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 چکیده
سـنگ،  متر ضخامت داشته و از کنگلومرا، ماسـه  72,5شرق طبس پیشین در برش دیهوك واقع در جنوبهاي کرتاسهنهشته
مـرز  . نـد ااي شـکل گرفتـه  چینهاي در چهار واحد سنگآهک ماسهآهک اائیدي، مارن و سنگدار، سنگآهک اربیتولینسنگ

کرمان به صورت هاي سازند اسفندیار به صورت گسله بوده و مرز باالیی آن با کنگلومرايآهکزیرین این نهشته ها با سنگ
جنس و  1شناسی تعداد اساس مطالعات فسیلنمونه برداشت شده و بر 53در این مطالعه تعداد . باشدناپیوستگی فرسایشی می

 ,Palorbitolina lenticularis, Preaorbitolina cormyi, Mesorbitolina texataهـاي  گونـه اربیتـولین بـه نـام     3

Orbitolina sp  و سه بایوزون Palorbitolina lenticularis Interval zone Preaorbitolina cormyi Total range 

zone, Mesorbitolina texata Interval zone ها و ا استناد به جنس و گونهها بسن دقیق این نهشته. شناسایی شده است
  .باشدهاي اربیتولینی شناسایی شده آپتین میبایوزون

 پیشین، آپتیناربیتولین، بایوزون، دیهوك، کرتاسه :ها واژهکلید
  

Lithostratigraphy and biostratigraphy of Early Cretaceous 
deposits of Dehuk based on Orbitolina, east of Central Iran  

 
Abstract 
The Early Cretaceous deposits in Dehuk section in the Southeast of Tabas have 72.5 meter thickness 
and consist of conglomerate, sandstone, Orbitolina limestone, ooid limestone, marl and sandy 
limestone in four lithostratigraphy unites. Lower boundary of these deposits with Esfandiar Formation 
is faulty contact and upper boundary with Kerman conglomerate is disconformitabale. In this study 
were collected 53 samples and based on paleontology studies have been distinguished 1 genus and 3 
species of Orbitolina consist of Palorbitolina lenticularis, Preaorbitolina cormyi, Mesorbitolina 
texata, Orbitolina sp and three biozones consist of Palorbitolina lenticularis Interval zone, 
Preaorbitolina cormyi Total range zone, Mesorbitolina texata Interval zone.The exact age of these 
deposits according to genus and species and detected Orbitolina biozones is Aptian. 
Keywords: Orbitolina, biozone, Dehuk, Early Cretaceous, Aptian 
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  مقدمه
 .انـد خوردگی در قالب سازند نامگـذاري نشـده  ریختگی شدید و گسلهممرکزي به سبب بههاي کرتاسه ایراننهشته

هـا در غـرب شـهر دیهـوك و در     این نهشته. متر است 72,5پیشین در منطقه مورد مطالعه هاي کرتاسهضخامت نهشته
  33˚18′ 16″  طول شـرقی و  57˚30′ 43″ غرافیاییجو در موقعیت) 1شکل (قدیم و شهر دیهوك مجاورت دیهوك

 1:100000و ) Stocklin, et al; 1969(بشـرویه   1:250000شناسـی  هاي زمـین اند و در نقشهواقع شدهعرض شمالی 

هاي اسفندیار، واحد کرتاسـه و  آهکدر منطقه مورد مطالعه فقط سنگ. دارندقرار (Akrami, et al; 1996)دیهوك 
حال به بهواحد کرتاسه ذکر شده تا. هاي آذرین و دگرگونی رخنمون دارندزدگیمان با اندکی بیرونکرکنگلومراي

شناسی منطقه بر روي آنهـا صـورت نگرفتـه    اي جز تهیه نقشه زمینکلی مطالعهطوراند و بهطور دقیق تعیین سن نشده
هاي موجود در با استفاده از مطالعه اربیتولین )واحد کرتاسه(هدف از این تحقیق تعیین سن دقیق توالی مذکور . است

  .شناسی آنها استاین توالی و همچنین جایگاه چینه
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  روش مطالعه

نمونه جهت تهیه مقاطع نازك و مطالعات پتروگرافی و شستشوي فسـیلی   53براي انجام مطالعات آزمایشگاهی تعداد 
شستشو داده شـده و بـا میکروسـکوپ      (Washing method)نگ هاي مارنی به روش واشینمونه. برداشت شده است

هـا از هـر نمونـه    ادامه جهت مطالعـه اربیتـولین  در. نهایت فاقد فسیل بودندگرفته اند که درپیناکوالر مورد مطالعه قرار
 جهـت ) مقطع نازك 47کلی طوربه(مقطع نازك در جهات مختلف  6و حداکثر  3دار حداقل آهک اربیتولینسنگ

