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چکیده
در این تحقیق شراای زیسر محیطی تاسرات کتمپرتیین – متستایشرتین از رایرق معافری
شنتستیی یتیوفوسیلهتی آهکی ،تعیین بتیوز نهتی زیستی مقتیسه آن برت ز ن بنر یهتى اسرتتی ارد
جهتیی تفسیا پتلئواکولوجیکی حوضه ایجتم میگیاد .باای دستیتبی به این ه ف چن ین سکشن برا
مانتی یتیوفوسیلهتی آهکی مطتلعه گادی که بت توجه به ا لین ظهور گویرههتی شرتص یتیوفوسری ی
متینرر  Micula prinsii Quadrum trifidum , Quadrum sissinghiiمجموعررة
فوسیلهتی همااه ،سن سکشنهتی ایتختب ش ه ابت ای کتمپتیین پسین ایتهتی متستایشتین پسرین
پیشنهتد میشرود .شرمترش گویرههتی شنتستییشر ه تفتسریا پرتلئواکولوجیکی یشرتیرا عا هرتی
جغاافیتیی یساتتً پتیین ،پا داکتیویتی فاتی یتی کم رسوبگذاری در دمتی یساتتً بتال میبتش .
کلمات کلیدی :زیس محیطی ،یتیوفوسیلهتی آهکی ،کتمپتیین ،متستایشتین ،بتیوز ن
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Environmental study of the Campanian - Maastrichtian
sediments
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In this research, the environmental conditions of CampanianMaastrichtian sediments are introduced through the introduction and
identification of calcareous nannofossils, the determination of biological
biozones and their comparison with global standard zonations and
paleoecological interpretation of the sedimentary basin. In order to achieve
this goal, several sections based on calcareous nannofossil were studied.
Due to the first occurrence of the nannofossil index species such as
Quadrum sissinghii, Quadrum trifidum and Micula prinsii and associated
fossils, the age of the selected sections Early Late Campanian-Late Late
Maastrichtian is suggested, the counting of identified species and
paleoecological interpretations indicates relatively low geographic
latitudes, low productivity and low fertility, and sedimentation at relatively
high temperatures.
Key words: Environmental, Calcareous nannofossils, Campanian,
Maastrichtian, Biozone
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مقدمه
در این تحقیق یتیوفوسیلهتی آهکی مابوط به زمتنهتی کتمپتیین متستایشتین در کپه داغ
مورد بارسی قاار گاف (شکل  .)1یتیوپالیکتونهتی آهکی در تایتس پسین ظتها ش ی در رول
مز ز ئیک سنوز ئیک متنوع ش ه در دریتهتی اما زی به فور یتف میشوی  .این دسته از
فوسیلهت به دلیل تنوع زیتد فاا ایی یسای در محی هتی رسوبی استوایی ییمهاستوایی همچنین
به ع مح دة چینهشنتسی کوتته ،باای زیاتقسیمت بتیواستااتیراافی از اهمی فاا ایی باصورداری .
صصوصی پالیکتویی یت شنت ری این گا ه فوسی ی دریتیجه پااکن گی یتیوفوسیلهت در یواحی
جغاافیتیی سیع به سودمن ی آنهت بهعنوان ابزاری جه تطتبق بین یتحیهیی میافزای (هتد ی،
.)1387
گویههتی یواحی گامسیا معت ل حضور یکپترچه داری باای ز نبن ی بتیواستااتیراافی مورد
ایواعی هم که جود
استفتده قاار میگیای  .در عا هتی جغاافیتیی بتالتا تع اد گویةهت کمتا اس
داری دارای مح ده سنی زیتدی هستن ازیظا استااتیراافی ارزش کمتای داری .
اه اف این مطتلعه بارسی زیس محیطی تاسات کتمپرتیین  -متستایشرتین از رایرق معافری
شنتستیی یتیوفوسیلهتی آهکی این ماز ،تعیین ز نهتی زیستی موجود در آن مقتیسرة آن برت ز ن-
بن یهتى استتی ارد جهتیی ،بارسی چرویری سطح تمتس فترمیشنهت دریهتی تفسیا پتلئواکولوجیکی
حوضه میبتش .
