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چکیده
با زون های کف زی  پايه روزن بران کف زی بزرگ مطابق  بر  ايران مرکزی(  ناحیه تربت جام )بخش خاوری پهنه  ائوسن در برش چناربو  در پژوهش حاضر، رسوبات دريايی 
مطالعه  مورد   )Nannofossil Paleogene= NP( استاندارد جهانی  با زون های  مطابق  نانوفسیل های آهکی  و همچنین   )Shallow Benthic Zones= SBZ( آب های  کم ژرفا
Eorupertia magna )La Calvaz(, Fabiania cassisهمچون بزرگ  کف زی  روزن بران  تجمعات  روی  تمرکز  با  مطالعات  اين  است.  گرفته  قرار  نگاری   زيست چینه 
 Oppenheim(, Eoannularia eoconica )Cole ve Bermudez(, Gypsina sp., Textularia sp., Nummulites perforatus )De Montfort(, Nummulites sp.,

 Cribrocentrum reticulatum, Sphenolithus obtusus, Sphenolithus spiniger,و نیز نانوفسیل های آهکی Discocyclina sp., Rotalia sp., Acervulina sp

 Sphenolithus editus, Helicosphaera compacta, Coccolithus pelagicus, Coccolithus eoplagicus, Discoaster siapanensis, Discoaster barbadiensis,

 Discoaster sp., Reticulofenestra sp در توالی آهکی برداشت شده انجام پذيرفت. در نتیجه، با توجه به گونه های شاخص شناسايی شده، زيست زون های SBZ15?-17 مربوط 

پیشین )ائوسن میانی( است.  بارتونین  بیانگر سن لوتشین پسین-  نانوفسیل های آهکی در توالی مورد مطالعه جدا شد، که  از   NP16 به روزن بران کف زی بزرگ و زيست زون 
بزرگ کف زي  روزن بران  گونه  ظهور  اولین  که  به طوری  شد؛  جدا  دقیق  به طور  آهکی  نانوفسیل های  شاخص  گونه های  پايه  بر  بارتونین  لوتشین-  اشکوب های  مرز   همچنین 

ايران همانند ديگر  اين مطلب است که در  امر گويای  اين  بنابراين،  بارتونین ثبت شد.  )N. perforatus )de Montfort  در بخش میانی توالی نهشته شده در طی زمان اشکوب 
گونه سیستماتیک  مقاله  اين  در  همچنین  است.  داده  رخ   )SBZ17( پیشین  بارتونین  در   N. perforatus )de Montfort( گونه  ظهور  اولین  تتیس  حوضه  باختری   بخش های 

)N. perforatus )de Montfort  بر پايه ويژگی های تیپ شناسی و بايومتريک مطالعه و توصیف شده است. 

کلیدواژه ها: ائوسن، بارتونین، روزن بران کف زی بزرگ، نانوفسیل های آهکی، تربت جام.
E-mail: mosaddegh@khu.ac.ir                                                                                                                                                                            نویسنده مسئول: حسین مصدق*

1- پیش نوشتار
پس از گذشت 3 دهه از آخرين مطالعات انجام شده روی سیستماتیک و ويژگی های 
 ،Rahaghi )1978 and 1980( بايومتريکی روزن بران کف زی بزرگ در ايران به وسیله 
 Nummulites گونه  بايومتريک  و  تیپ شناسی  ويژگی های  حاضر  پژوهش   در 
perforatus )de Montfort, 1808 به همراه ديگر روزن بران کف زی بزرگ و به ويژه 

نانوفسیل های آهکی با جزيیات دقیق تری در ناحیه تربت جام مطالعه شده اند. در اين 
محدود  کمی  رخنمون های  به  مارنی(  )کربناته-  دريايی  توالی های  گسترش  ناحیه 
می شود. بنابراين مطالعات فسیل شناسی محدودی در اين ناحیه صورت گرفته است 
از گونه های میکروفسیلی  نام برخی  به ذکر  تنها  )مانند حاجیان، 1375( که در آنها 
بیان جزيیات  به  تنها مطالعات تخصصی که در آنها  از  با اين حال  اکتفا شده است. 
باشد،  پرداخته شده  ايران  ائوسن  توالی های  بزرگ  از روزن بران کف زی  دقیق تری 
 Rahaghi and Schaub )1976(, Hottinger )2007( می توان به گزارشات و مقاالت
 Rahaghi )1978 1980 and 1983 و اشاره کرد. بیشتر مطالعات انجام شده در ناحیه

