 و سن آلبین پیشین است )شکل-4(.
و  یزدان آباد  برش هاي  در  شده  ثبت  نانوفسیلي  بیوزون هاي  براساس 
قلعه زو و با توجه به موقعیت برش ها )برش هاي یزدان آباد و قلعه زو تقریبا 

تطابق بیواستراتیگرافی برش  مورد مطالعه با برش قلعه زو5
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در فاصله ٥٥ کیلومتري از هم و در روندي شمال غربي- جنوب شرقي 
قرار دارند(، این دو برش از نقطه نظر بیوزون هاي نانوفسیلي ثبت شده در 
آنها، مورد مقایسه قرار گرفته اند. در شکل-٥، قسمتهاي فوقاني بیوزون 
NC5 با سن بارمین پسین )؟(، بخش ابتدایي سازند سرچشمه در برش 
برش  در  بیوزون  این  مي شود.  شامل  را  قاعده(  از  متر   613( یزدان آباد 
قبل از رسوب گذاري سازند سرچشمه واقع است؛ زیرا  قلعه زو احتماالً 
زون(  انتهایي  )بخش   NC6 زون  با  مذکور  برش  در  سازند  این  شروع 
مقارن است و رسوب گذاري سازند سرچشمه در موقعیت برش قلعه  زو 
از رسوبات  اثري  و  است  یزدان آباد آغاز شده  برش   موقعیت  از  دیرتر 
این سازند تا زمان آپسین پیشین )زون نانوفسیلي NC6( در برش مذکور 

دیده نمي شود. 
سازند  متري   613 ضخامت  از  متر،   211 ضخامت  با   NC6 بیوزون 
سازند  انتهاي  متر   42( سنگانه  سازند  ابتدایي  متر   169 تا  سرچشمه 
سرچشمه و 169 متر ابتدایي سازند سنگانه( را در برش یزدان آباد شامل 
ابتدایي  متر   ٥٠7 بیوزون،  این  فوقاني  بخش هاي  حالي که  در  مي شود. 
درنظرگیري  با  است.  شده  شامل  قلعه زو  برش  در  را  سرچشمه  سازند 
ضخامت بیوزون NC6 درمي یابیم که در مدت زمان معادل این بیوزون، 
نرخ رسوب گذاري در برش یزدان آباد )211 متر( از برش قلعه جق )٥٠7 
متر و تنها شامل بخش فوقاني این زون( کمتر است. همچنین این بیوزون 
درحالي که  مي گیرد.  قرار  سرچشمه  سازند  در  کامال  قلعه زو  برش   در 
در برش یزدان آباد سازندهاي سرچشمه و سنگانه را شامل شده است. 
بیوزون فرعي NC7A با سن ابتداي آپسین پسین ضخامت 169 متري تا 
ضخامت 324 متري سازند سنگانه )در مجموع به ضخامت 1٥٥ متر( را 

در برش یزدان آباد تشکیل مي دهد. 
متري  تا ضخامت 71٠  متري  بیوزون فرعي، ٥٠7  این  قلعه زو  برش  در 
مي شود.  شامل  متر(   2٠3 ضخامت  به  مجموع  )در  سرچشمه  سازند 
است که  از آن  فرعي حاکي  بیوزون  این  تغییر ضخامت  روند  بررسي 
نرخ رسوب گذاري در زمان آپسین پسین در محل دو برش تقریبا مشابه 
برش  در  فرعي  بیوزون  این  و  بوده  بیشتر(  اندکي  یزدان آباد  برش  )در 
برش  در  درحالي که  مي گیرد.  قرار  سنگانه  سازند  در  کامل  یزدان آباد 
قلعه زو کامال در سازند سرچشمه واقع است. قسمت هاي ابتدایي بیوزون 
فرعي NC7B، در برش یزدان آباد )از ضخامت 324 متري سازند سنگانه 
بیوزون هاي  است.  شده  ثبت  متر(،   161 ضخامت  با  و  برش  انتهاي  تا 
)NC7)B&C به طور تفکیک نشده و با سن آپسین پسین، ضخامت 71٠ 
متري سازند سرچشمه تا ضخامت 422 متري سازند سنگانه )شامل 3 متر 
انتهایي سازند سرچشمه و 422 متر ابتدایي سازند سنگانه و در مجموع 
به ضخامت 42٥ متر( را در برش قلعه زو شامل مي شود. بنابراین با توجه 
بیوزون  این  انتهایي  بخش  مشخص کننده  زیستي  رخداد  ثبت  عدم  به 
بیوزون،  این  واقعي  ضخامت  به  دسترسي  عدم  و  یزدان آباد  برش  در 
نمي توان روند خاصي را براي این بیوزون در این حوضه در نظر گرفت. 
بیوزون هاي )NC8)A&B به طور تفکیک نشده و با سن آلبین پیشین، 
ضخامت 422 متري سازند سنگانه تا ضخامت 638 متري سازند سنگانه 
قلعه زو شامل مي شود و در  )با ضخامت مجموع 216 متر( را در برش 
بنابراین رسوب گذاري سازند سنگانه  برش یزدان آباد ثبت نشده است. 

