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  هابر اساس داینوفالژله) برش حمام قلعه(پالینوزوناسیون سازند آب تلخ 

  

  2علی اصغر، آریایی ؛2محسن ،عالمه ؛*1سولماز، افسري کهنه شهري
  ـ کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد1

  ـ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد2

  چکیده 

ــاالیی حوضــه کپــه داغ مــی ســازن ــواع میکروفســیلد شــیلی آب تلــخ کــه از ســازندهاي کرتاســه ب  ها خصوصــاً                     باشــد، غنــی از ان

فرامینیفرها و استراکودها بوده و تاکنون پیرامون آنها و نیز نانوفسیلهاي آهکی موجود در این سازند مطالعات فراوانی صورت گرفتـه  

هـا و معرفـی پالینوزونهـاي سـازند آب تلـخ      راي اولین بار به طور جامع و کامل به بررسی و شناسایی داینوفالژلهاین مطالعه ب. است

پـالینومورف از جملـه    انـواع عناصـر  ) برش حمام قلعـه (در مطالعه اسالیدهاي پالینولوژي تهیه شده از سازند آب تلخ . پرداخته است

و جلبک و اسپور و پولن گیاهـان مشـاهده    هاي قارچخردهپوسته آلی میکروفرامینیفرها، ها، اسکلوکودونتها، ها، آکریتارشداینوفالژله

 دو سـوپرزون ) گونـه  190جـنس و   100(هـاي شناسـایی شـده داینوفالژلـه     جـه بـه فراوانـی و تنـوع مناسـب گونـه      بـا تو . گردید

Dinogymnium Super Zone و Palaeocystodinium bulliforme Super Zone )ــراي ــار  ب ــین ب ــار زون ) اول و چه

ــابینی  Isabelidiniumو Xenikoon australis Interval Zoneو   Odontochitina coastata Interval Zoneبین

korojonense Interval Zone  وCerodinium diebelii Interval Zone   و یـک سـاب زونSenegalinium sp. Interval 

Subzone )ماستریشتین زیرین براي آن مشخص گردید ـانتونین باالیی معرفی و سن س) براي اولین بار.  

 

Palinozonation of Ab Talkh Formation (Hamam Ghale section) 
with special emphasis on dinoflagellates 

Abstract 
Ab Talkh formation is one of the upper cretaceous formations in Kopet Dagh basin. It is full of the 
microfossils such as foraminifers and ostracods that many studies have been done about them and obout 
the nanofossils in this formation, too. This research has done a spacious study on reorganization 
dinoflagellates in Ab Talkh formation for the first time. There were dinoflagellates, acritarchs, 
sclocodonts, foraminiferal test linings and spores and pollens in the slides producted of this formation. 
Whereas there are high abundant and diversity of dinoflagellates (100 genus and 193 species), two super 
zones Dinogymnium Super Zone & Palaeocystodinium bulliforme Super Zone (for the first time) and four 
interval zones Odontochitina coastata Interval Zone,  Xenikoon australis Interval Zon , Isabelidinium 
korojonense Interval Zone and Cerodinium diebelii Interval Zone and one subzone Senegalinium sp. 
Interval Subzone (for the first time) recognized and upper santonian – lower maistrishtian age determined 
for Ab Talkh formation. 

  مقدمه 

تـر سـبب   موفقیت در تعیین سن با استفاده از فرامینیفرها و نانوفسیلهاي آهکی و نیاز براي کورلیشنهاي دقیق

 ـشد تا پالینولوژیستها، زوناسیون بر اساس داینوسیستهاي شـاخص را توسـعه دهنـد و در نتیجـه  بـراي کرتاسـه        

 Monteilتـوان بـه  از آن جملـه مـی  . ئه شـده اسـت  اراسنوزوییک نیمکره شمالی و جنوبی زوناسیونهاي فراوانی 