استراتیگرافی فارمیشنهای کالت و آبدراز
شهاك کال یتدری گافتهش ه ،لی بهتاین گسرتاش آن
یتم فترمیشن کال از یت دیس کال
در تنگ ییزار دی ه میشود به این دلیل سکشرن الررو در ایرن تنرگ معافری گادیر  .در ایرن محرل،
فترمیشن کال از  277متا سنگآهک شیل تشکیلش ه اس (افشترحاب.)1373،
فترمیشن کال بیشرتا در منرترق ماکرزی صرت ر کپره داغ گسرتاش دارد .درغراب کپره داغ،
ردیفهتی مشتبه بت فترمیشن کال رصستره سکشن الرو را ی اری از جنوب به شمتل ،ضختم آنهرت
کتهش مییتب (آقتیاتتی.)1383،
سکشن الروی فترمیشن آب راز در  75کی ومتای شاق مشه در ر ستتی آبر راز اقرع اسر  .در
این محل لیتولوجی فترمیشن آب راز شتمل  188متا شیل سنگ آهک میبتش (افشترحاب.)1373،
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ضختم این فترمیشن ازجنوب شاق به راف شمتل غاب از  500متا ترت  1500مترا تغییرا میکنر .
(در یش زاده.)1388 ،

شکل -1تصاویری از سکشنهای مطالعه شده
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در شرراق کپره داغ ماز زیاین فترمیشن کررال بت فترمیشن یرریزار پیوسرته گزارششر ه اسر
) (Hadavi & Notghi Moghaddam, 2012لی در غاب کپه داغ افشترحاب ( )1373بااین
بت راس که ماز زیاین فترمیشن کال سطحی فاستیشی اس که بهصور یتپیوسرته برا ر ی احر
سنری آب راز قاار دارد.
در این تحقیق تع اد  12یمویه از  30متا ضختم ماز زیاین فترمیشن کال در ها سه سکشرن
مطتلعره
ق عه ز  ،شیخ جوزك ،بته ف بارسری دقیرق بتیواسرتااتیراافی پرتلئواکولوجی باداشر
آبر راز در سکشرنهرتی مرذکور عمر تتً شرتمل سرنگآهک،
گادی  .لیتولوجی ماز فترمیشن کرال
سنگآهک متسهیی ،شیل مترن آهکی اس .
آمادهسازی و مطالعه
یتیوپالیکتونهتی آهکی به تع اد می یونهت ع د در ها گام از یمویههت جود داری به همین ع ّ
باای کتر بت یتیوفسیلهت یمویهیی کوچک کتفی اس  .ازسنری بت ابعتد سه ستیتی مترا مکعر برهراحتی
میتوان چن یمویه آمتدهستزی کاد .مزیّ دیرا باداش یمویههتی بزرگتا باای کرتر یتیوفسریل ایرن
اس که معموالً این یمویههت براای کترهرتی میکرا فوسری ی دیررا آیتلیزهرتی جیوشریمیتیی ملرل
ای ازهگیای ایز توپهتی پتی ار ،ک سی متای( )Calcimetryمحتوای کابن ارگتییکی ییز منتسر
ای هآل هستن .
آمتدهستزی بت ر ش اسمیااسالی ( )Smear slideایجتم میشرود بره دالیرل متعر د ایرن ر ش
یسا به ر شهتی دیرا مزی دارد:
ا ال در این ر ش از ظا ف آزمتیشرتهی متع د استفتده یمیشود ،پس امکتن آلودگی از این رایق
جود ی ارد ،ثتییت ب لیل استفتده از تمتم رسروب تااشری ه شر ه احتمرتل از دسر رفرتن فوسریلهتی
شتص یت فوسیلهتیی بت زن مخصوص صتص صفا میشود که این مسئ ه اثرای مط روب باشرمترش
فوسیلهت تفسیا پتلئواکولوجیکی یمویههت میگذارد.