می شود محدود  ناحیه  زمین ساخت  و  عمومی  زمین شناسی  به   تربت جام 
مطالعات  شد  اشاره  باال  در  آنچه  با  مطابق  که   )Eftekhar-Nezhad et al., 1983(

يا  و  بزرگ  کف زی  )روزن بران  میکروفسیل ها  روی  کمی  بسیار  زيست چینه ای 
پژوهش  اين  در  اصلی که  اهداف  بنابراين،  است.  انجام شده  نانوفسیل های آهکی( 
در  ائوسن  به  منسوب  کربناتی  توالی های  زيست زون بندی  شامل  است  شده  بررسی 
گونه  سیستماتیک  توصیف  تربت جام(،  )ناحیه  مرکزی  ايران  پهنه  خاوری  بخش 
اولین ظهور  تثبیت زمان  تعیین و   ،Nummulites perforatus )de Montfort, 1808(

گونه ياد شده بر پايه زيست زون های استاندارد جهانی نانوفسیل های آهکی است.
روزن بران  شامل  ارزشمند  بسیار  میکروفسیلی  گروه  دو  شده  ارائه  پژوهش  در       
و  نگاری  زيست چینه  دقیق تر  مطالعه  برای  آهکی  نانوفسیل های  و  بزرگ  کف زی 

بر اين،  افزون  زمان زمین شناسی در طی رسوب گذاری توالی ياد شده بررسی شد. 
 N. perforatus )de Montfort, 1808( به دلیل اهمیت گونه روزن بر کف زی بزرگ
به عنوان ابزاری کارآمد در تفسیر چینه نگاری زيستی، به ويژه در تشخیص اشکوب 
بارتونین، سبب شد تا نگارندگان مقاله نگاهی ويژه به اين گونه از خانواده بزرگ و 

پیچیده Nummulitidae  داشته باشند.

2- زمین شناسی ناحیه و چینه شناسی برش مورد مطالعه
اين برش در نزديکی دهکده چناربو 12کیلومتری باختر- جنوب  باختری کاريزنو و 
65 کیلومتری شمال  باختر تربت جام )خاور ايران( و در برگه زمین شناسی 1:100000 
کاريزنو )نقشه شماره 8061( با مختصات طول خاوریً 17 ´50  °60 و عرض شمالی 
تفسیرهای  آخرين  طبق  بر  همچنین   .)1 )شکل  است  گرفته  جای   44  ً  28´   35°

برای  Vaziri-Moghadam et al. )2006( و   Aghanabati )2004( توسط   پیشنهادی 
تقسیم بندی پهنه های ساختاری ايران، چهارگوش کاريزنو )تربت جام( در پهنه ساختاری 
ايران مرکزی جای دارد. به گونه ای که توالی های ائوسن در اين ناحیه معرف بیشترين 
گسترش از سنگ های آتشفشانی هستند و تنها رخنمون های کمی از توالی های دريايی 
بیان   Eftekhar-Nejad et al. )1983( همچنین  می شود.  ديده  ناحیه  اين  در  کربناتی 
کردند که توالی های پالئوسن- ائوسن به طور چیره دربردارنده سنگ های آتشفشانی، 
برش  ناحیه کاريزنو هستند. در  توالی های آهکی کمی در چهارگوش  و  کنگلومرا 
مورد مطالعه توالی برداشت شده شامل 7 واحد سنگ چینه ای است )شکل 2( که به 

ترتیب از قاعده به رأس شامل موارد زير است:
1( ستبرای 5 متر- کنگلومرا با قطعات نیمه گرد شده پبل، کابل و کمی بولدر در يک 

زمینه ماسه ای و رسی.

زمستان 95، سال بيست و ششم، شماره 102، صفحه 91 تا 100
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2( ستبرای 10 متر- ماسه سنگ با لنزهای کنگلومرايی.
3( ستبرای 4 متر- توالی سنگ آهک ماسه ای با فراوانی بااليی از بايوکالست شامل 

اکینوئیدها و گاستروپودها.
4( ستبرای 6 متر- توالی سنگ آهک های نازک اليه دربردارنده روزن بران کف زی 

بزرگ و مرجان ها.
5( ستبرای 9 متر- توالی سنگ آهک رسی.

