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  چکیده
جنوبی  لوت در خراسانشرق بلوك پالئوسن شمال ـ  باالییهاي کرتاسه جهت مطالعه فونا و فلوراي موجود در نهشته

قرمـز، سـبز    هـاي  در توالی مورد بررسی، تنوع زیادي از جلبـک . برشی انتخاب گردید) بیرجندکیلومتري غرب 60(
 9جـنس و   8هاي آهکی ضخیم این تـوالی تـاکنون    در الیه. آبی وجود دارد ـ  آ و سبز کالداسه، سبز کدیاسه داسی

آبـی شناسـایی    ـ  هاي سبز هاي قرمز و یک جنس از جلبک گونه از جلبک 3جنس و  3هاي سبز و  گونه از جلبک
  :از اند که عبارتند شده

Clypeina occidentalis, Clypeina cf. estevezii, Cymopolia barattoloi, Cymopolia drobneae, Cymopolia 
mayaensis, Decastroporella tergestina, Anatolia kozyakae, Dissocladella sp., Broeckella belgica, 
Ovulites cf. arabica, Trinocladus sp., Halimeda praemonilis, Archaeolithothamnium nummuliticum, 
Archaeolithothamnium oulianovi, Lithothamnium sp., Polystrata Alba, Cayeuxia sp. 

 Cymopoliaهـاي یـاد شـده فراوانتـرین آنهـا       در میان جنس. ها گزارش نشده است قبال از رسوبات این توالیکه 
هـاي یـاد شـده گویـاي      فراوانـی جلبـک  . شوند اي یافت می هاي باالیی ستون چینه است و در بخش  Clypeinaو

  .ها است حاوي این جلبک هاي هاي شفاف، ورود مواد تخریبی کم و محیط تقریباً آرام براي الیه آب
  ایران شرقلوت،  بلوك، ش، جلبکائوسن، زون فلی ،پالئوسن :هاواژهکلید

  
Introduction of Paleogene flora in north east of Lut block 

(Grong section) 
 

Abstract 
 For study of fauna and flora a section was chosen in Upper Cretaceous- Paleocene deposits in the 
north east of Lut block in south Khorasan Province (60 km West of Birjand). In the studied sequence; 
there is a great diversity of red algae, green Dasycladales, Codiacea and blue-green algae that indicate 
favorable conditions for growth of this assemblage in this part of the basin. In thick bedded 
limestones 8 genera and 9 species of green algae, 3 genera and 3 species of red algae and a blue- 
green algae genus have been identified, including:  
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Clypeina occidentalis, Clypeina cf. estevezii, Cymopolia barattoloi, Cymopolia drobneae, Cymopolia 
mayaensis, Decastroporella tergestina, Anatolia kozyakae, Dissocladella sp., Broeckella belgica, 
Ovulites cf. arabica, Trinocladus sp., Halimeda praemonilis, Archaeolithothamnium nummuliticum, 
Archaeolithothamnium oulianovi, Lithothamnium sp., Polystrata Alba, Cayeuxia sp. 
That are new to the basin. Among these listed genera the most abundant genera are Cymopolia and 
Clypeina that are found in the upper part of the stratigraphic column. Abundance algae in these 
sediments could suggest clear waters, decrease of terrigenous materials to the basin and a quiet 
environment during deposition. 
Keywords: Paleocene, Eocene, Flysch zone, Algae, Lut block, East Iran 
 

  مقدمه
 .وجـود دارد ) در شـرق (هریرود و گسل) در غرب(نهبندان فاصل دو گسل فلیشی شرق ایران در حد  حوضه

 اقیانوسـی،  هـاي  پوسـته  جـز  بـه  ندارند، رخنمون کرتاسه از تر قدیمی هاي سنگ ایران شرق فلیشیحوضه در
 آقانبـاتی، ( اسـت  ائوسن اواخر تا پسین کرتاسه دریایی هاي سنگ شیل ماسه نوع از بیشتر سنگی هاي رخساره