 Schioler & Williamsماستریشـتین،  ـ  رونینوبراي ت  Krisch (1991)براي کرتاسه زیرین، (1985,1992)

ــراي ماستریشــتین Schoiler et al. (1997) و (1993) و  Helby et al. (1987)و ) نیمکــره شــمالی( ب

McMinn (1988)     ه نمـود  بـراي کرتاسـه پایـانی اشـار(Williams et al., 2004).    از  پـس در ایـن مطالعـه

هاي شـاخص، پالینوزونهـا بـه شـرحی کـه خواهـد آمـد شناسـایی         ها و مشخص شدن گونهداینوفالژلهشناسایی 

پالینوزونهاي معرفی شده در این سازند به خوبی با پالینوزونهاي کرتاسـه فوقـانی در اسـترالیا، نیوزیلنـد،     . گردیدند

  .  شمالی و برخی از دیگر مطالعات انجام گرفته در نیمکره شمالی و جنوبی قابل مقایسه است کمان قطب
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17 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

  بحث

 20(کیلـومتري روسـتاي حمـام قلعـه      15رخنمون سازند شیلی آب تلخ در جـاده مشـهد بـه کـالت واقـع در      

 N 25 54 36 عیـت و موق متر از سطح دریـا در قاعـده   1246ارتفاع متر و  923با ضخامت ) کیلومتري شهر کالت

نمونـه از   65و تعداد  گردید به عنوان برش مورد مطالعه انتخاب طول جفرافیایی E 29 51 59عرض جغرافیایی و 

شناسـایی   بـراي . اسـالید پـالینولوژي از آنهـا تهیـه شـد      270سبز و خاکستري ایـن سـازند برداشـت و     شیلهاي

پـس از   و )عکـس سـه هـزار و دویسـت    ( عمـل آمـد  ه ي ببردار، از آنها عکساسالیدهاپالینومورفهاي موجود در 

، اولین ظهور، آخرین ظهور و رنج حضور هر گونه نیز بـراي ارائـه   )گونه 190جنس و 100( هاداینوفالژلهشناسایی 

به شرح زیـر  ) برش حمام قلعه(ویژگی پالینوزونهاي شناسایی شده در سازند آب تلخ . نوزون مدنظر قرار گرفتیپال

  :باشدمی

، ماسرال و تعداد اندکی اسپور و پـولن تنهـا عناصـر    SOMها بوده و فاقد داینوفالژله 7تا  1هاي صله نمونهفا

بنابراین این بخش سازند در هیچ یک از بایوزونها قرار داده نشد؛ امـا بـر اسـاس    . تشکیل دهنده اسالیدها هستند

یابنـد سـنی معـادل سـانتونین پایـانی و یـا       هایی که در اسالیدهاي بعدي ظهـور مـی  موقعیت چینه شناسی گونه

   .شودتر از آن، براي این بخش از سازند پیشنهاد میقدیمی

1- Dinogymnium Super Zone 

  :نظیر Dinogymniumهاي مختلف این زون با حضور و تنوع گونه

Dinogymnium acuminatum, Dinogymnium euclaensis, Dinogymnium digitus, 
Dinogymnium heterocostatum, Dinogymnium longicorne, Dinogymnium nelsonense, 
Dinogymnium sibricum, Dinogymnium sp, Dinogymnium westralium  

این زون رنجی از سانتونین پایانی تا ماستریشـتین   .گیردرا در بر می 65تا  7هاي شود و فاصله نمونهشناسایی می

             کـه توسـط   spp.  Dinogymniumسـازد و معـادل بخشـی از سـوپرزون    یـان مـی  آغازین را در ایـن سـازند نما  

Helby et al. (1987) باشدماستریشتین حاشیه جنوبی استرالیا معرفی شده، می ـ براي سانتونین.  