 N. perforatus  6( ستبرای 5 متر- توالی سنگ آهک  مارنی دربردارنده تجمعاتی از گونه 
.)nummulite bank( در بخش پايینی از ژئومتری بنک نومولیتی )de Montfort(

 N. perforatus گونه  تجمعات  از  فراونی  با  متوسط اليه  سنگ آهک های  توالی   )7 
.)nummulite bank( در بخش بااليی از ژئومتری بنک نومولیتی )de Montfort(

3- روش مطالعه
برای انجام اين پژوهش 37 نمونه  سنگی به طور سیستماتیک برای مطالعه روزن بری و 
نانوفسیلی برداشت شده است. ضمن اينکه در بخش های پايینی از توالی چینه شناسی 
برداشت شده امکان تهیه نمونه های ايزوله از روزن بران کف زی بزرگ فراهم نبود 
و از برش های تصادفی به منظور آماده سازی 37 مقاطع نازک از نمونه های برداشت 
تعیین و شناسايی گونه های  برای مطالعات دقیق در  بر آن،  افزون  شده استفاده شد. 
Nummulites بخش بااليی توالی کربناتی 58 اساليد از نمونه های ايزوله و با استفاده 

از دو روش مختلف: 1( شکافت استوايی )split the equetorial section( با استفاده 
برش های  فراهم سازی  برای  ايزوله  نمونه های  سايش   )2 و  از روش گرما- شکافت 
استوايی و محوری جهت دار برای مطالعه ساختارهای داخلی ساخته شد که در پايان 
به وسیله میکروسکوپ دوچشمی Nikon AZ100 مطالعه و عکسبرداری شدند. برای 
 )Smear Slide( انجام مطالعات نانوفسیلی 8 اساليد با استفاده از روش اسمیراساليد
با  و   Nikon E200 پالريزان  نوری  میکروسکوپ  از  استفاده  با  و  شد  سازی  آماده 
بزرگنمايی 1000X مورد مطالعه قرار گرفت. گفتنی است که در برخی موارد برای 
تشخیص و شناسايی گونه های نانوفسیلی از ورقه های کمکی ژيپس و کوارتز استفاده 
از سیستم زون بندی  بزرگ  برای زيست زون بندی روزن بران کف زی  شد. همچنین 
الگوی  از  نانوفسیل های آهکی  زيست زون بندی  برای  و   Serra-Kiel et al. )1998(

زون بندی استاندارد جهانی )1971( Martini استفاده شده است )شکل 3(. 

)Description( 4- توصیف
 Rahaghi )1980(, به وسیله N. perforatus برخی مشخصات کلیدی در تعیین گونه
با مطالعات انجام شده در   Deveciler )2010( و Schaub )1981(, Samanta )1981

اين پژوهش مقايسه شد )جدول 1(.
Order Foraminiferida Eichwald, 1830

Family Nummulitidae Blainville, 1825

Genus Nummulites Lamarck, 1801

Type species Camerina laevigata Brugiere, 1792

Nummulites perforatus )de Montfort, 1808(

) تابلو 1، تابلو 2، شکل 7-1 و شکل 1-14(
1808 Egeon perforatus de Montfort, p. 166, figs. 2.

1929 Nummulites perforatus (de Montfort), Llueca, p. 190-195, pl. 9, figs 

30-38; pl. 11, figs. 1-7; pl. 12, figs. 1-7.

1972 Nummulites perforatus (de Montfort), Blondeau, p. 161, pl. 36, figs. 

6-11.

1981 Nummulites perforatus )de Montfort(, Samanta, p. 818-823, pl. 113, 

figs 1-2; pl. 116, figs. 1-2.

1981 Nummulites perforatus )de Montfort(, Schaub, p. 88-90, pl. 17; pl. 18; 

pl 19, figs 1-8.

1991 Nummulites perforatus (de Montfort), Avşar, p. 21-22, pl. 1, figs 1-11.

1992 Nummulites perforatus (de Montfort), Avşar, p. 156-158, pl. 2, figs 1-11.

1995 Nummulites perforatus (de Montfort), Racey, p. 56-58, pl. 3, figs 1-7.

1995 Nummulites perforatus (de Montfort), Papazzoni and Sirotti, pl. 2, figs 7-8.

2007 Nummulites perforatus )de Montfort(, Varone and Decrouez, pl. 1, 

figs. 7-12.

2010 Nummulites perforatus )de Montfort(, Deveciler, pl. 1, Figs 1-6; P 2, 

Figs 1-8.