 شـود  مـی  دیـده  ضـخامت  و اي رخسـاره  هـاي  تفـاوت  بیرجنـد  ناحیه در کرتاسه از بعد هاي نهشته در). 1385
 در سرانجام و آغاز الرامیدکوهزاییفاز دنبال به پالئوسن زمان ازاین زون  پالئوژن رسوبی هاي سنگ تشکیل
سـیکلوس و  که عمـدتاً قطعـات امفالو  براساس فرامینیفرهاي یافت شده . است گرفته پایان میانی ائوسن اواخر

ـ    پالئوسـن  از عمـق  کـم  رخسـاره  یـک  مطالعـه  مـورد  برش رسد می نظر بهباشد،  اربیتوئیدیده تا نومولیت می
. اسـت کنگلـومرا  و سـنگ   ، ماسهدار الیه فسیلمتوسط تا ضخیم آهکسنگشامل تناوبی از که  باشد ائوسن

 ـ  پالئوسـن  ـ  اي کرتاسـه بـاالیی  هـ  شناسـی و بایواسـتراتیگرافی نهشـته    در خصوص چینـه گذشته مطالعاتی در 
خیبـري   شـاعري ، )1372(تـوان بـه کارهـاي حلمـی      ن جمله میآائوسن بر مبناي فرامینیفرا انجام شده که از 

هاي موجـود در   این مجموعه بر روي جلبک اما در .اشاره نمود )1391(افخم و همکاران  و صمدي )1391(
نشـده کـه هـدف اصـلی ایـن مقالـه مطالعـه         اتی انجـام  رسوبات به صورت سیستماتیک و با دقت کار مطالع

بیرجنـد و تقریبـاً در   کیلومتري غـرب  60مورد مطالعه در  برش. باشد ها می سیستماتیک و معرفی این جلبک
 و عـرض  58̊ 44ʹ 50ʹʹ جغرافیـایی آن اسـت و مختصـات طـول    غرب خوسف واقع شـده  کیلومتري شمال 25

 .)1ل شک( است 32̊ 51ʹ 18ʹʹجغرافیایی آن 

  روش مطالعه
هـاي کربناتـه، بعـد از مشـخص نمـودن       هاي موجـود در الیـه   ها، خصوصا جلبک جهت مطالعه و بررسی میکروفسیل

بـرداري   شناسـی نمونـه   واحـدهاي سـنگی براسـاس میـزان رخنمـون و تغییـرات سـنگ       پروفیل مناسب در ناحیه و از 
مقاطع نازك در مقیاس بزرگ تهیه شد تـا بتـوان    هاي سنگی حاوي جلبک سپس از نمونه. آمدسیستماتیک به عمل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ایرانانجمن دیرینه شناسی همایش نهمین مجموعه مقاالت   
 

 
 
 
 

19

ها تصاویر میکروسکوپی تهیه شد و  سپس از جلبک. آوردتري از آنها جهت تشخیص بدست هاي بهتر و مناسب برش
  .ها گردید براساس منابع اقدام به تشخیص و توصیف نمونه

  
  
  
  
  
  
  

  بحث
. باشـند  که فاقد آوندهاي گیاهـان عـالی مـی    ایی هستندها مجموعه وسیع و متنوع از گیاهان فوتوسنتتیک دری جلبک

آ،  آ و کلرپاسه کالداسه هاي سبز داسی هاي فسیلی از جلبک هاي میکروسکپی در برش گرونگ، گونه براساس بررسی
. انـد  هـاي سـبز ـ آبـی شناسـایی شـده       و جلبـک  )Peyssonneliaceae( آ آ و پیسونلیاسـه  هاي قرمزکورالیناسـه  جلبک
هسـتند اطـراف سـاقه مرکـزي     ) ماننـد  اي تـا شـاخه   استوانه(هایی تک سلولی  آ جلبک کالداسه بز داسیهاي س جلبک

. شـود  هـا انجـام مـی    کلسیتی شدن بر روي ساقه و شاخه. ها قرار دارند که ممکن است چندین بار منشعب شوند شاخه
پـارامتر   30هـا حـداقل نیـاز بـه      گونهمقدار کلسیتی شدن عمدتا به ژنتیک گیاه بستگی دارد و براي شناسایی جنس و 

میلیون سـاله فـراوان    50تا  20هایی با تناوب  ها از کربونیفر تا پلیوسن در دوره این جلبک .(Flügel, 2004) باشد می
 Aguirre(دهند  زیرین و پالئوسن نشان میباالیی کرتاسهباالیی، ژوراسیکبیشترین تنوع را در پرمین، تریاس. اند شده

