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 چکیده 

جغرافیای دیرینه، رسوبات کرتاسه فوقانی در به منظور مطالعه   

نانوفسیل های آهکی این ، شمال شرق چوپانان واقع در ایران مرکزی

 521با ضخامتی در حدود  منطقهاین  .مورد بررسی قرار گرفتمنطقه 

 مبناي برتشکیل شده است. آهک مارنی و آهکی   الیه های مارنی،متر از 
و حضور گونه های شاخص پالئو اکولوژیکی مانند   شده انجام مطالعات

Watnauria barnesae, Micula decussate, Uniplanarius sissinghii  و Lucianorhabdus 

cayeuxii درجه با پایین جغرافیایی عرض در مطالعه مورد وضه رسوبگذاريح 

از پایین به باال رسوبگذاري  حوضه عمق ضمن در.  باشد می واقع باال حرارت

  افزایش یافته است.

 جغرافیای دیرینه،  كرتاسه فوقانی، نانوپالنکتون های آهکی، چوپانان، ایران مركزی واژگان كلیدی:

 

Abstract 

In order to study of paleoecology of upper Cretaceous sediments in the North East Chupanan that  

located in central Iran, calcareous nannofossil  in this area was investigated. This area is about 125 

meters  thickness, Lithology of  layers is marl, limestone, marl and limestone. Based on the studies 

and the presence of index  species in paleoecological such as Watznauria barnesae, Micula decussate, 

Uniplanarius sissinghii and Lucianorhabdus cayeuxii,  this basin was located at low latitude with a 

high temperature. In addition, the depth of basin increased from base to top. 

 
 مقدمه

. بایو استراتیگرافی منطقه مورد مطالعه (1)شکل  قرار گرفته استمنطقه مورد مطالعه در ایران مرکزی و شمال شرق چوپانان 

بایوزون با سن کامپانین  5( انجام شده است. که بر مبنای نانو فسیل های آهکی شاخص 1931توسط جراحی و همکاران )

ناسایی و تعیین گردیده است. مطالعه اخیر به بررسی شرایط آب و هوای ماستریشتین پسین برای منطقه مذکور ش -پسین

نمونه برداشت و مورد مطالعه  22دیرینه با توجه به گونه های شاخص اکولوژیکی پرداخته که برای نیل به این هدف تعداد 

ست و ضخامت بخش مورد بطور کلی لیتولوژی منطقه شامل مارن، آهک مارنی و آهک اپالئواکولوژیکی قرار گرفته است. 

این مطالعه اولین تحقیق بر اساس نانوفسیل های آهکی بر روی رسوبات کرتاسه فوقانی . (2)شکل  متر می باشد 125مطالعه 

 منطقه می باشد. 
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 روش تحقیق

روش اسمیراسالید ها به سانتی متری انجام شد و نمونه 53 -93بدلیل اهمیت غیرهوازده بودن نمونه ها، نمونه برداری از عمق 

فسیل شمارش و دیاگرام  933در هر نمونه برداری شد. مطالعه و عکس BH2 سازی و با میکروسکوپ نوری المپوس مدلآماده

 های درصد فراوانی ترسیم گردید.

 یافته ها

گونه هاي نانوفسیلی شناسایي شده با تنوع و فراواني بسیار متفاوتي 

انوفسیل هاي در برش مذکور در بخش مشاهده شده اند حضور و فراواني ن

هاي مختلف، یکسان نبوده و برخي گونه ها در سراسر برش مورد مطالعه 

های خاصي از برش مشاهده مي دیده شده اند و تعدادی نیز فقط در بخش

( 5935تعیین سن منطقه مورد مطالعه توسط جراحی و همکاران ) .شوند

ی نانوفسیل های مطالعه شده انجام شده است که پراکندگی زیست چینه ا

آمده است. در بررسی های پالئواکولوژی انجام شده در  9 شکلدر 

 درگونه هاي مرکزي صلیب مثل مرکزي ناحیه ساختارهاي ،منطقه مورد مطالعه

 مختلف

 Arkhangelskiella specillata و Cribrosphaerella ehrenbergii در  مرکزي ناحیه حفرات و

دچار انحالل ضعیفی نیستند،  مقاوم برابر انحالل در که   Eiffellithus جنس

 است. شده

نانوفسیلی گونه هایی از جنس های  تجمعات روي بر پدیده انحالل

Prediscosphaera    وCribrosphaerella  به خوبی نمایان  مطالعه مورد برش در

 است.

 9بین  Lucianorhabdus cayuexiiدیده می شود گونه  4همانگونه که در شکل 

درصد فراوانی گونه ها را به خود اختصاص داده است. درصد  15تا 

 (1 )شکل درصد در نوسان است 15تا  53بین  Watznauria barnesaeفراوانی 

درصد در نمونه  91تا  55دارای درصد فراوانی   Micula decussateو گونه 

درصد  99تا  51نیز    Uniplanariud sissinghii. (6 )شکل ها می باشد

(. و همانگونه 5فراوانی در بین نمونه های مطالعه شده دارد )شکل 

درصد  26تا  Calculites obscures 4نشان داده شده است گونه   5 که در شکل

 فراوانی دارد. 
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 : راه دسترسی به منطقه1شکل
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  چینه شناسی مقطع مورد مطالعه: ستون 2ل شک
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 (1931)جراحی و همکاران،  : زیست چینه شناسی برش مورد مطالعه بر مبنای نانوپالنکتونهای آهکی 9 شکل
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 برش مورد مطالعه  در  L.cayeuxiiدرصد فراوانی گونه :  4شکل 

 

 

 

 

 
 برش مورد مطالعه در  w.barnesaeدرصد فراوانی گونه  :  5شکل 
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 برش مورد مطالعه در    M.decussataدرصد فراوانی گونه :  6شکل 

 

 

 برش مورد مطالعه در  U.sissinghiiدرصد فراوانی گونه :  7شکل 
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 برش مورد مطالعه در  C.obscurusدرصد فراوانی گونه :  8شکل 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

w. barnesae  ( در عرض های جغرافیایی باال حضور نداردBukry, 1973 این ،)

در  W.barnesaeنیز تأیید شده است. فراوانی  Thierstein, 1981مطلب بوسیله 

رسوبات مورد مطالعه بیانگر آنست که منطقه مذکور در عرض های 

 جغرافیایی نسبتًا پایین تا متوسط انجام شده است.

ب و هوای گرم می باشد و در محیط های سرد شاخص آ U. sissinghiiگونه 

 (. Watkins and  Wise, 1996یافت نمی شود )

فراوانی گونه های نانوفسیلی با ساختمان نسبتًا خوب و حضور این 

گونه در برش مورد مطالعه، شاهدی بر وجود آب و هوای گرم در زمان 

 است.نهشته شدن رسوبات کرتاسه فوقانی در منطقه مورد مطالعه 

بطور کلی نانوپالنکتون های آهکی در محیط های پالژیک تا نزدیک به 

ساحل و مردابی پراکندگی دارند و فراوانی هولوکوکولیت ها در محیط 

(. حضور گونه های Perch- Nielsen, 1985های ساحلی بیشتر است )

بخش در  Calculites obscuresو  Lucianorhabdus cayuexiiهولوکوکولیتی  مانند 

پایینی رسوبات بیانگر این مطلب است که عمق حوضه از پایین به باال 

 در حال افزایش است.
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