 معمولی و نـور ها توسط میکروسکوپ دوچشمی با نورنمونه. شناسایی حجره جنینی و گونه اربیتولین تهیه شده است
امبریونیـک و تقسـیمات   در این تحقیق پروتوکونک، دوتروکونک، ناحیه ساب. اندگرفتهپالریزان مورد مطالعه قرار

 ;Schroeder, et alهـا بـا اسـتفاده از    بنـدي اربیتـولین  ی و زونشناسای. گرفته اندها مورد بررسی قرارداخلی اربیتولین

  .انجام شده است 2010

 ″٥٧˚ ٣٠′ ٤٣  

 ″٣٣˚ ١٨′ ١٦  

  به منطقه مورد مطالعه رسیستهاي دراه: 1شکل
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  بحث
-دار و آهـک اربیتـولین اي، مارن، آهـک ماسهسنگ، آهکپیشین مورد مطالعه از کنگلومرا، ماسههاي کرتاسهنهشته

انـد و بـر   گرفتـه صورت گسـله قـرار   هاي سازند اسفندیار بهآهکها بر روي سنگاین نهشته. انداائیددار تشکیل شده
واحد مجـزا از   4هاي مذکور در نهشته. کرمان با ناپیوستگی فرسایشی راسب شده استها کنگلومرايروي این نهشته

هاي سازند اسفندیار با مـرز گسـله واقـع اسـت،     آهکواحد اول که بر روي سنگ. دارندلحاظ لیتواستراتیگرافی قرار
متـر   11,5واحـد دوم شـامل   . روشن شکل گرفتـه اسـت  سنگ به رنگ قرمزنه پشتیبان و ماسهمتر کنگلومراي دا 21از

واحد سوم . فسیل استاائیدي و در انتها یک الیه پردار قرمز رنگ مایل به قهوه اي و آهکهاي اربیتولینآهکسنگ
واحـد چهـارم   . تشکیل شـده اسـت   هارنگ فاقد فسیل و یک الیه پرفسیل در بین این مارنهاي سبزمتر مارن 22,5از 

کرمـان بـا   تیره است که در زیر کنگلـومراي دار به رنگ قرمزاائیددار و آهکاي اربیتولینماسهمتر آهک 17,5شامل 
 )2شکل (فرسایشی واقع شده است ناپیوستگی

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیهوك برشن پیشیهاي کرتاسهنهشتهزیستی سنگی و چینهستون چینه: 2کل ش
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  نگاريزیست چینه
هـاي  فسـیل  ءهـا جـز  که اربیتولینآنجاها هستند و ازاربیتولینتنها گروه فسیلی شاخص موجود در توالی مورد مطالعه 

بررسی و مطالعه آنها کمک شایانی در رسیدن به هدف  ،باشندشاخص چه از نظر سنی و چه از نظر عمق و محیط می
-یعمـق مـ  هاي مهم کرتاسه هستند که شاخص دریاهاي گرم و کـم ها از فرامینیفراربیتولین. تحقیق به ما کرده است

اي کوتاه و از حالت صفحهبلند تا مخروطشکل بوده که از مخروطها نسبتاً بزرگ و مخروطیصدف اربیتولین. باشند
تشکیل شده که ) آگلوتینه(و داخل ) هیالین(دیواره صدف از دو قسمت دیواره خارج . شکل در تغییر استتا دیسکی

معموالً در ) نسبت باالي پهنا به ارتفاع(شکل هاي دیسکییتولینارب .(Flugel, 2010)اند در اکثر مواقع نئومورف شده
 ,Upadhyay(شـوند  یافـت مـی  ) نسبت پایین پهنا به ارتفـاع (شکل هاي مخروطیتري نسبت به اربیتولینمناطق عمیق

 ;Schroeder, et al)جنینی اسـت جنینی و خصوصیات دستگاهاساس ساختمان حجرهها برشناسایی اربیتولین). 2014

-ها از یک پرولوکـوس یـا پروتوکونـک، یـک دوتروکونـک و حجـرات سـاب       جنینی در اربیتولینحجره.  (2010

در  :گردندبا توجه به این مشخصه پنج جنس اربیتولین از یکدیگر شناسایی و مجزا می. امبریونیک تشکیل شده است
Praeorbitolina schroeder و شامل دوتروکونک و پروتوکونـک اسـت   متقارن بوده جنینی کوچک و غیردستگاه

جنینـی در راس  دسـتگاه  Mesorbitolina schroederدر . انـد امبریونیک احاطه شدهوسیله ناحیه سابکه تا حدي به
. انـد امبریونیک احاطه شدهوسیله ناحیه سابواقع شده و شامل پروتوکونک و دوتروکونک است که از دو طرف به

در راس واقع شده پروتوکونک با دوتروکونک ادغام شده و پروتوکونک توسـط   Palorbitolinaجنینی در دستگاه
-دوتروکونـک محـدب و سـاب    وپروتوکونـک   Conicorbitolinaدر . امبریونیک احاطه شده استهاي پريحلقه

