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  چکیده
  شناسی بـر روي سـازند تیرگـان، برشـی از ایـن سـازند در بـاختر روسـتاي طاهرآبـاد، خـاور          ه منظور انجام مطالعات فسیلب

  دارانآهکهـاي حـاوي روزن  سـازند تیرگـان در ایـن بـرش از سـنگ     . برداري شده استداغ انتخاب و نمونهرسوبی کپهحوضه
مرزهاي . آهکی تشکیل شده استهایی از شیلالیه میان فراوان و زي و جلبکهاي آهکی همراه با آلوکمهاي غیراسکلتیکف

  زیرین و باالیی سازند تیرگان در برش طاهرآباد به ترتیب با سازندهاي شـوریجه و سرچشـمه بـه طـور تـدریجی و پیوسـته      
  گونه از 14نس و ج 18شناسی به شناسایی مطالعه میکروفسیلهاي به دست آمده از سازند تیرگان در این برش چینه. باشدمی

اي اي منطقـه گونـه از جلبکهـاي آهکـی منجـر شـده کـه معـرف دو بیـوزون گسـتره          11جنس و  18زي و داران کفروزن
Balkhania balkhanica range zone و Kopetdagaria sphaerica range zone اسـاس سـن سـازند    ایـن بر. هستند

   . گرددن پیشنهاد میتیرگان در برش طاهرآباد بارمین پسین ـ آپتین پیشی
  .داغرسوبی کپهحوضه زي، جلبکهاي آهکی،داران کفروزنسازند تیرگان، طاهرآباد،  :هاواژهکلید

 
  Benthic foraminifera and Calcareous algae of the Tirgan 
Formation in the Taher-abad stratigraphic section (East of 

Kopet-Dagh Basin  )  
 

Abstract 
In order to paleontological studies on the Tirgan Formation, a stratigraphic section was selected and 
sampled on the west of Taher-Abad village, East of Kopet-Dagh Basin. The Tirgan Formation in this 
section is composed of fossiliferous limestone with some intercalations of calcareous shale, full of 
benthonic foraminifera, calcareous algae and non-skeletal allochems. The lower and upper boundaries 
of the Tirgan Formation respectively with the Shurijeh and Sarcheshmeh formations are transitional 
and continue. Paleontological studies on the microfossil contents of the Tirgan Formation is led to 
identification of 18 genera and 14 species of benthonic foraminifera and 18 genera and 11 species of 
calcareous algae representing two local biozone Balkhania balkhanica range zone and Kopetdagaria 
sphaerica range zone in the formation. According to these biozones, the age of Tirgan Formation is 
supposed as Late Barremian – Early Aptian. 
Keywords: Tirgan Formation, Taher-Abad, Benthic foraminifera, Calcareous algae, Kopet-Dagh 
Basin. 
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  مقدمه
 افغانسـتان گسـترش   و از کشورهاي ترکمنستان بخش وسیعی خاور ایران ودر شمال غداکپه پهنه ساختاري ـ رسوبی

، )Ruttner )1993بـه بـاور   . این پهنه به دلیل دربرداشتن ذخایر هیدروکربوري حائز اهمیت فراوان اسـت . یافته است
-تریـاس  زمـان  پیشین درسیمرین زاییرویداد کوه تحت تأثیر و پالئوتتیس انوساقی شدنبسته از پس غداحوضه کپه

اي کوهستانی بوده که فازهاي آلپ پایانی منطقه غداشناسی، کپهریختاز نگاه زمین. است تشکیل شده میانی ـ پسین 
  . گیري آن نقش اساسی داشته استدر شکل

سـاز و مهـم   شناسـی چهـره  رگان به عنوان یکی از واحـدهاي چینـه  در این پژوهش، مطالعه توالیهاي رسوبی سازند تی
باشـد و  داغ مـی سـازند تیرگـان یکـی از واحـدهاي کربناتـه حوضـه کپـه       . داغ مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت    حوضه کپه

ایـن سـازند بـا    . شوندهایی ستبر و چهره ساز دیده میرخنمونهاي آن در سرتاسر این پهنه ساختاري ـ رسوبی، با الیه  
پیشین، به عنوان یکی از سنگ مخزنهاي احتمالی هیـدروکربورهاي حوضـه   شتن توالیهایی منتسب به زمان کرتاسهدا

خـاور ایـران   داغ نیز شناخته شده و از این حیث به عنوان یکی از واحـدهاي رسـوبی مهـم و ارزشـمند در شـمال     کپه
ین گسترش آن در کـوه تیرگـان بـوده و بـه     متر و بیشتر 778ضخامت سازند تیرگان در برش الگو . شود محسوب می

