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چکیده
نانوپالنکتونهای آهکی از ابزارهای بسیار مهم برای مطالعات پالئواکولوجیکی ،بایواستراتیگرافی و تعیین
افقهای مشخص دارای ذخایر هیدروکربنی بوده و به این دلیل در صنعت نفت اهمیت فراوان دارندد .در ایدن
تحقیق پالئواکولوجی ترسبات آلبین -سنومانین بر مبنای نانوفوسیلهای آهکی مدورد بررسدی قدرار ررفدت.
لیتولوجی این ترسبات شامل تناوبی از شیل و مارن ،مارن و سنگآهک کالستیکی میباشد .با توجه به اولین
حضور رونههای شاخص نانوفوسیلی Eiffellithus turriseiffellii ،Prediscosphaera columnata
و Microrhabdulus decoratesدو بایوزون نانوفسیلی استاندارد CC9تا  CC10پیشنهاد میردردد.
بر اساس بایوزونهای مذکور سدن مدرز مطالعده شدده ،آلبدین پسدین تدا سدنومانین پسدین اسدت .تفاسدیر
پالئواکولوجی نشان میدهد که این ترسبات در محیطهای کمعمق دریایی با طول و عرض جغرافیایی پایین
تشکیلشددده اسددت و حضددور جنسهددای شدداخص آگ رددرن ماننددد Nannoconus, Watznaueria,
 Lithraphiditesنشاندهندة شرایط آگوهوای ررن در ترسبات مطالعه شده میباشد.
کلمات کلیدی :بایواستراتیگرافی ،آلبین ،سنومانین ،نانوپالنکتونهای آهکی ،پالئواکولوجی
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Paleoecology of Albian- Cenomanian sediments based on Calcareous
nanoplanktons
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Calcareous nannoplanktons are one of the most important tools for
paleoecological studies, biostratigraphy and determination of specific horizons
with hydrocarbon reserves and therefore are important in the petroleum
industry. In this study, the paleoecology of Albin-Cenomanian sediments based
on calcareous nanofossils was investigated. The lithology of these sediments
includes the alternation of shale and marl, marl and clay limestone. Regarding
the first occurrence of index species of Prediscosphaera columnata, Eiffellithus
turriseiffellii and Microrhabdulus decorates, two nannofossil standard standard
CC9 to CC10 are suggested. Based on these biozones, the age of the studied
boundary is the late Albian to the late Cenomanian. Paleoecological
interpretation show that these sediments were deposited in shallow marine
environments, low latitude and longitude, and the existence of warm water
indicators species such as Nannoconus, Watznaueria, and Lithraphidites
indicates the warm weather conditions in the studied sediments
Key words: Biostratigraphy, Albian, Cenomanian, Calcareous
nanoplanktons, Paleoecology.
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مقدمه
پالنکتونها ازلحاظ اندازه ،محیط زیست ،وضعیت رشد ،انواع متعددی دارند که نانوپالنکتونهدا یکدی از
آنهاست .نانوفوسیلهای آهکی دارای اندازهای در حد  30میکروناند .این رروه از میکروفوسدیلهدا بهتدرین
ابزار بهمنظور تطابق بینقارهیی و بین اقیانوسی ترسبات به شدمار رفتده و در شدیلها ،مارنهدا و اا هدا از
حفظشدری خوبی برخوردارند و دارای فراوانی نسبی هستند ولی در رسوبات آواری دانهدرشت که قطعات آن
خردشده و در سنگآهک میکریتی که کلسیت تبلور دوباره یافته ،وجود نداشته و یا بدا حفظشددری بسدیار
بدی مشاهده میشوند .کواکی اندازه موجب میشود که مقدار بسدیار کدم نمونده حددود  5-50ردرن بدرای
مطالعه کافی باشد .از طرفی همین کواکی اندازه میتواند منجر به آلودری در نمونهها شود ،لدذا میبایسدت
این مهم حین برداشت نمونه و آمادهسدازی موردتوجده باشدد ههدادوی .)1377 ،در ایدن مقالده بده بررسدی
بایواستراتیگرافی مرز فارمیشنهای سراشمه – سنگانه مربوط به ترسبات آلبدین -سدنومانین پرداختهشدده
است.
لیتواستراتیگرافی ترسبات آلبین -سنومانین
ترسبات مربوط به این زمان شامل فارمیشنهای سراشمه و سنگانه میباشد .نان فارمیشن سراشمه از
روستای سراشمه واقع در  14کیلومتری شمال شرق شهر بجنورد ررفتهشده است هافشارحرگ.)1373،
سکشن الگوی آن در دماغه شرقی تاقدیدسخور ،کنددار راه مشدهد به کالت مطالعه شدده است.
فارمیشن سراشمه در محل سکشن الگو  310متر ضخامت دارد هآقانباتی.)1383،
فارمیشن سراشمه شامل دو بخش است که بخش زیرین از مارن خاکستری و خاکستری تیره
تشکیلشده و بخش فوقانی شامل تناوگ الیههای شیل تیره و الیههای ناز