& Riding, 2005.( اند که بخش خارجی تالوس آنها عمدتا  زي بوده هاي سبز دریایی کف آ، جلبک کالداسه داسی
هـاي سـبز رکـورد رسـوبی بهتـري از خـود در تـاریخ         به شدت کلسیتی شده و به همین علت نسبت به دیگر جلبـک 

ریفـی و   هـاي پشـت   شناسـی در الگـون   ها تقریبـا در تمـامی ادوار زمـین    کالداسه داسی. اند شناسی به جا گذاشته زمین
  ).Elliott, 1991( اند شده هاي شفاف و گرم محدود می هاي آب اند و اساسا به رخساره زیسته عمق می هاي کم خلیج

  
  شناسایی شده در رسوبات پالئوسن ـ ائوسن هاي سیستماتیک جلبک

  
Genus: Archaeolithothamnium nummuliticum Gumbel, 1871 

Pl. 1, Figs. 1 
باشد و عمدتا قطعات شکسته شده تـالوس   آ است که به صورت پوششی می هاي قرمز کورالیناسه ازجلبک :توصیف

بخـش  . تال آن، نازك و هیپوتالوس نسـبتا بـزرگ اسـت    بخش پري. شود جلبک، در میکروفاسیس کربناته یافت می

  مطالعه مورد ناحیه ارتباطی هايراه و جغرافیاییموقعیت :1 شکل
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شود اما بخش  ها دیده نمی بسیاري از کلنیهاي مستطیلی شکلی است که در  تالوس شامل یک یا چند الیه سلول پري
هـاي مسـتطیلی شـکلی دارد کـه در      ردیف سـلول  15تا  10هاي هاللی شکلی است که بیش از  هیپوتالوس شامل الیه

هایی از کونسپتاکل بیضوي  همچنین در بخش هیپوتالوس ردیف. شود حواشی هاللی هستند و از اندازه آنها کاسته می
ایـن  . هاي نازکی هستند شود که شامل دیواره میلیمتر دیده می 08/0میلیمتر و طول  03/0ض شکل تا چندگوش با عر

  .شود مشاهده می M3-6جنس در مقاطع 
  

Genus: Polystrata Alba (Pfender) Denizot 1968 
Pl. 1, Figs. 2, 3 

ی این جلبـک بـه صـورت    کلن. باشد می )Peyssonneliaceae(آ  هاي قرمز پیسونلیاسه این جنس از جلبک :توصیف
هر نـوار ایـن جلبـک رشـد     . شوند ها به صورت نسبتاً سالم دیده می شکل است که در میکروفاسیساي و نواري تسمه

تالوس جلبک از قسمت میان به دو بخش تقسیم شده و هر . شود مانندهاي اولیه در آن دیده میقشري را دارد و شاخه
هـا بـه شـدت     بیشـتر بخـش   .در کنـار همـدیگر قـرار دارنـد      ت نیم هـالل هایی است که به صور بخش شامل فیالمنت

گوش گرد  هاي تقریباً مستطیلی تا چهار هایی با سلول کریستالیزه شده است ولی بخش غیر کریستالیزه گویاي فیالمنت
ر هـاي زایـا د   و بخـش  ضـخیم  تـالوس  آ عدم وجود بخش پـري  هاي قرمز کورالیناسه تفاوت آن با جلبک. شده است

دیـواره آن   .گـردد  رسد دیواره گیاه آراگونیتی است که بشدت کریسـتالیزه مـی   ضمن اینکه به نظر می. جلبک است
 ,M3-6این جـنس در مقـاطع    .شود تر دیده می رنگ تیره آن کریستالیزههاي غیر و بخش هرنگ بود نسبتاً کرم تا زرد

M3-10, M3-14, M5-8, M6-6, M6-11 مشاهده شده است.  
  