سـیمات  پروتوکونک، دوتروکونک با تق Orbitolina در . شوندبا ضخامت تقریبا یکسان دیده می  امبریونیک مقعر
 . (Simons, et al; 2000)شوندامبریونیک است دیده میمتعدد که داراي ضخامتی بیشتر از ناحیه ساب

گیـري پروتوکونـک   بـه توضـیحات ارائـه شـده و خصوصـیات حجـره جنینـی و بررسـی و چگـونگی قـرار          توجـه بـا 
هاي ها گونهناسایی اربیتولینامبریونیک نسبت به یکدیگر و دیگر خصوصیات مرتبط با شدوتروکونک و ناحیه ساب

Palorbitolina lenticularis, Mesorbitolina texana, Praeorbitolina cormyi  و جنسOrbitolina sp.  در توالی
  .) 3شکل (مذکور شناسایی شده است 

  ): 2شکل (این توالی سه بایوزون شناسایی شده است  جهت بایوزوناسیون هاي انجام گرفتهدر بررسی
  Palorbitolina lenticularis Interval zone:  زون یکبایو

تعریف شده، سن آن  Praeorbitolina cormyiتا اولین ظهور   Palorbitolina lenticularisاین زون از اولین ظهور 
  شناسی از عمان و نواحی فارس و این زون در چندین برش چینه. باشدپیشین و پسین میپسین تا مرز آپتینبارمین

از آنجـا کـه در ایـن زون اولـین حضـور گونـه       .  (Schroeder, et al, 2010)عسـلویه از ایـران گـزارش شـده اسـت     
Palorbitolina lenticularis توانیم پسین است نمیبنابراین قسمت ابتدایی این زون را که متعلق به بارمین ،دیده نشد
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  .باشدپسین مییشین تا ابتداي آپتینپمعرفی کنیم و سن این زون در توالی مورد مطالعه آپتین
  Praeorbitolina cormyi Total range zone:  بایوزون دو

ایـن  . پیشـین اسـت  شود و سن آن انتهاي آپتینرا شامل می Praeorbitolina cormyi این زون محدوده حضور گونه
ــن، شـــمال عمـــان و جنـــوب زون از جنـــوب ــرب ایـــران گـــزارش شـــدهشـــرق اتیـــوپی، جنـــوب یمـ   اســـت غـ

Schroeder, et al; 2010) .  
   Mesorbitolina texana Interval zone: بایوزون سه

تعریف شده و  Mesorbitolina subconcava تا اولین پیدایش گونه Mesorbitolina texana از اولین پیدایش گونه
 Schroeder, et)رش شده استغرب ایران گزااین زون از شمال عمان و جنوب. پسین استسن این زون انتها آپتین

al; 2010)  . از آنجایی که در توالی مورد مطالعه ما شاهد حضورMesorbitolina cf. Texana  هستیم و اولین حضور
Mesorbitolina subconcava توانیم مشاهده نشد، بنابراین تنها قسمت ابتدایی این زون را براي توالی مورد مطالعه می

 . است) پسینآپتین(اواسط گارگازین تا اواسط کالنسایزین  معرفی کنیم که نشانگر

پیشین هاي موجود سن دقیق توالی مورد مطالعه آپتینهاي شناسایی شده و زون بنديبنابراین با استناد به جنس و گونه
دار ي اربیتولینهاآهکسنگی واقع در زیر سنگتوالی کنگلومرایی و ماسه. باشدکلی آپتین میپسین و به طورتا آپتین

شناسی و با توجه به پیشرونده بودن کنگلومرا و همچنین پیوسته بودن مـرز بـین   اساس موقعیت چینهپیشین نیز برآپتین
  ).2شکل (پیشین تعلق دارند دار احتماال به آپتینآهک اربیتولینسنگ و سنگماسه

  
  گیرينتیجه
زیسـتی  رد مطالعه در چهار واحد لیتولوژیکی و طی سه بایوزونهاي موهاي صورت گرفته نشان داد که نهشتهبررسی

معادل بخشی از سـازندهاي تیزکـوه در   ها بنابراین این نهشته. اندپیشین و آشکوب آپتین راسب شدهمتعلق به کرتاسه
  .مرکزي و فهلیان و داریان در زاگرس هستندکوه در ایرانداغ، تفت و شاهالبرز، تیرگان در حوضه کپه
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پیشین هاي کرتاسههاي شناسایی شده در نهشتهاربیتولینید:  3شکل 
 برش دیهوك

A) Orbitolina (Mesorbitolina) cf. texana: (Late 
Aptian-Early Albian); 
B) Praeorbitolina cormyi: (Early Aptian); 
C & D) Palorbitolina lenticularis (Roemer): (Early 
Aptian); 
E) Orbitolina sp.: (Early Cretaceouse) 

 

A B 

C D 

E 
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