سنگآهک میباشد.

هافشارحرگ.)1373،
تغییرات ضخامت فارمیشن سراشمه درخور توجه است .در یک نگاه کلی ،ضخامت از شرق به غرگ
افزایش مییابد در سکشن نار که شرقیترین سکشن است ،فارمیشن سراشمه  150متر ضخامت دارد و در
 100کیلومتری شمال شرقی رنبدکاووس ضخامت فارمیشن سرادشمه  1090متر است هآقانباتی.)1383،
کمترین ضخامت این فارمیشن با  17متردرسکشن شمال و شمال شرق شترپا در بخش مرکزی حوضة
رسوبی کپه داغ قرار دارد هنوروزی و همکاران.)1388 ،
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نان فارمیشن سنگانه از روستایی به همین نان در  70کیلومتری شمال شرق مشهد ررفتهشده است.
محل تیپ سکشن در جنوگ دماغة شرقی تاقدیس اشلر ،در  4کیلومتری شمال غرگ روستای سنگانه واقع
است .سکشن مذکور در  70کیلومتری جاده مشهد سرخس واقعشده است و سنگشناسی آن در این محل
عمدتاً شامل شیلهای رسی تیرهرنگ است که به سمت باال به شیلهای سیلتی تبدیل میشود.
لیتولوجی این فارمیشن شامل شیل یکنواخت به رنگ خاکستری تیره تا سیاه کمی مایل به سبز است
که دارای الیههای بسیار ناز