از ویژگیهاي  بارز این سازند  ).1373افشارحرب (شود خاوري از ضخامت این سازند کاسته میسوي خاور و جنوب
  . داران اوربیتولینید فراوان استآهکهاي حاوي روزنداغ وجود سنگدر سرتاسر پهنه ساختاري ـ رسوبی کپه

شناسی سازند تیرگان، برشی از این سـازند در بـاختر   شناسی و ریزدیرینهجام مطالعات چینهدر این نوشتار، با هدف ان
بـرداري قـرار   گیري و نمونـه خاور مشهد انتخاب و مورد اندازهکیلومتري شمال 75روستاي طاهرآباد، واقع در فاصله 

  ) . 1شکل ( گرفت 
  

  بحث
شـیب و پیوسـته بـر روي    ش طاهرآباد به واسطه گـذر هـم  رنگ سازند تیرگان در برآهکهاي عموماً خاکستريسنگ
رنـگ سـازند   رنگ سازند شوریجه قرار گرفته و خود به وسیله شـیلهاي خاکسـتري  سنگها و شیلهاي سبز و سرخماسه

شناسـی  مجمـوع ضـخامت توالیهـاي رسـوبی برداشـت شـده در بـرش چینـه        ) .  2شـکل  (شوندسرچشمه پوشیده می
  طـول خـاوري،   ᵒ60 02′ 03/55″عـرض شـمالی و    ᵒ36 36′ 85/56″افیایی قاعـده بـرش   طاهرآباد، با مختصات جغر

متـر متعلـق بـه     5/3متر متعلق به سـازند تیرگـان و    5/72متر متعلق به سازند شوریجه،  19متر است که از این میان  95
  .باشندسازند سرچشمه می

-طع نازك براي مطالعات سیستماتیک ریز دیرینهمق 42نمونه سنگی برداشت شده از این برش، تعداد  40از مجموع 

زي و جلبکهـاي آهکـی   داران کـف مطالعه و شناسـایی روزن . شناسی و شناسایی میکروفسیلهاي موجود تهیه گردید
 Ivanova & Kolodziej )2010( ،Therpourاسـاس مقـاالتی همچـون    موجود در مقاطع نازك تهیه شده عمـدتاً بـر  
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Khalil Abad et al. )2010, 2013 ( وBucur et al. )2013(  14جنس و  18اساس تعداد اینبر .انجام شده است... و 
  ) . 1پلیـت  ( گونه از جلبکهاي آهکی شناسـایی شـده اسـت    11جنس و  18زي و همچنین داران کفگونه از روزن

توان به مـوارد زیـر اشـاره    زي شناسایی شده در برش مود مطالعه میداران کفهاي روزناز مهمترین جنسها و گونه 
  ):اساس اولین ظهوربر(نمود 

Balkhania balkhanica Mamontova 1966, Nautiloculina oolithica Mohler 1938, Palorbitolina 
lenticularis (Blumenbach 1805) Schroeder 1963, Charentia cuvillieri Neumann 1965, 
Haplophragmoides sp., Comaliamma sp., Vercorsella scarsellai De Castro 1963, Istriloculina sp., 
Istriloculina eliptica Yovcheva 1962, Rumanoloculina robusta (Neagu 1968), Rumanoloculina cf. 
pseudominima Bartenstein & Kovatcheva 1982, Quinqueloculina sp., Orbitolinids, 
Haplophragmoides joukowskyi Brönnimann & Zaninetti, 1966, Lenticulina sp., Rumanoloculina sp., 
Torinosuella peneropliformis Maync 1959, Dictyoconus sp., Triloculina sp., Neotrocholina aptiensis 
(Iovcheva 1962), Mayncina bulgarica Neumann 1965, Melathrokerion valserinensis Brönnimann and 
Conrad, 1967, Trocholina alpina Paalzow 1922.   

) اسـاس اولـین ظهـور   بر(هاي جلبکها آهکی شناسایی شده در برش مورد مطالعه همچنین از مهمترین جنسها و گونه 
  :توان به موارد زیر اشاره نمودمی

Arabicodium sp., Boueina sp., Boueina hochstetteri Toula 1884, Deloffrella sp., Deloffrella 
quercifoliipora Granier & Michaud 1987, Holosporella sp., Marinella lugeoni Pfender 1939, 
Montiella ?elitzae (Bakalova 1971) Radoicic 1980, Neomeris cretacea Steinmann 1899, 
Permocaculus sp., Permocalculus minutus Bucur, 1994b, Terquemella sp., Salpingoporella sp., 
Halimedaceae, Girvanella sp., Russoella radoicicae Barattolo 1984, cf. Bacinella irregularis, 
Acicularia sp., Coptocampylodon cf. lineolatus liott 1963, Thaumatoporella sp., Kopetdagaria 
sphaerica Maslov, 1960, Coptocompylodon sp.  