ثتللت استفتده از ر ش اسمیااسالی یسا به ر شهتی دیرا آستنتا بوده تجهیزا آزمتیشرتهی
صتصی مورد ییتز یمیبتش  ،آمتدهستزی آن سایع بوده در زمتن کوتتهتای یسا به ر شهرتی دیررا
ایجتم میگادد ).(Bown and Young, 1998
درر ش اسمیااسالی یخس ح د یک سررتیتیمتامکع از یمویه به سی ه کتردك تااشرررری ه
میشود تت میزان تأثیا آلودگرری هوازدگرری به ح اقل باسر سرپس مقر اری از یمویره بره میرزان
تقایای  10-8گام صااشی ه ش ه تت بهصور پودر درآی آیرته بت افز دن قطاهیی آب مقطا به کمک
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یک صاللدی ان پودر حتص ه ر ی الم پهنش ه توس حاکرت زیرزاکری صاللدیر ان ضرختم هتی
مخت ف از یمویه ر ی المل ایجتد میشود پس از صشک ش ن یمویره ر ی اجرتقباقی برت اسرتفتده از
چس کتیتدابتلزام المل آمتدهش ه ر ی الم چساتی ه میشود.
هاچن که منتس تاین لیتولوجی ازیظا جرود یتیوفوسریلهتیآهکری مرترن چرتك اسر لری
فوسیلهتی مذکور در تمتمی تاسات دریتیی مز ز ئیک سنوز ئیک که حت ی کابنت ک سیم دایهریز
بوده تح تأثیا متتمورفیسم ،دیتجنز ش ی هوازدگی قاار یرافتهای  ،یتف میشوی  .به این سرا
جه تهیه یمویه تتزه غیا هوازده ،یمویهباداری از اعمتق  30تت  50ستیتیمتای ایجتم میشود.
جه بارسی صصوصیت یتیوفوسیلهت از میکا سکوپ یوری المپروس مر ل BX51برت ع سری
شیئی  100ر غن ایماسیون استفتده گادی مطتلعه ستصتمتن گویههتی مخت ف در د یور مروازی
) (PPLمتقترع ) (XPLایجتم ش .
بهمنظور شنتستیی یتیوفوسیلهت ییز مطتلعت بتیواستااتیراافی از گزارشهرتی متررع دی متینر
Cepek and Hay (1969), Thierstein (1976), Perch-Nielsen (1985), Williams
and Bralower(1995), Burnett(1998), Bown et al.,(1998), Bown and
باای ایجتم مطتلعت آمتری تع اد یتیوفوسیلهتی موجرود
 Concheyro(2004).استفتدهش ه اس
در بیس می ان دی شمترش گادی .
تاریخچه مطالعات فوسیلشناسی
مطتلعت فوسیلشنتسی چن ی با ر ی فترمیشن آب راز ایجتمش ه که بره باصری از آنهرت اشرتره
میشود:
رتهای زیای مق م ( ،)1969( Kalantari ،)1383فا غری صرتدقی ( ،)1385بخشرن ه
صسا تهاایی ( ،)1387همچنین مطتلعرت رسوبشنتسری ییرز توسر محمرودی قاایری همکرتران
( )1389فتتح بهتری همکتران ( )1390صور گافته اس .
فترمیشن کال ییز توس محققرتن مخت فری ازجم ره Hadavi &Notghi Moghaddam,
) ،(2012عالمه همکتران ( ،)1386مطتلعه ش ه اس  .از گزارشهتی رسوبشنتسی مابوره میتوان
به محاوبی همکتران ( )1384موسوی حامی همکتران ( )1388اشتره کاد.