)B-form( 4- 1. فرم میکروسفریک
تا  زينی شکل  مرکزی  ناحیه  در  بیشتر  و  شده  تخت  عدسي  تا  عدسي  پوسته هاي 
اندازه پوسته ها کمی ستبر تر  با افزايش  کمی ورم کرده هستند. بخش های پیرامونی 
می شوند. سپتال فیالمنت ها )اثرات پرده ها روی سطح پوسته( شعاعی و کمی منحنی 
می شوند.  مئاندری  بالغ  فرم های  در  بیشتر  که  هستند  جوان  افراد  در  موجی شکل  تا 
گرانول ها در افراد جوان همه سطح پوسته را می پوشانند؛ به گونه ای که در افراد بالغ 

تحلیل رفته اند و يا ديده نمی شوند.
- برش استوایی )Equatorial section(: پوسته هاي عدسي تا عدسي  تخت شده بیشتر با 

بخش پیرامونی گرد و اتاقک هايی که در مراحل آغازين به روشنی ديده نمی شوند. 
اگر چه به نظر می رسد آنها دارای فرم های مستطیلی هستند، ولی گهگاه اتاقک های 
آغازين به فرم هم اندازه )isometric( و سپس به فرم مستطیلی )اتاقک هايی که دارای 
پهنای بیشتری نسبت به ارتفاع هستند( ديده می شوند. در پايان، اتاقک ها در آخرين 
اول  تا 8 دور پیچش  ارتفاع هستند. 7  به  برابر نسبت  پهنای 3  مراحل پیچش دارای 
فشرده و در ادامه تا پیچش های شماره 24 تا 27 دور بعدی شل تر و سپس در افراد بالغ 
از دور پیچش 27 به باال فشرده شدند )شکل 4(. در برابر آن، فرم های میکروسفريک 
ديواره ها  هستند.  فشرده  نسبت  به  اول  پیچش   4 دارای  جوانی  مراحل  در  کوچک 
)Septa( در آغاز خوابیده تا کمی منحنی شده هستند؛ در حالی که در انتها خم شدگی 

Marginal Cord دارای ستبرای های متغیر )منظور تغییرات  بیشتری دارند.  انحنای  و 
میان  پوسته  قطر  است. حدود  ستبر شده  نسبت  به  و  پیچش هاست(  دور  در  ستبرای 
13/7 تا 28/7 میلی متر و ستبرا 7/7 تا 10 میلی متر است )تعداد دور پیچش ها 16 تا 
31(. پیچش های اول تا پنجم در شعاع های 1/6 تا 2/1 میلی متر فشرده شده اند و در 
پیچش نهم به شعاع های متغیر 2/7 تا 4/1 میلی متر می رسد؛ سرانجام شعاع ها در دور 

پیچش نوزدهم 6/9 تا 8/2 میلی متر هستند.   
)A-form( 4- 2. فرم مگالوسفریک

پوسته ها دارای حاشیه ای نازک شده هستند. سپتال فیالمنت ها روی همه سطوح پوسته 
پوسته  و در سرتاسر سطح  دارند. گرانول ها درشت  منحنی شده  تا  فرم های شعاعی 

به طور گسترده آرايش يافته اند.
اندازه ای  دارای  مگالوسفريک  فرم های   :)Equatorial section( استوایی  برش   -

کوچک با قطری میان 4/6 تا 5/53 میلی متر و ستبرايی با میانگین در حدود 2 میلی متر 
هستند. حجره جنینی دارای فرم کروی تا تخم مرغی شکل و با قطری حدود 820 تا 
1200 میکرون است. سپتاها به شکل کمانی در آغاز ديده شدند که در انتها از میزان 
انحنا کاسته می شود. اتاقک ها به فرم هم اندازه در مراحل آغازين تا اشکالی دارای 
پهنای بیشتر نسبت به ارتفاع در پیچش های داخلی و سپس اين نسبت در پیچش های 
خارجی افزايش می يابند. مراحل دور پیچش ها از آغاز تا آخرين دور پیچش از شل 
تا فشرده تغییر می کنند )شکل 4(. مارژينال کرد کمی نامنظم و ستبر است. شعاع های 

تعداد دور پیچش ها )6 دور پیچش( میان 2/4 تا 2/9 میلی متر متغیر است.

 )Distribution( 5- گسترش
به عنوان  ايران  از  معتبر  به طور  بار  اولین  برای   N. perforatus )de Montfort( گونه 
تربت  ناحیه  در   Rahaghi and Schaub )1976( وسیله  به  تتیس  حوضه  از  بخشی 
حیدريه )رباط سفید( شناسايی و سن ائوسن میانی )بارتونین( برای آن گزارش شد. 