و جزئی از سیلت استون است ،در برخی نواحی الیههای ناز

و جزئی

ماسهسنگ در قاعده فارمیشن وجود دارد هافشارحرگ .)1373 ،فارمیشن سنگانه در محل تیپ سکشن 740
متر ضخامت داشته و هر دو کنتاکت باال و پایین فارمیشن سنگانه با فارمیشنهای سراشمه و آیتامیر
همشیب است ولى راهى تفکیک فارمیشنهای سراشمه و سنگانه ناممکن است و راهى نیز در شمال رسل
کورخود رباط قره بیل مرز باالیى فارمیشن سنگانه فرسایشى و به فارمیشن کالت به سن ماستریشتین و یا
فارمیشن الکن به سن پلیوسن میرسد هآقانباتی.)1383 ،
این فارمیشن به سمت غرگ کپه داغ ضخیمتر شده و به  2000متر هم میرسد هدرویش زاده.)1388 ،
در سکشن های مطالعه شده لیتولوجی ترسبات آلبین -سنومانین شامل تناوبی از شیل و مارن ،مارن و
سنگآهک کالستیکی میباشد هشکل .)1
بایو استراتیگرافی ترسبات آلبین -سنومانین
در تیپ سکشن بر اساس وجود فوسیل فورامینیفرهای زیر سددن فارمیشن سراشددمه آپتین
رزارششده است ه.)Kalantari, 1969
Orbitolina kurdica; Orbitolina discoidea; Orbitolina conica
عالمه و همکاران ه )1390فارمیشن سراشمه را درسکشن ددانلو بر مبنای پالینومورف ها مطالعه
کردند که سن این فارمیشن را آپتین معرفی کردند .رئیسالسادات و موسوی حرمی ه )1372استراتیگرافی و
بایوزوناسیون فارمیشن سراشمه در شرق کپه داغ را بررسی کردند و سن این فارمیشن را آپتین رزارش
کردند .نوروزی و همکاران ه )1388به آنالیز رخسارههای کربناته و اینه نگاری سکانسی فارمیشن سراشمه
در شمال مشهد بخش مرکزی کپه داغ پرداختند.
مطالعات فوسیلشناسی بر روی فارمیشن سنگانه بسیار اند بوده و به شرح زیر است:
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ه )Kalantari, 1969بر اساس فوسیل فورامینیفرهای زیر سن فارمیشن سنگانه را آلبین معرفی نموده
است
Ammbaculoides gainesvillensis, Gavelinellaintermedia, Gavelinopsis infracretacea,Gyroidinoides
nitida, Haplophragmoide concavus Hastigerinella moremani, Hedbergeela planispira,Lituolo
aff.edwardsensis,

شکل  -1لیتواستراتیگرافی ترسبات آلبین -سنومانین

Marginulinopsis gracillim, Schackoina gandolfii, ritaxia glenrosensis, Trochammina depressa.

سید امامی آمونیتهای زیر را با سن آپسین پسین و آلبین شناسایی نموده است) افشارحرگ.(1373 ،
Acanthohoplites uhligi, Cheloniceras sp.Parahoplites grosseri, Parahoplites melchionis,
Parahoplites sp.

رئیسالسادات و محبوبی ه )1389به بررسی ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در فارمیشنهای
سراشمه و سنگانه در غرگ حوضة کپه داغ پرداختند و سن بارمین پسین -آپتین پیشین را برای فارمیشن
سراشمه و آپتین پیشین را برای سنگانه ارائه دادند .هادوی و بداقی ه )1388فارمیشن سنگانه را در سکشن
5