در این تحقیق عال ه با معافی بتیوز نهتی یتیوفسی ی به مطتلعه ماز فترمیشنهتی آب راز کال
در غاب کپه داغ پاداصته تأثیا فتکتورهتی زیس محیطی با مانرتی یتیوفوسریلهتی آهکری بارسری
گادی .
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بایوزوناسیون
یتیوپالیکتونهتی آهکی به دلیل تنوع زیتد فاا ایی یسای در محی هتی رسوبی استوایی ییمه-
استوایی ،مح ده سنی کوتته ای ازه بزرگ اهمی فاا ایی در بتیواستااتیراافی داری  .تتکنون مطتلعت
زیس چینهیی فاا ایی با مانتی یتیوفوسیلهتی کایتتسیس در دییت ایجتمشر ه کره منجرا بره تعیرین
استتی اردهتی جهتیی ش ه اس که مهمتراین آن ز ن بنر ی اسرتتی ارد جهرتیی)Sissingh(1977
اس که در این گزارش از آن استفتدهش ه اس  .در این ز ن بن ی با استس ا لین حضور یت ایقراا
مجرررموعه فوسیلهتی هررمااه آنهت ،بتیوز ن هت تعایف میگادد با ایرن اسرتس
گویههتی شتص
بتیوز ن هتی یتیوفسی ی  CC26 CC21در ماز زیاین فترمیشن کال شنتستییش ه اس که جه
تفتسیا پتلئواکولوجیکی به آنهت اشتره میشود:
)Quadrum sissinghii Zone (CC21
این بتیوز ن از ظهورگویة  Quadrum sissinghiiتت ظهرور گویرة  Quadrum trifidumادامره دارد
که سن آن ابت ای کتمپتیین پسین میبتش  .ضختم بتیوز ن مذکور در ها یک از سکشنهتی ق عه ز ،
شریخ جروزك هجر ه مترا بروده کره شرتمل تاسرات بخرش فوقرتیی فترمیشرن آبر راز مریشرود.
) Sissingh(1977در منطقه تویس با استس گویة  C. aculeusاین بتیوز ن را بره سره برتیوز ن
فاعی تقسریم کراد .در عا هرتی برتال ا لرین حضرور گویرةArkhangelskiella cymbiformis
بهعنوان شتص قتع ه این ز ن به کتر میر د.
)Nephrolithus frequens zone (CC26
این بتیوز ن از ظهور تت ایقاا گویة  Nephrolithus frequensتعایف میشود یشتنگا بتزه
زمتیی ایتهتی متستایشتین پسین میبتش ازآیجتکه گویة  N. frequensشتص عا هتی جغاافیتیی
بتالس لذا با استس گزارش )Perch- Nielsen (1985در عا هتی جرغاافیتیی پتیین ظهور گویرة
 Micula prinsiiبهعنوان شتص بخش فوقتیی این بتیوز ن استفتده میشود .ضختم این برتیوز ن
در تمتمی سکشنهتی ق عه ز  ،شیخ جوزك د ازده متا بوده که شتمل تاسات آهکی بخرش زیراین
فترمیشن کال میگادد.
بت توجه به بتیررروز ن هتی معافیش ه سن پیشنهتدی در ها سه سکشن براای ضرختم مرورد
مطتلعه ابتررر ای کتمپرتیین پسین ایترهتی متستایشتین پسین اس یاررود برتیوز نهرتی CC24,
 CC25 CC23, CC22بین بخرش فوقرتیی فترمیشرن آبر راز بخرش زیراین فترمیشرن کرال
یشتندهن ه جود یتپیوستری در این ماز میبتش .
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مناقشه
یژگی شنت ری دریتیجه پااکن گی یتیوفوسیلهتی آهکی در یواحی جغاافیتیی سیع به
سودمن ی آنهت بهعنوان ابزاری باای تطتبق بین یتحیهیی میافزای (هتد ی .)1387،از اینر در این
ییز با استس
تحقیق با پتیه حضور گویههتیی که شتص فتکتورهتی مخت ف محیطی هستن
تغییاا فاا ایی یتیوفوسیلهتی آهکی در رول سکشنهتی موردمطتلعه یتتیج زیا حتصلش ه اس .