(
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همچنین اين گونه در حوضه زاگرس )کوه های آب پرده( از سازند جهرم نیز به سن 
ائوسن میانی معرفی شده است )Rahaghi, 1978(. به طورکلی اين گونه دارای يک 
توزيع گسترده جهانی در سرتاسر نواحی تتیس در طی ائوسن بود که همه مطالعات 
 Rahaghi and Schaub, 1976; Schaub, 1981;( انجام شده معرف سن بارتونین بودند
معرفی  از  پس  چه  اگر   .)Samanta, 1981, Deveclier, 2010; Hadi et al., 2016

زيست زون بندی روزن بران کف زی بزرگ توسط )Serra-Kiel et al. )1998 ظهور 
 اين گونه نشان دهنده آغازی از اشکوب بارتونین )SBZ17( در حوضه تتیس در نظر

گرفته شد )Varrone and Decrouez, 2007; Özcan et al., 2007(. بدين ترتیب، 
در  شده  شناسايی   N. perforatus )de Montfort( گونه   نیز  حاضر  مطالعه  در 
به وسیله  ارائه شده  پايه زون بندی های  بر  ناحیه تربت جام )کاريزنو(  برش چناربو 
)1998( .Serra-Kiel et al معرف بخش آغازين اشکوب بارتونین )SBZ17( برای 

.)2 ناحیه به شمار می شود )شکل  اين  توالی های کربناتی 

6- بحث و تفسیر زیست چینه نگاری
در مطالعه حاضر از برش چناربو )ناحیه تربت جام( ستبرای 43 متر از توالی دريايی و 
کربناته منسوب به ائوسن برداشت شد. نهشته های برداشت شده در میان رخنمون های 
شده  ياد  توالی  بااليی  و  زيرين  مرز های  بنابراين  گرفته اند.  جای  ائوسن  آتشفشانی 
از  زيست چینه نگاری  مطالعات  است.  شده  ياد  رخنمون های  بر  منطبق  ناپیوستگی  با 
برش برداشت شده بر پايه دو گروه میکروفسیلی ارزشمند روزن بران کف زی بزرگ 
که  گرفت  صورت  آهکی  نانوفسیل های  و  بزرگ تر(  بزرگ،  کف زی  )روزن بران 
نشان دهنده شکل گیری اين رسوبات در طی زمان ائوسن میانی )لوتشین- بارتونین( 
است. از اين رو، زيست چینه نگاری اين برش بر پايه محتويات فسیلی قابل استخراج از 

واحدهای سنگ چینه ای عبارت است از:
- بخش پایینی )واحدهای سنگ چینه ای سوم و چهارم(: اين بخش از برش مورد 
 Eorupertia magna مطالعه، دارای تجمعات غنی از روزن بران کف زی بزرگ شامل 
 La Calvaz(, Fabiania cassis )Oppenheim(, Eoannularia eocenica )Cole ve

 Bermudez(, Gypsina sp., Textularia sp., Nummulites sp., Discocyclina sp.,

پوشش ساز  با جلبک های سرخ  همراه   Miliolidae و   Rotalia sp., Acervulina sp

 )Rhodophyta( همچون رودوفیتا Melobesioideae از زيرخانواده )coralline red algae(

 است )تابلو 3(. به گونه ای که اين تجمعات از روزن بران کف زی بزرگ می توانند
پايه  بر  پیشنهادی  زيرزون های  معرفی  چه  اگر  باشند؛  لوتشین  اشکوب  معرف 
پايه جايگاه  بر  تنها  نمونه های شاخص و  نبود  دلیل  به   Serra-Kiel et al. )1998(

چینه ای ممکن است معرف ?SBZ15 باشد )شکل 2(.
واحد  اين  فسیل شناسی  مطالعات  پنجم(:  سنگ چینه ای  )واحد  میانی  بخش   -
پايه  بر  بارتونین،  لوتشین-  اشکوب های  مرز  تفکیک  و  تعیین  برای  سنگ چینه ای 
از  جنس   6 به  متعلق  گونه   9 شناسايی  به  که  گرفت  صورت  آهکی  نانوفسیل های 
واحد  اين  در  شده  شناسايی  گونه های  انجامید.  ارزشمند  میکروفسیلی  گروه  اين 
 Cribrocentrum reticulatum, Sphenolithus obtusus, شامل  سنگ چینه ای 
 Sphenolithus spiniger, Sphenolithus editus, Helicosphaera compacta,

Coccolithus pelagicus, Coccolithus eoplagicus, Discoaster siapanensis 

 Discoaster barbadiensis, Discoaster sp., Reticulofenestra sp هستند )تابلو 4(. 