Genus: Halimeda praemonilis Morellet, 1940 
Pl. 1, Figs. 4 

اي با حالت موجی ضـعیف   آ بوده و تالوس آن شامل بندهایی استوانه هاي سبز کلرپاسه این گیاه از جلبک :توصیف
در مقـاطع طـولی، بخـش    . شـود  است به علت کلسیتی شدن دو بخش مدوال و کورتکس به خـوبی در آن دیـده مـی   

میلیمتـر اسـت همچنـین در ایـن بخـش       07/0تـا   045/0هایی است که قطر آنها بـین   شامل فیالمنت) مدوال(مرکزي 
) کـورتکس (اي  بخـش حاشـیه  . شـود  شکل بزرگی که گویاي اسپونژیوسل است، دیـده مـی  ايفضاهاي تیره و دایره

در بعضـی مـوارد   . باشـد  مـی  میلیمتر 025/0تا  015/0تر، نامنظم و منشعب شده با قطر  اي ظریف هاي لوله حاوي رشته
 ,M3-6ایـن جـنس در مقـاطع    . هاي انشعاب یافته قابل شناسایی نیسـتند  اي شدیدا کلسیتی شده و شاخه مناطق حاشیه

M3-14, M4-5 شود مشاهده می.  
  

Genus: Ovulites cf. arabica (Pfender, 1938) Massieux, 1966  
Pl. 1, Figs. 11 
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میلیمتـر و قطـر    1تـا   8/0قطـر خـارجی آن   . شکل استاي برش عرضی استوانهتالوس این جلبک سبز در  :توصیف
هـا بـا زاویـه قائمـه      شاخه. این جلبک فاقد آندولیشن داخلی و خارجی است. باشد میلیمتر می 9/0تا  65/0داخلی آن 

نـه در مقـاطع نـازك    ایـن نمو . میلیمتر است 02/0تا  01/0ها  قطر این شاخه. اند نسبت به محور اصلی ساقه قرار گرفته
M3-14  وM6-9 دیده شده است.  

  
Genus: Anatolia kozyakae Radoičić & Özgen Erdem, 2010  

Pl. 1, Figs. 5 
داخلـی و  شـکل و فاقـد آنولیشـن   اي اي و درختچـه  آ داراي تـالوس شـاخه   کالداسـه  این جلبک سبز داسی :توصیف

 80تا  70اي بین  ها با زاویه شاخه. میلیمتر است 76/0ر خارجی میلیمتر و قط 28/0داراي قطر داخلی . باشد خارجی می
میلیمتر  04/0میلیمتر و قطر آنها  05/0هاي درجه یک حدودا  طول شاخه. اند درجه نسبت به محور تالوس قرار گرفته

 02/0ه دو هـاي درجـ   شاخهقطر . شوند هاي درجه دو تقسیم می ها باریک و کوتاه بوده و به شاخه این شاخه. باشد می
 آورنـد  وجود می میلیمتر را به 03/0با قطر هاي درجه سه  شوند و شاخه ها دوباره تقسیم می میلیمتر است که این شاخه

  .مشاهده شده است M3-6این جنس در مقاطع  .باشند و زاویه بین آنها حاده است ها از نوع فویلوفور می که این شاخه
  

Genus: Cayeuxia sp. 
Pl. 1, Figs. 6, 7 

هـاي کربناتـه موجـود در تـوالی مطالعـه شـده        آبی در میکروفاسیس ـ  هاي سبز یکی از فراوانترین جلبک :توصیف
 5/6*5/1ابعاد کلنی این جلبک تقریبا . است دارکلمی شاخهگوزنی تا گلکلنی این جلبک به صورت شاخ. باشد می

هاي کلنی بیانگر  مقاطع نازك از شاخه. اند حیط شکسته شدهباشد که بیشتر آنها به علت انرژي موجود در م میلیمتر می
شکل تقریبا به شکل بادبزنی و در یک سطح قرار داشته و هر رشته در انتها بـه دو  اي هاي ظریف لوله اي از رشته دسته

 07/0تـا   05/0فاصـله بـین تالهـا تقریبـا     . به طوریکه این دو شاخه تقریبا به موازات یکدیگرند. گردد شاخه تقسیم می
 M3-10, M3-14, M5-7, M5-8, M6-11ایـن جـنس در مقـاطع    . میلیمتـر اسـت   3/0تا  2/0میلیمتر و طول آنها بین 