مزدوران برمبنای نانوفوسیلهای آهکی بررسی کرده و بازه زمانی آلبین -تورونین پیشین و میانی را پیشنهاد
کردند.
عباس زاده و عالمه ه )1391داینوفالژلههای فارمیشن سنگانه را در سکشن امیرآباد معرفی کرده و سن
آپتین -آلبین را برای این فارمیشن ارائه نمودند.
مناقشه
اساس کار بایواستراتیگرافی در ارتباط با شناسایی فوسیلها و موقعیت ظهورشان در مکان و زمان خاص
است .رروههای فوسیلی مختلف در محیطهای رسوبی متفاوت خشکی و دریایی یافت میشوند برای مثال در
محیطهای خشکی از رروههای مورداستفاده برای مطالعات بایواستراتیگرافی میتوان به دانههای ررده هاسپور
و پولنها) و در محیطهای دریایی به میکروفوسیلهایی از قبیل پالینومورفها هداینوفالژلهها ،آکریتارشهدا)،
میکروفوسیلهای آهکی هفورامینیفرها ،نانوپالنکتونهای آهکی ،آستراکودهاو ،)...میکروفوسیلهدای سیلیسدی
هدیاتومه ها ،رادیولرها) ،فسفاتی هکنودونتها) اشاره کرد که هرکدان از آنها در صورت حضور و در رنج زمانی
خاصی جهت مطالعات بایواستراتیگرافی سودمندند .ازآنجاکه خصوصیات کریستالوررافی بلورهای ریز کلسیت
در کوکولیتها حفظشده است مطالعه میکروسکوپی این ساختارها کمک زیدادی بده شناسدایی کوکولیتهدا
میکند .بلورهای کلسیت به دو شکل هولوکوکولیت و هتروکوکولیت دیده میشوند .هولوکوکولیت ها عمددتاً
صفحهیی و یا مخروطی شکل بوده و از تعداد زیادی کریستالهای کلسیت بسیار ریز هعمدتاً  0/1میکرون) و
هماندازه تشکیل شدهاند .هولوکوکولیتها دارای  Scalesصفحه قاعده بوده که بهخوبی توسدعهیافته و بدنده
آنها از یکدیگر مجزا است .مراحل شکلریری  Scalesدر جسم رلژی صورت میریرد ولی هولوکوکولیتها
هررز درون سلول مشاهده نشدهاند .از این مسئله میتوان نتیجه ررفت که کلسیتی شدن در هولوکوکولیت-
ها برخالف هتروکوکولیتها در خارج از سلول صورت میریرد ).(Young and Henriksen, 2003
جهت بررسی کوکولیتها از میکروسکوپ سنگشناسی استفاده میشود و مطالعه با نور پالریزه مفیدتر
است .در مشاهده دقیق تر نانوفوسیلها از میکروسکوپ الکترونی بهطور رستردهای استفاده میشود و این
مسئله تأثیر زیادی در نتایج مطالعات و کیفیت آنها دارد .غالب بررسیهای انجانشده روی ساختار ریز و
ترکیب کوکولیتها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی امکانپذیر است .در اکثرکوکولیتها ،حلقه یا حاشیه
شامل دو نوع واحد بلوری است ،یک واحدی بلوری که بهطور شعاعی جهتریری شده و واحد  Rو دیگری
که تقریباً عمود بر جهت محور  Cقرارررفته و واحد  ،Vنامیده میشود .ارر این دو نوع بلور باهم درروی
حلقة کوکولیت قرار بگیرند بهصورت  V-R-V-Rآرایش مییابند که به این نوع آرایش بلوری مدل V/R
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رفته میشود ) (Young, 1998واحد بلوری  Rدر بین نیکولهای پالریزه ه )XPLروشن و واحد بلوری V
در بین نیکولهای ه )XPLتیره دیده میشود .تعداد این واحدهای بلوری در مراحل هستهزایی مشخددص
میشود و با اندازه کوکولیت نسبت مستقیم دارد .برای مثال در رونة  E.huxleyiتعداد  20تا  50واحد
بلوری وجود دارد که با اندازه کوکولیت که در حدود  2تا  5میکرون است مطابقت دارد .ردهبندی
نانوپالنکتونهای آهکی تحت قوانین و دستورالعملهای نانرذاری ریاهی انجان میشود .آنها در سلسلة
 ،Protistaشاخة  Haptophytaو ردة  Prymnesiophyceaeطبقهبندی میشوند .ردهبندی
نانوپالنکتونها در مورد رونههایی که دارای دو شکلی بوده و بیش از یک کوکولیت روی یک کوکوسفر دارند
با مشکل مواجه میشود).(Young, 1998
اندین زونبندی برای کریتاسیس پیشنهادشده است هشکل  .)2کریتاسیس پسین بر اساس مطالعه
نانوفوسیلهای اقیانوسهای مختلف جهان به  14زون تقسیم شد) .(Roth, 1978بر اساس مطالعات
انجانشده در حوضة شمالی هاسکاندیناوی ،دانمار  ،آلمان و دریای شمال) ،حوضة حد واسط  45 -50درجه
شمالی هشمال فرانسه ،جنوگ انگلستان ،بلغارستان ،جمهوری اک و آمریکای مرکزی) ،حوضة تتیس هدریای
کارائیب ،جنوگ آمریکا ،جنوگ اروپا ،شمال آفریقا ،عربستان و اندونزی) ،حوضة حد واسط  10 -35درجه
جنوبی هآفریقای مرکزی ،ماداراسکار ،شمال استرالیا ،هند و پاکستان) و حوضة استرالیا هجنوگ آفریقا،
نیوزلند و جنوگ استرالیا) کریتاسیس پسین به  20زون و زیر زونهای  a,b,c,d,eتقسیمشده است که در
این تقسیمبندی زونها با عالئم اختصاری  UCمشخص رردیده است ).(Burnett, 1998
زونبندی استفاده شده در این تحقیق زون بندی ) Sissingh (1977میباشد که معتبرترین و
رایجترین زونبندی نانوفوسیلی در کریتاسیس است Sissingh .زونبندی خود را بر مبنای مطالعات
نانوفوسیلها در اروپای غربی ،تونس ،فرانسه و دریای شمال ارائه کرده و زونهای خود را با عالمت اختصاری
) (CC1-CC26مشخص نموده است .در این زونبندی عالمت اختصاری  CCمعرف واژه Coccolith
 Cretaceousاست و عالئم اختصاری مورداستفاده در معرفی زونها که عبارتاند از  FOو  LOبه ترتیب
نشاندهنده اولین حضور ه )First Occurrenceو آخرین حضور ه )Last Occurrenceنانوفوسیلهای
آهکی میباشند.
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شکل  -2بایوزونهای معتبر نانوفسیلی در کریتاسیس پیشین