باشد.   NP16 Martini )1971( زون  معرف  می تواند  شده  ديده  نانوفسیلی  تجمعات 
به  و  آغاز   Blackites gladius گونه  حضور  آخرين  از   NP16 زون  تعريف،  پايه  بر 
Perch-Nielsen, 1985;( محدود می شود Chiasmolithus solitus آخرين حضور گونه 
 C. reticulatum ، H. campactaاين زون بر پايه اولین حضور گونه های .)Bown, 1998 

 Perch-Nielsen, 1971;( تقسیم می شود  به چند زيرزون   D. bifax و آخرين حضور گونه 
آهکی  نانوفسیل های  روی  که  مطالعاتی  بیشتر  در   .)Aubry, 1983; Varol, 1989

آخرين  از  پس   C. reticulatum گونه  حضور  اولین  گرفته،  صورت  میانی  ائوسن 
 حضور گونه B. gladius و پیش از مرز لوتشین- بارتونین گزارش و ثبت شده است 

 .)Perch-Nielsen, 1971; Aubry, 1983; Arney and Wise, 2003; Urquhart et al., 2007(

در حالی که، در برخی از مطالعات اولین حضور گونه H. campacta در محدوده مرز 
لوتشین- بارتونین گزارش شده )Aubry, 1986; Varol, 1989( و در ديگر مطالعات 
 Arney and Wise, 2003;( اين حضور در فاصله کمی پس از مرز ثبت شده است
زمانی  بازه  در  ابتدا  از  سنگ چینه ای،  واحد  اين  بنابراين   .)Urquhart et al., 2007

بخش میانی زون NP16 )لوتشین پسین( شروع به رسوب گذاری کرده و در ادامه با 
توجه به ثبت اولین حضور گونه H. campacta از مرز لوتشین- بارتونین گذر کرده 
و رسوب گذاری آن در بازه زمانی بخش بااليی اين زون )بارتونین پیشین( ادامه يافته 
است. افزون بر آن، ثبت اولین ظهور گونه S. obtusus همراه با اولین حضـور گونه 
H. campacta شاهدی ديگر بر آغاز بارتونین و مرز اشکوب های لوتشین- بارتونین 

است )Perch-Nielsen, 1985( )شکل 2(.
     بنابراين بر پايه مطالعه دقیق نانوفسیل های آهکی صورت گرفته، رسوب گذاری 
زمان  طی  در  مطالعه  مورد  برش  انتهای  تا  پنجم  سنگ چینه ای  واحد  بااليی  بخش 

زمین شناسی اشکوب بارتونین می تواند مسجل دانسته شود.
- بخش باالیی )واحد سنگ چینه ای ششم و هفتم(: اين بخش با يک ژئومتری بنک 
دارای تجمعـاتی تک گونه ای  نومولیتی )Nummulites bank( مشخص می شود که 
 )de Montfort( N. perforatus است )شکل 5(.  در طی زمان ائوسن رفتار خاص اين گروه

از روزن بران کف زی بزرگ سبب تشکیل ساختارهای غیرريفی بیلدآپ )buildups( يا 
بنک ها )banks( به صورت تک گونه ای می شوند )Arni, 1965(. بدين ترتیب حضوری 
به  که  می شود  ديده    N. perforatus )de Montfort( تک گونه ای  باالی  فراوانی  از 
عنوان گونه ای شاخص در زون بندی ارائه شده توسط )Serra-Kiel et al. )1998 است. 
 باتوجه به قرارگیری مرز اشکوب های لوتشین- بارتونین در بخش پايینی اين واحد

گونه  حضور  گزارش  همچنین  پنجم(،  سنگ چینه ای  واحد  )درون  سنگ چینه ای 
نهشته های  در   Rahaghi and Schaub )1976( و   Rahaghi )1978( توسط  ياد شده 
 Hadi et al. )2016( بارتونین و به ويژه اينکه در مطالعات اخیر صورت گرفته توسط
همراه با مجموعه روزن بران کف زی بزرگ    N. perforatus )de Montfort( گونه
بخش  رو،  اين  از  است؛  شده  ثبت   N.lyelli Schaub, 1981مانند بارتونین  شاخص 
بااليی توالی چینه ای برداشت شده در برش چناربو منطبق بر زيست زون SBZ17 و 
معادل سن بارتونین پیشین است )شکل 2(. اگر چه در نقاط محدودی حضور گونه 
است  شده  گزارش  نیز  پسین  لوتشین  در    N. perforatus )de Montfort( شاخص 
)Örçen, 1986; Ahmad et al., 2014(؛ در حالی که، بر پايه مطالعات جامع  و دقیق تر 

توسط متخصصان از جمله  )1981( Shaub و )Serra-Kiel et al. )1998 حضور تأيید 
شده ای از اولین ظهور اين گونه در انتهای لوتشین پسین به ويژه دست کم برای نواحی 

باختر تتیس دور از ذهن به نظر می رسد.