انتهاي برش  NC8)A&B( در  باتوجه به ثبت بیوزون هاي تفکیک نشده 
قلعه زو، دیرتر از برش  یزدان آباد پایان یافته است.

نتیجه گیري
نانوفسـیل هاي آهکـي در سـازندهاي سرچشـمه و سـنگانه  بررسـي   .1
در برش هـاي مـورد مطالعـه، کـه بخشـي از قلمـرو حوضـه تتیس اسـت، 
 )CC( 21[ و سیسـینگ[ )NC( بیانگـر ثبـت بیوزون هـاي جهانـي روث

]2٠[ در ایـن رسـوبات اسـت.
یزدان آباد،  برش  در  گرفته  صورت  نانوفسیلي  مطالعات  براساس   .2
و   NC6 NC5، زون  نانوفسیلي  بیوزون  فوقاني  احتمالي قسمت  حضور 
بیوزون  فوقاني  قسمت  با  )معادل   NC7B بیوزون  تحتاني  هاي  قسمت 
CC6، زون CC7a و قسمت هاي تحتاني زون CC7b( محرز شده است 
سازند  براي  پیشین  آپسین  ابتداي  تا  )؟(  پسین  بارمین  سن  بنابراین  و 
سرچشمه و آپسین پیشین تا ابتداي آپسین پسین براي سازند سنگانه، در 

برش یزدان آباد پیشنهاد مي شود. 
شده  ثبت  نانوفسیلي  بیو زون هاي  و  مطالعه  مورد  برش   مقایسه  در    .3
سازند  رسوب گذاري  که  است  شده  مشخص  قلعه زو،  برش  با  آن  در 
سرچشمه در محل برش یزدان آباد با توجه به ثبت بیوزون NC5 در آن، 

زودتر از برش  قلعه زو آغاز شده است. 
4.  رسـوب گذاري سـازند سـنگانه در محـل بـرش قلعـه زو نیـز، باتوجـه 
بـه ثبـت بیـوزون A&B(NC8( در انتهـاي ایـن بـرش، دیرتـر از بـرش 

یزدان آبـاد پایـان یافتـه اسـت. 
استباط  چنین  موجود،  نانوفسیلي  بیوزون هاي  ضخامت  مقایسه  با    .٥
نرخ  پیشین(،  )آپسین   NC6 بیوزون  زمان  مدت  در  که  مي شود 

رسوب گذاري در محل برش قلعه زو بیشتر از برش یزدان آباد است. 

برش  بیو زون هاي نانوفسیلي مورد مطالعه6
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بدون  متراژها  و  بوده  مدنظر  برش ها  در  بیوزون ها  زمانی  محدوده  هم ارزی   -1
رعایت مقیاس ذکر شده است.

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

]1[ افشـارحرب، ع.، ، زمیـن شناسـی ایـران، زمیـن شناسـی کپـه داغ. 
سـازمان زمیـن شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور، 1373، 27٥ ص. 
م.:  نیـا،  وحیـدی  ع.،  عاشـوری،  ا.،  نـژاد،  قاسـمی  ا.،  داوطلـب،   ]2[
پالینواسـتراتیگرافی و محیـط دیرینـه سـازند سرچشـمه در بـرش چینـه 
شناسـی انجیربـالغ،  شـرق حوضـه رسـوبی کپـه داغ؛ مجلـه پژوهـش 

هـای چینـه نـگاری و رسـوب شناسـی، 1389، ش 41، ص 1- 2٠.
س.ر.،  حرمـی،  موسـوی  ا.،  محبوبـی،  م.،  س.  زاده،  موسـوی   ]3[
اثرفسـیلهاي سـازند سرچشـمه  نجفـی،م.:  قرائـی، م.ح.، و  محمـودی 
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