  Palaeocystodinium bulliforme Super Zone  

شناسـایی و فاصـله     Palaeocystodinium bulliforme Ioannides,1986این زون با رنج حضور گونـه  

که براي اولین بار در اینجا   Palaeocystodinium bulliformeسوپرزون. شودرا شامل می 65تا  7هاي نمونه

بوده و سنی از سانتونین باالیی تـا ماستریشـتین زیـرین را در     Dinogymniumگردد معادل سوپرزون معرفی می

  .گیرداین سازند دربر می

 2- Odontochitina coastata Interval Zone 
آغاز شده و با اولـین ظهـور    7در نمونه  Odontochitina costata Alberti,1961 این زون با اولین ظهور

Xnikoon australis  یابدپایان می 17 در نمونه. Odontochitina costata زمانی وسیعی از آلبین پایانی  رنج

 هاي شاخص این رنج بـراي با حضور گونه کامپانین آغازینـ   سن سانتونین پایانییرد گتا ماستریشتین را دربر می

 Nelsoniella acerasتـوان معـادل زون   را مـی  Odontochitina costata زون. شـود این زون پیشنهاد مـی 

  .کامپانین زیرین استرالیا دانستـ  براي سانتونین باالیی Helby et al. (1987)معرفی شده توسط 
3-  Xenikoon australis Interval Zone (Evan, 1971) 

ــه ــه از Xenikoon australis Cookson & Eisenack,1960 گون ــترالیا   ک ــرین اس ــانین زی                  کامپ

)Helby et al.,1987 (میـانی حوضـه    ـ  و کامپانین زیرینJames Ross    قطـب جنـوبی)Pirrie et al, 1997( 

ــا اولــین ظهــور . کنــدمتــري قاعــده ســازند ظهــور پیــدا مــی  260گــزارش شــده اســت، در                 قاعــده ایــن زون ب
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18 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

Xenikoon australis س آن با اولین ظهورأو رIsabelidinium korojonense    وجـود  . شـود مشـخص مـی

تـا   17هـاي  فاصله نمونـه (ازند و قرار داشتن این بخش س کامپانین زیرین هاي شاخص کامپانین و خصوصاًگونه

، سـن  )کـه از کامپـانین میـانی گـزارش شـده اسـت      (  Isabelidinium korojonenseقبل از ظهور گونـه  )29

بـراي   Helby et al. (1987)ایـن زون پـیش از ایـن توسـط     . سـازد مشـخص مـی   آنبراي را  کامپانین زیرین

 دل بخشـی از زون بینـابینی  تـوان ایـن زون را معـا   عالوه بر این مـی . گزارش شده است کامپانین زیرین استرالیا

Satyrodinium hamuriense  که توسطRoncagli et al. (1999)  میـانی نیوزیلنـد    ـ  براي کامپانین زیـرین

  . معرفی شده است، دانست
4- Isabelidinium korojonense Interval Zone  

 ,Isabelidinium korojonense (Cookson & Eisenack,1958) Lentin & Williamsاولین ظهـور 

ــترالیا   1988 ــانی اس ــانین می ــه از کامپ ــر  )(Helby et al., 1987 ک ــوب James Rossو جزای                  قطــب جن

)Crame et al., 1991(  ایـن زون بینـابینی بـا    . شودمتري قاعده سازند مشاهده می 386گزارش شده است، در

پایـان   48ز و با آخرین ظهور این گونـه در نمونـه   آغا 30در نمونه  Isabelidinium korojonenseاولین ظهور 

هـاي  گونـه  هـا، خصوصـاً  گیرد، تنوع باالیی از گونهمتر از سازند را دربر می 170این قسمت که ضخامت . یابدمی

                    توان به خـوبی معـادل بخشـی از زون   ین زون را میا. شودکامپانین باالیی را شامل می و شاخص کامپانین میانی

Isabelidinium korojonense  که توسطHelby et al. (1987) ماستریشتین زیـرین   ـ  براي کامپانین میانی

 .Roncagli et alایـن   عالوه بر. گزارش شده است، دانستآن استرالیا با اولین ظهور این گونه تا آخرین ظهور 

ـ      زونی بـه   (1999)  Isabelidiniumنیوزیلنـد بـا اولـین ظهـور     بـاالیی  همـین نـام را بـراي کامپـانین میـانی 

korojonense تا اولین ظهورIsabelidinium pellucidum  گزارش نموده است.  