) (Perch-Nielsen, 1979، 1983نیز کریتاسیس پسین را بر اساس نانوفوسیل ها بهطور دقیقتر
تقسیمبندی کرد بهطوریکه زون بندی او با زون بندی  Sissinghمطابقت داشت ولی با این تفاوت که وی
هر زون را به اند زیر زون تقسیمبندی کرد و آنها را با حروف  a,b,cمشخص نمود.
برای ضخامت مطالعه شدددده بایوزونهای CC8و CC9از زونبندی ) Sissingh (1977با محددوده
سددنی آلبددین  -سددنومانین پیشددین بددا توجدده بدده حضددور رونددههای شددداخص Prediscosphaera
columnataو  Eiffelithus turriseiffeliiپیشدددنهاد میرددردد هشددکل  .)3توضددیحات بددایوزونهددای
شناساییشده به شرح زیر میباشد:
)PREDISCOSPHAERA COLUMNATA ZONE (CC8
بایوزون نامبرده از اولدین حضدور روندة  Prediscosphaera columnataتدا اولدین حضدور روندة
 Eiffellithus turriseiffeliiتعریف میشودکه) (Thierstein, 1971و)(Manivit et al., 1977
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آن را تصحیح کردند Perch-Nielsen (1979) .بدر اسدداس اولدین حدددضور روندههای Corolithion
 signum Tranolithus phaselosus,و اولین حضور جنس  Cribrosphaeraتقسیمات فرعی برای
این بدایوزون ارائده داده اسدت (Thierstein, 1971) .ازروندة  Axopodorhabdus albianusبدرای
تقسیمات فرعی آلبین استفاده کرده است.
)EIFFELITHUS TURRISEIFFELII ZONE (CC9
ایددددن زون از اولدددین حضدددور روندددة  Eiffelithus turriseiffeliiتدددا اولدددین حضدددور روندددة
 Microrhabdulus decoratusتعریفشده اسدت کده )Thierstein (1971و )Sissingh (1977
آنرا تصحیح کرده اند فوسیلهای شاخص باالی این بایوزون بسیار متنوع میباشند .برای مثدال (Manivit

) et al., 1977اولین حضور رونة  Litraphidites acutusرا برای بخش بداالیی ایدن بدایوزون پیشدنهاد
کرده و این بدایوزون را بده زیدرزون  Hayesites albiensisو  Prediscosphaera spinosaتقسدیم
کردنددد Perch-Nielsen (1979) .آخددرین حضددور رونددههای  Brrarudosphaera africanaو
 Ellipsagelosphaera britannicaرا برای تقسیمات فرعی بایوزون  CC9استفاده نمود.
میزان فرتیلیتی آگهای سطحی بهراحتی توسدط نانوفوسیلهای شاخص فرتیلیتی قابل اندازهریری
است زیرا برخی رونههای نانوفوسیلی مانند ،Eiffellithus spp.