میزان ایحالل یتیوفوسیلهتی آهکی
بت توجه به میزان فاا ایی گویههتی مقت م درص فرراا ایی بررسیتر پرتیین  M. decussateکره
بهعنوان گویهیی مقت م در باابرا ایحرررالل شرنتصته میشرود). (Williams & Bralower 1995
میتوان به تأثیا پ ی ة ایحالل در ماز زیاین فترمیشن کال در سکشنهتی سهگتیه مطتلعره شر ه در
غاب کپه داغ پی باد .درحتلیکه شاق کپه داغ در سکشنهتی د باادر ،چهچهه کال دارای تعر اد
یساتتً فاا ان  M. decussateاس که میتوای یشتنگا ع م تأثیا پ یر ه ایحرالل بتشر  .درمجمروع
حفظش گی ایر امهتی ظایرفتا آسری پذیاتا متینر پررلهت صر ی هت در یتیوفوسریلهتی آهکری
مطتلعهش ه در شاق کپه داغ بیشتا اس  .عال ه با آن تنوع فاا ایی گویههتی یتیوفوسری ی در شراق
کپه داغ یسا به غاب فاا انتا میبتش ) .(Hadavi & Notghi Moghaddam, 2012بت توجه
به تأثیا منفی دیتجنز ایحالل با میزان حفظش گی یتیوپالیکتویهتی آهکی میتوان گف که فاا ایی
تنوع کمتا یتیوفوسیلهتی آهکی در غاب کپه داغ میتوای یتشی از ترأثیا دیرتجنز ایحرالل در زمرتن
رسوبگذاری بتش .
درجه حرارت
تحقیقت ایجتمش ه با ر ی تغییاا دمتیی کایتتسیس با استس گا ههتی مخت ف فسی ی بره یژه
یتیوفوسیلهتی آهکی ،بسیتر متنوع بوده اکلا آنهت جود شاای دمتیی متفت تی را باای کایتتسریس
پیشنهتد میکنن که باصی از این تحقیقت بهقاار ذیل هستن :
(Thibult and Gardin, 2007, Barrera and Savin, 1999, Eshet et al., 1992,
)Li and Keller, 1999
یکته مهم این اس که یتیوفوسریلهتی آهکری یسرا بره تغییراا دمرتیی بسریتر حسرتسای
مجموعههتی یتیوفوسی ی موجود در آبهتی ساد اقیتیوسهتی کنویی متفت از مجموعرههتی موجرود
در آبهتی گام هستن  .باای پیبادن به ضعی دمرتی گذشرته برت کمرک یتیوفوسریلهت میتروان از
چرویری ستصتتر کوکولی هت حضور یت ع م حضور گویرةهتی شرتص آب هروایی اسرتفتده یمرود.
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کوکولی هت حت ی کابنت ک سیم کایستتلی میبتشن
دمتی زیس کوکولی هت ایجتم میگیاد.

عمل ک سیتیش ن در دمتیی د تت سره باابرا

بت توجه به جود یتیوفوسیلهتی شتص آب هوای گرام عا هرتی جغاافیرتیی پرتیین در مراز
ع م جود فوسیلهتی شتص آب هوای سراد عا هرتی جغاافیرتیی برتال
زیاین فترمیشن کال
میتوان گف منطقه در عا جغاافیتیی یساتتً پتیین اقعش ه دریتیجه رسوبگذاری در آب هوای
یساتتً گام صور گافته اس .