7- نتیجه گیری
دريای  کربناتی  توالی های  از  متر   43 ستبرای  روی  چناربو  برش  در  حاضر  مطالعه 
برای  و  تربت جام  ناحیه  در  پشین(  بارتونین  پسین-  )لوتشین  میانی  ائوسن  کم ژرفاي 
اولین بار در ايران بر پايه روزن بران کف زی بزرگ و نانوفسیل های آهکی انجام شده 
برای زيست چینه نگاری روزن بران  اين پژوهش  قرار گرفته است. در  و مورد تطابق 
شده  معرفی  زون بندی  سیستم  از  ترتیب  به  آهکی  نانوفسیل های  و  بزرگ  کف زی 
 Martini )1971( جهانی  استاندارد  زون های  و   Serra-Kiel et al. )1998( توسط 
 استفاده شد و به عنوان يکی از اهداف اين پژوهش به پیاده سازی و تطابق زون های

مربوط  زون های  با   )Shallow Benthic Zones= SBZ( کم ژرفا  آب های  کف زی 
کمربند  از  ناحیه  اين  ائوسن  رسوبات  که  به طوری  انجامید.  آهکی  نانوفسیل های  به 
حوضه تتیس برای اولین بار در اين پژوهش معرفی شد که قابل قیاس با زيرزون های 
نانوفسیلی  زيست زون  همچنین  و   SBZ15?-SBZ17 بزرگ  کف زی  روزن بری 
NP16 و بیانگر سن لوتشین پسین- بارتونین پیشین است. در اين مطالعه تفکیک مرز 

مطابق  که  شده  انجام  آهکی  نانوفسیل های  پايه  بر  بارتونین  لوتشین-  اشکوب های 

)

.

,

.,
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میانی زون  اين مرز در بخش  دنیا  نقاط مختلف  با ديگر مطالعات صورت گرفته در 
 Martini )1971( NP16 جای گرفته است. از سويی ديگر، بنک نومولیتی تک گونه ای

)N. perforatus )de Montfort شناسايی و معرفی شده نیز در بخش بااليی اين زون 
بايومتريک  و  تیپ شناسی  مطالعات  نتايج  آن،  بر  افزون  است.  نانوفسیلی جای گرفته 
 N. perforatus همگی بیانگر ظهور گونه Nummulites  صورت گرفته روی نمونه های

de Montfort( در بارتونین پیشین )SBZ17( در اين بخش حوضه تتیس است.

سپاسگزاری
تأيید  برای  مجارستان(  مسیکولک  دانشگاه  )از  لش  پروفسور جورج  از  نگارندگان 
میثم  مهندس  آقايان  جناب  از  نومولیت،  نمونه های  روی  شده  انجام  شناسايی های 
همکاری  خاطر  به  نفت(  اکتشاف  )مديريت  سعدونی  جلیل  دکتر  و  همتی نصب 
کمک  مقاله  شدن  بهتر  به  ارزشمندشان  نظرات  با  که  محترم  داوران  از  و  مؤثرشان 

کرده اند، سپاسگزاری می کنند. 

.)Vaziri-Moghadam et al. )2006( و Eftekhar-Nezhad et al. )1983(, Aghanabati )2004( شکل 1- نقشه زمین شناسی و راه های دسترسی منطقه مورد مطالعه )برگرفته از

(
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ت جام.
ش چناربو، ناحیه ترب

گ و نانوفسیل های آهکی در بر
ف زی بزر

ش چینه ای روزن بران ک
گ چینه ای و گستر

ش ستون سن
شکل 2- نماي

گ و نانوفسیل های آهکی 
ف زی بزر

شکل 3-  مقايسه ای از زون بندی روزن بران ک
M و 

artini )1971( ت از
س )برگرفته با کمی تغییرا

حوضه تتی
ائوسن میانی در 

.)B
erggern et al. )1995( س زمانی از

)1998( .Serra- kiel et al )مقیا
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شکل 4- نمودار رشد گونه )N. perforatus )de Montfort بر پايه فرم های مگالوسفريک و میکروسفريک.