  .مطالعه شده است
  

Genus: Cymopolia drobneae Lamouroux, 1816 
Pl. 1, Figs. 8, 9 

اي و از تعـداد زیـادي    تچهآ بوده و تالوس آن به صورت درخ کالداسه هاي سبز داسی این جنس از جلبک :توصیف
اي بوده قطر بزرگ آن  هاي بخش باالیی جلبک نسبتاً استوانه شاخه. بند تشکیل شده است شکل و بنداي شاخه استوانه

هـاي درجـه یـک و دو     هـر بنـد داراي شـاخه   . باشـد  میلیمتر می 55/0تا  48/0میلیمتر و قطر کوچک آن  3/1تا  95/0
هـاي   باریک بوده و تقریبا پس از طی نیمی از بخش آهکـی بـه شـاخه    سیلندري وهاي درجه یک  شاخه باشد که می
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ها نسـبتا   طول این شاخه.باشند می Phloiophorousها حاده بوده و به فرم  زاویه بین این شاخه ثانویه تبدیل شده است
میلیمتـر   02/0هـاي ثانویـه    میلیمتـر و قطـر شـاخه    04/0تا  03/0هاي اولیه  قطر شاخه. هاي اولیه است کوتاهتر از شاخه

  .شود دیده می M3-14و  M3-6این نمونه در مقاطع نازك . است
  

Genus: Broeckella belgica Morellet & Morellet, 1922 
Pl. 1, Figs. 10 

هـاي سـري اول فویلوفـور و متـورم      شاخه. شکل است آ سیلندري کالداسه تالوس در این جلبک سبز داسی :توصیف
ها نازك است و فقط به صـورت   بخش کلسیتی بین شاخه. شاخه درجه یک وجود دارد 16هر ورتیسل باشند در  می

شـاخه   3شـاخه و در بـرش عرضـی هـم      3هاي سري اول در بر ش طولی  از شاخه. شود ورقه نازك کلسیتی دیده می
درجه نسـبت بـه    70تا  60بین اي  ها با زاویه شاخه. شاخه درجه دو داریم 9شود بنابراین در مجموع  درجه دو جدا می

شـوند و بـه    ها در بخش انتهایی کلسـیتی نمـی   این شاخه .هستند Acrophorousاز نوع  اند که محور ساقه قرار گرفته
  .شوند دیده می M3-6, M3-7, M3-14, M5-7, M5-8, M6-7, M6-14این جنس در مقاطع . بیرون راه دارند

  
  گیري نتیجه

هـاي   الیـه و تـوالی  هـاي کربناتـه ضـخیم    بیرجنـد از تـوالی  کیلومتري غرب 60در ناحیه براساس مطالعات انجام شده 
هـاي   گردد که بیشترین فراوانی با جلبـک  ها معرفی می هاي مختلفی از جلبک اي و مارنی مورد نظر گروه ماسه آهک

 ,Clypeina occidentalis هـا شـامل   هـاي شناسـایی شـده ایـن جلبـک      در این میـان گونـه  . کالداسه است سبز داسی

Clypeina cf. estevezii, Cymopolia barattoloi, Cymopolia drobneae, Cymopolia mayaensis, 
Decastroporella tergestina, Anatolia kozyakae, Dissocladella sp., Broeckella belgica, Ovulites cf. 
arabica, Trinocladus sp., Halimeda praemonilis, Archaeolithothamnium nummuliticum, 

Archaeolithothamnium oulianovi, Lithothamnium sp., Polystrata alba, Cayeuxia sp باشد کـه بـراي    می
هـا گویـاي شـرایط     هاي شناسایی شده و فسیل تنوع این گروه در کنار لیتولوژي. گردد اولین بار از منطقه گزارش می

  .هاي کربناته حاوي جلبک است عمق و ورود مواد تخریبی کم حداقل براي بخش کم
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Figs. 1) Archaeolithothamnium nummuliticum Gumbel, 1871; 
2, 3) Polystrata alba; 4) Halimeda praemonilis Morellet, 1940; 
5) Anatolia kozyakae Radoičić & Özgen Erdem, 2010; 6, 7) 
Cayeuxia sp; 8, 9) Cymopolia drobneae Lamouroux, 1816; 10) 
Broeckella belgica Morellet & Morellet, 1922; 11) Ovulites cf. 
arabica (Pfender, 1938) Massieux, 1966 
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