مواد غذایی
بین تنوع یتیوفوسیلهت میزان مواد غذایی رابطه عکس جود دارد زیاا ر د مق ار زیرتدی مرواد
غذایی به سی ه ر دصتیههتی ارااف به حوضه جایتنهتی ر به بتال بتعث یتپتی اری شراای محیطری
ش ه تنوع یتیوفوسیلهت را کتهرش میده ) .(Erba, 2006از سویی باصی گویرههتی یتیوفوسری ی
ازجرررم ه Biscutum constance,Discorhabdutus rotatorius Discorhabdus
 )Mutterlose et al., 2005(ignotus ,Diazomatholithus lehmaniiیشرررتنگا
پررا داکتیویتری بتال بروده در مقررتبل گویههتی متینر Watznaeria barnesae, Eiflellithus
Lithraphidites carniolensis turriseifleiii, Prediscosphaera Cretacea,
یشتندهن ه پا داکتیویتی پتیین میبتشن ). (Herrle et.al. 2003
پتیین بودن تنوع یتیوفوسیلهتی آهکی در ماز زیاین فترمیشن کال در سکشنهتی موردمطتلعره
حضرور
گویتی میزان یساتتً کم مواد غذایی در حوضه رسوبگذاری در زمتن ترشکیل تاسات اسر
گویررههتی شررتص پا داکتیررویتی پررتیین متین ر Watznaeria barnesae, Eiflellithus
 turriseifleiii, Lithraphidites carniolensisع م حضور گویههتی شتص پا داکتیویتی
بتال یشتندهن ه پا داکتیویتی پتیین حوضه اس .
تحقیق ایجتمش ه در شاق حوضه رسوبی کپه داغ ماین تنوع بیشتا یتیوفوسیلهتی آهکی در این
ماز اس ) (Hadavi & Notghi Moghaddam, 2012این اما میتوای بیتیرا پا داکتیرویتی
بتالتا شاق کپه داغ یسا به غاب آن در ماز زیاین فترمیشن کال بتش .
عمق قدیمه
بتتوجه به ضعی گویههت میتوان تت ح دی به عمق حوضه رسوبی مورد یظا پیباد.
یتیوفوسیلهتی آهکی که فتواتوتا ف بوده قتدر به ایجتم فتوسنتز هستن عم تتً در ز ن یوری که یور
بیشتاین یفوذ را دارد به فور یتف میشوی ز ن یوری بت توجه فتکتورهتی مخت ف ازجم ه زا یه تتبش
9

تالرم آبهت ح اکلا تت عمق د ص متای را دربا میگیاد لی
یور صورشی  ،میزان شفتفی
یتیوپالیکتویهتی آهکی بیشتاین فاا ایی را در عمق پنجته متای داری (شکل )2؛ امت به دلیل صتصی
شنت ری قاارگیای در پ هتی م فوعی ریزش بهصور بافهتی دریتیی حتی بع از عمق موازیه
کابنت ک سیم  Carbonate Compensation Depthهم قتبل رؤی هستن .
فاا ایی گویة  W.barnesaeبت عمق یسا عکس دارد ) (Watkins et al., 1996این مط
در مطتلعت کنویی ییز صتدق اس  .ب ین معنت که بت افزایش عمق تع اد  W. barnesaeکم میشود.
نتیجهگیری
در این تحقیق بت توجه به گستاش استااتیراافی یتیوفوسیلهتی آهکری موجرود در مقرترع مرورد
تجمع فسی ی همااه برتیوز نهرتی CC26 CC21از
مطتلعه ا لین حضررور گویههتی شتص
ز نبن ی) Sissingh(1977پیشررنهتد میگادد که یرشتنگا بتزه زمرتیی ابتر ای کتمپرتیین پسرین
باای بخش فوقرررتیی فترمیشن آب راز ایتهتی متستایشتین پسین باای بخش زیاین فترمیشن کرال
میبتش  .در ضمن یاررود بتیوز نهتی CC25 CC24,CC23 ,C22در این ماز یشتندهن ه جود
یتپیوستری در آن اس  .از مجموع مطتلعت پتلئواکولوجیکی میتوان به دمتی یساتتً بتال ،پا داکتیویتی
فاتی یتی پتیین حوضه قاارگیای آن در عا جغاافیتیی یساتتً پتیین پیباد.
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