ــان،   ــن می ــه در ای ــایوزن گون ــاخص و ب ــاي ش ــد  ه ــازي مانن  و Balkhania balkhanica Mamontova, 1966س
Kopetdagaria sphaerica Maslov, 1960 با توجه به گستره حضـور ایـن دو گونـه مهـم، دو      .حائز اهمیت هستند

 Kopetdagaria sphaerica rangeو  Balkhania balkhanica range zoneاي بـه نامهـاي   بایوزون محلـی گسـتره  

zone  ویژگیهاي هر یک از این بایوزونها به . باشندپیشین میپسین ـ آپتینبارمینشناسایی گردید که معرف بازه زمانی
 :شرح زیر است

Balkhania balkhanica range zone 
ضـخامت  . باشدپسین مینده سن بارمیندهاي محلی بوده و نشانچینهاین محدوده زیستی داراي ارزش انطباق زیست

  متر بوده و شامل واحدهاي کربناته بخش پـایینی سـازند تیرگـان در بـرش مـورد مطالعـه       55/21این محدوده زیستی 
محـدوده  . گـردد تعیین می Balkhania balkhanicaمحدوده زیستی فوق با ظهور و انقراض گونه شاخص . باشدمی

داغ معرفی زیرین حوضه رسوبی کپهاز توالیهاي کرتاسه) 1392(اهرپور خلیل آباد این، توسط طپیش از زیستی فوق 
  .گردیده است

Kopetdagaria sphaerica range zone 
پسـین ـ   دهنـده سـن بخـش بـاالیی بـارمین     اي محلی بوده و نشانچینهاین محدوده زیستی داراي ارزش انطباق زیست

متر بوده و بخش اعظمـی از واحـدهاي کربناتـه     35/44این محدوده زیستی ضخامت . باشدمی) بدولین(پیشین آپتین
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محـدوده زیسـتی فـوق بـا ظهـور و انقـراض گونـه شـاخص         . برش مـورد مطالعـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت      
Kopetdagaria sphaerica از ) 1392(آباد این، توسط طاهرپور خلیلپیش از محدوده زیستی فوق . گرددتعیین می

  .داغ معرفی گردیده استرسوبی کپهزیرین حوضهاي کرتاسهتوالیه
  

  يگیرنتیجه
نمونه سنگی برداشـت شـده از سـازند تیرگـان در      40شناسی صورت گرفته بر روي مطالعات سیستماتیک ریز دیرینه

ز گونـه ا  11جـنس و   18گونـه از روزن داران کـف زي و    14جنس و  18برش باختر روستاي طاهرآباد به شناسایی 
 Kopetdagaria و Balkhania balkhanicaهـاي  با توجه به گستره حضـور گونـه  . جلبکهاي آهکی انجامیده است

sphaericaپیشـین بـراي ایـن    پسین ـ آپتـین  اي محلی شناسایی گردید که مؤید سن بارمین، تعداد دو بایوزون گستره
 .باشندشناسی میبرش چینه
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Plate 1: 1. Mayncina bulgarica Neumann 1965; 2. Vercorsella scarsellai De Castro 1963; 3. 
Triloculina sp.; 4. Nautiloculina oolithica Mohler 1938; 5. Palorbitolina lenticularis (Blumenbach, 
1805) Schroeder 1963; 6. Dictyoconus sp.; 7, 13. Montiella? Elitzae (Bakalova 1971) Radoicic 1980; 8-
9. Balkhania balkhanica Mamontova 1966; 10-11. Kopetdagaria sphaerica Maslov 1960; 12, 14. 
Deloffrella quercifoliipora Granier & Michaud 1987; 15. Permocaculus sp.; 16. Neomeris cretacea 
Steinmann 1899; 17. Permocaculus minutus Bucur 1994b; 18. Boueina hochestetteri Toula, 1884 (Scale 
bar is 0.5mm)  
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  ند تیرگان در برش طاهرآبادزي و جلبکهاي آهکی سازداران کفشناسی و نمودار پراکندگی قائم روزنستون چینه: 2شکل 
  )غدارسوبی کپهخاور حوضه(
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