 N. perforatus )de Montfort( تجمعات گونه )b ( در برش چناربو )ناحیه تربت جام(؛Nummulites bank( نمايی از ژئومتری بنک نومولیتی )a -5 شکل
در يک توالی آهک مارنی با ماتريکس مادستونی )M( و به طور يکنواخت در زير اليه هايی از آهک های متوسط تا ستبراليه دربردارنده فراوانی بااليی 
از )de Montfort( N. perforatus )رخساره Nummulites rudstone( )L(؛ c( نمايی از تجمعات گونه )N. perforatus )de Montfort با اندازه های بزرگ 

 .M در واحد )B-forms( چیره شده
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ک؛ 4 و 5( نمای خارجی از فرم های 
N. perforatus )de M؛ 1 تا 3( نمای خارجی از فرم های میکروسفري

ontfort(  تابلو 1- گونه
ش های 

ک؛ 9 و 10( بر
ش محوری فرم مگالوسفري

ک؛ 8( بر
ش استوايی نمونه های ايزوله فرم های میکروسفري

ک؛ 6 و 7( بر
مگالوسفري

ک.
ش های استوايی فرم های میکروسفري

ک؛ 13 و 14( بر
ش محوری فرم های میکروسفري

ک؛ 11 و 12( بر
استوايی فرم های مگالوسفري

ک.
ش های استوايی فرم های میکروسفري

N. perforatus )de M؛  1 تا 7( بر
ontfort ( تابلو 2- گونه
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 )8 و   6 تا   3 )Fabiania cassis )Oppenheim؛   )2 تا   1  -3 تابلو 
 )10 تا   9 .Gypsina sp؛   )7 )Europertia magna )La Calvaz؛ 

 Eurannularia(  )12 .Acervulina sp؛   )11 .Textularia sp؛ 

.eoconica )Cole ve Bermudez

تابلو 4- نانوفسیل های آهکی برش چناربو.
1- 2( Cribrocentrum reticulatum )Perch-Nielsen( )XPL(. 3- 4( Sphenolithus 

editus )XPL. 3:0°, 4: 45°(. 5- 8( Sphenolithus spiniger )Bukry( )XPL. 5 

&7: 0°, 6&8: 45°(. 9- 12( Sphenolithus obtusus )Bukry( )9,11 & 12: XPL. 

11: 30°, 12: 45°. 10:QW(. 13- 16( Helicosphaera compacta )Bramlette and 

Wilconxon( )XPL. 13and15. 14&16:QW. 13-14:0°, 15-16:45°(. 17- 18( 

Coccolithus pelagicus )Schiller( )XPL. 17&18:0°(. 19- 20( Coccolithus 

eopelagicus )Bramlette and Sullivan( )XPL. 19: 0°.20:QW-0°(. 21(  

Discoaster saipanensis )Barmlette and Riedel( )QW(. 22( Discoaster 

barbadiensis )Barmlette and Riedel( )QW(. 23( Discoaster sp. )QW(. 24(  

Reticulofenestra sp. )XPL(. QW: Quartz Wedge.
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Abstract
The Eocene marine deposits in the Chenarbu section in Torbat-e-Jam region (eastern part of Central Iran Zone) have been biostratigraphically 
studied based on large benthic foraminifera coincide with Shallow Benthic Zones (SBZ) and Calcareous Nannofossils, according to standard 
worldwide zones (NP). This investigation has been conducted on carbonate sediments with a focus on large benthic foraminifera assemblage 
such as Eorupertia magna (La Calvaz), Fabiania cassis (Oppenheim), Eoannularia eoconica (Cole ve Bermudez), Gypsina sp., Textularia sp., 
Nummulites perforatus (De Montfort) Nummulites sp., Discocyclina sp., Rotalia sp., Acervulina sp., and calcareous nannofossils such as 
Cribrocentrum reticulatum, Sphenolithus obtusus, Sphenolithus spiniger, Sphenolithus editus, Helicosphaera compacta, Coccolithus 
pelagicus, Coccolithus eopelagicus, Reticulofenestra sp., Discoaster sp., Discoaster siapanensis, Discoaster barbadiensis. Therefore, 
based on the determined index species, the SBZ15?- 17 biozones of large benthic foraminifera and the NP16 biozone of calcareous 
nannofossils in the studied section have been detected which both assign the Late Lutetian- Early Bartonian (Middle Eocene) age for the 
section.Also, the Lutetian- Bartonian boundary according to index calcareous nannofossil species was separated carefully, and the first 
appearance of the foraminifera species of N. perforatus (de Montfort) in the middle part of the deposited sequence was recorded during 
geological time of the Bartonian stage. Therefore, this fact points that in Iran alike western parts of the Tethys basin, the first appearance of 
N. perforatus (de Montfort) occurred in Early Barthonian (SBZ17). Systematic of Nummulites perforatus (de Montfort) was described based 
on typological and biometrical characterization.
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