Lithraphidites

Prediscosphaera ،W.barnesae ،Microrhabdulus spp.،spp.هبهجز  )P.stoveriو
 Staurolithitesشداخص حاصلخیزی پایین میباشند ه )Friedrich et al., 2005و در نقطه مددقابل
رونههای  Thoracosphaera saxeaو  Biscutm constansبیانگر فرتیلیتی باالی آگهای سطحی
است .البته فرتیلیتی پایین رونههای نانوفوسیلی متأثر از شرایط حاکم بر محیطهای رذشته بوده و ارتباط
مستقیم با تغییرات مواد غذایی دارد ه.)Thibult and Gardin, 2007
با توجه به مطالعاتی که بر مبنای نانوفوسیلهای آهکی جهت شناخت محیطهای رسوبی رذشته
انجانشده است به تأثیر دما بر رسترش اینرونهها اشارهشده است (Lees, 2002) .حضور برخی از

رونههای شاخص آگوهوای ررن مانند ،Micula swastika ،Micula prinsii ،Micula decussate
Watznaueria ،Quadrum sissinghii ،Quadrum gothicum ،Quadrum gartneri

،Nannoconus spp. ، Lithraphidites bollii،Conusphaera mexicana ،barnesae
 (Lottaroli and Catrullo, 2000) Micrantholihtus obtususوعدن حضور رونههای شاخص
9

آگوهوای سرد در نمونههای مطالعه شده میتواند دلیلی بر قرارریری حوضة در عرض جغرافیایی پایین
و بهعبارتدیگر ررن بودن حوضة باشد .هراند در برخی از نمونهها رونههای جنسZeugrhabdotus

شکل -3نانوپالنکتونهای شاخص شناسایی در ترسبات آلبین -سنومانین
(1)Watznaueria biporta. (2) Watznaueria biporta. (3) Tubodiscus jura pelagicus. (4) Tubodiscus jurapelagicu (5) Zeugrhabdotus
embergeri (6) Zeugrhabdotus embergeri (7) Zeugrhabdotus erectus (8) Zeugrhabdotus erectus (9) Eprolithus floralis.(10) Eprolithus
floralis(11)Staurolithites quadriarculla (12) Staurolithites quadriarculla.

دیدهشده است ولی درصد آن کم بوده و همانطور که اشاره شد در صورتی میتواند شاخص آگوهدوای
سرد
باشد که با درصد باال رزارش رردد).(Mutterlose& Kessels, 2000
نتیجهگیری
ترسبات آلبین -سنومانین بر اساس وجود رونههای شاخص نانوفوسیلهای آهکدی و مجموعده فوسدیلی
همراه مورد بررسی قرار ررفت در این تحقیق با توجه به زونبندی معتبدر) Sissingh (1977دو بدایوزون
CC9تا  CC10تشخیص داده شد .مطالعات پالئواکولوجیکی نشان میدهد کده ترسدبات مربوطده در یدک
محیط کمعمق دریایی با طول و عرض جغرافیایی پایین رذاشتهشده است .با توجده بده وجددددود روندههای
شدددداخص فرتیلیتدددی پدددایین مانندددد ،E. gorkae ،E. eximius ،P. cretacea ،P. spinosa
 M. decoratus ،L.carniolensis, W. barnesae ،E.turriseiffeliiو  P. columnataوعددن
حضور رونههای فرتیلیتدی بداال ازجملده Thoracosphaera saxeaو  Biscutm constansمیتدوان
رفت که حوضة رسوگرذاری مطالعه شده دارای فرتیلیتی پایین میباشد.
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