5- Senegalinium sp. Interval Subzone 

Senegalinium sp. که توسط Williams et al., (1993) و Yepes, (2001)   از کامپانین باالیی گـزارش

 Isabelidiniumر بخـش بـاالیی زون  دهاي شاخص کامپـانین پایـانی   اه سایر گونهشده است، در اینجا به همر

korojonense ساب زون . شودمشاهده میSenegalinium sp.   گـردد،  که براي اولین بار در اینجا معرفـی مـی

 Isabelidinium korojonense تـا آخـرین ظهـور    .Senegalinium spاولـین ظهـور   را از ضخامتی از سـازند 

براي ایـن سـاب زون    راکامپانین باالیی هاي همراه، سن هاي شاخص و مجموعه گونهگونهوجود . شودمی شامل

  .سازدمشخص می

6- Cerodinium diebelii Interval Zone  

بـاالیی   کامپـانین  در Cerodinium diebelii (Alberti, 1959b) Lentin & Williams,1987 گونـه 

نـوبی  اقیـانوس ج  Maud Rise/Georgia basinو  )Crame et al., 1991( قطب جنوب James Ross جزایر

)Mohr&Mao, 1997( تین پـایینی اسـترالیا   شـ سترییما ـاولین ظهور آن نیز از کامپـانین میـانی    . یابدظهور می

)Helby et al.,1987( کامپانین باالیی شرق استرالیا ،)Marshal, 1985(تین پـایینی شـمال شـرقی    شستریی، ما

 ;Foucher, 1979; Krisch, 1991(تین در اروپـا  شـ سترییما ـ  و مـرز کامپـانین   )McMinn, 1988(الیا اسـتر 

Roncaglia&Corradini,1997 (   و آمریکـاي شـمالی)Bujak & Williams,1977; May,1980; Tocher, 

 ) اعـده سـازند  متـري ق  552( 48در نمونـه  Cerodinium diebelii در اینجا اولین ظهـور  . گزارش شده است )1987

هاي شاخص کامپانین باالیی و مایستریشتین آغازین سن کامپـانین بـاالیی ـ ماستریسـتین زیـرین را      وجود گونه. باشدمی
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19 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

بـراي کامپـانین بـاالیی ـ      Roncaglia et al.,1999ایـن زون پـیش از ایـن توسـط     . سـازد براي این زون شخص می

  .مایستریشتین زیرین نیوزیلند معرفی شده است

  

  گیرينتیجه

 و  Dinogymniumهـاي شـاخص، دوسـوپر زون   با توجه به رنج حضور و نیز اولین و آخـرین حضـور برخـی گونـه    

Palaeocystodinium bulliforme   با سن سانتونین باالیی ـ ماستریشتین زیرین، زون بینابینیOdontochitina 

coastata Interval Zone  مپانین زیـرین، زون بینـابینی  با رنجی از سانتونین باالیی تا کا Xenikoon australis 

Interval Zone ،با سن کامپانین زیرینIsabelidinium korojonense Interval Zone      از کامپـانین میـانی تـا

یـک سـاب   و  کامپانین باالیی تا مایستریشـتین زیـرین  از  Cerodinium diebelii Interval Zone، کامپانین باالیی

با سن  )Isabelidinium korojonense در قسمت باالیی زون( Senegalinium sp. Interval Subzoneزون 

ها براي سـازند  در نتیجه سن سانتونین باالیی تا ماستریشتین زیرین بر اساس داینوفالژله. کامپانین باالیی، شناسایی شدند

  .مشخص گردید) برش حمام قلعه(آب تلخ 
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