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 چكیده

بـرش   بـرداری گردیـد   های آهکی، نمونهبرمبنای نانوفسیل نگاریچینهزیستجهت مطالعات پیشین در برش رمشتیک های کرتاسه نهشته این پژوهشدر 

ات مطالعـ ی شـریی بلـول لـوت یـرار دارد  براسـا       نمونه برداری شده در جنوب شرق سرایان است و براسـا  تسسـیمات سـارتاری ایـران در هاشـیه     

   برمبنـای نانوفسـیلهای آهکـی   شدو معرفی  شناسایی رمشتیکدر برش باال و هفظ شدگی روب تا متوسط  نوع نسبتاًنانوفسیلی با تگونه  33شناسی، فسیل

  تعیین شده استهوتروین پسین ـ  ، سن توالی مورد بررسی واالنژینین پسینSissingh (1977)از زون بندی  CC5تا  CC3های و بایوزون موجود
 

  کی؛ کرتاسه پیشین؛ رمشتیک؛ سرایاننانوفسیلهای آههای كلیدی: واژه

 

 مقدمه

بـه عنـوان   Stocklin (1968 )بلول لوت اولـین بـار توسـط    

ــه زون ســارتاری ایــران در شــرق  معرفــی  کشــور یکــی از ن

گردید  تـاکنون نرریـات متعـددی دربـاره مویعیـت بلـول       

 ؛Stocklin, 1972لــوت و مرزهــای آن ارادــه شــده اســت )

Nowroozi, 1972؛ Stocklin & Nabavi, 1973  بنـابر  )

گسـل   را لـوت بلـول  مرز شریی  بیشتر زمین شناسانعسیده 

گسـل   را مـرز شـمالی   ،گسـل نایبنـد   را مـرز رربـی   ،نهبندان

تشـکیل  فروافتـادگی جازموریـان   را درونه و مرز جنوبی آن 

جنـوبی و بـا درازای   ـ      بلول لوت با رونـد شـمالی  دهدمی

کیلـومتر،   299تـا   159کیلومتر و عـر  هـدود    099هدود 

ترین بخش رردیاره ایـران مرکـ ی اسـت )آیانبـاتی،     شریی

و جایگـاه ویـژه    یشناسـ شرایط راص زمین(  به دلیل 1333

 و یشـدید ماگمـای   ی، وجود فعالیتهـا ی بلول لوتتکتونیک

 یوجـود گسـلها و درز و شـکافها    ی،نفـو   یهاهضور توده

در  یمختلــد دگرگـــون  یهــا ررســاره  وجــود  فــراوان و 

تصـور بـر ایـن بـوده کـه منطسـه       ، یمختلد سـنگ  یهدهاوا

چندان مناسب نیست  از این رو  شناسیجهت مطالعات فسیل

 است    اندل انجام تمنطسه به نسب شناسیمطالعات فسیل

 شناسـی نانوفسیل در سالهای اریر در رراسان جنوبی مطالعات

های پالئوژن و نئوژن منطسـه  نهشته چندی انجام شده که رالباً

تنها کار منتشر شده در مـورد نانوفسـیلهای     شودرا شامل می

صـورت  شـرق بیرجنـد   در آهکی کرتاسه در بـرش گـازل   

 هاي رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره

                283-278(:  2) 8،  4931پاییز و زمستان 
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 هــای موجــودنهشــتهیــابی در آن بــه معرفــی و ســن گرفتــه و

در پژوهش   (1309است )هادوی و همکاران، شده پردارته 

 بنای ــم رـب گاریـن نهـچی تـزیسطالعات ــجهت م ش روـپی

هــای کرتاســه پیشــین در بــرش نوفســیلهای آهکــی، نهشــتهنا

انتخــاب و رمشــتیک وایــ  در هاشــیه شــریی بلــول لــوت  

   اندشدهبرداری نمونه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی برش مورد مطالعه

روستای رمشـتیک در جنـوب شـرق سـرایان و در مهـدوده      

 ,Alavi Naini & Behruzi) یـاین  1:199999چهـارگوش  

مورد  توالی  (1)شکل  استوای  رراسان جنوبی در  (1981

سنگ آهـک و   متر 009در برش رمشتیک متشکل از مطالعه

متر زیرین آن از شیلهای آهکی سب  تیره  399است که شیل 

 ای راکســتری تــامتــر بــاالیی از ســنگ آهــک تــوده 309و 

سیاه رنگ تشکیل شده است  تـوالی مـورد مطالعـه بـر روی     

ه سـنگهای سـازند یلعـه درتـر بـا سـن ژوراسـیک و در        ماسـ 

یرار گرفته ودیک زسنوهای رسی میان الیه وزیرکنگلومراها 

  از توالی مذکور (Alavi Naini & Behruzi, 1981)است 

 55کـه   شدنمونه برداشت  03 تعداد متری،19تا  3با فواصل 

متعلــب بــه بخــش  آن نمونــه 53از بخــش شــیلی و آن نمونــه 

 ( 2د )شکل نباشمی کربناته

 

 مطالعه روش

بـرداری از  هـا، نمونـه  به دلیل اهمیت ریرهوازده بـودن نمونـه  

بـه   هـا تمـامی نمونـه   انجـام شـد    یمتـر یسانت 59 تا 39عمب 

سـط      در ایـن روش شدندآماده سازی  روش اسمیراسالید

تراشـیده   و تمیـ ، توسط کاردل مخصـوص رشـک   نمونه 

از  انـدکی ته شـود  سـ     تا سـطو  هـوازده آن برداشـ   شده 

ریختــه المــل  یصــورت پــودر رو شــده بــهنمونــه تراشــیده 

، المـل به پودر روی یک یطره آب مسطر  اف ودنبا  شود می

 شود کـه پـ  از پخـش شـدن    میایجاد  یرلیر اًمهلول نسبت

بـا هـرارت    یاجـاق بریـ   یروبر  بالفاصله بر سط  الم، باید

ــک   ــخ رش ــردد مالی ــامی  گ ــهتم ــاینمون ــاد ه ــده هآم  ش

ــ ان    ــوری پالری ــکر ن ــط میکروس ــه و توس ــو  مطالع  الم 

ی هـا گونـه جنسـها و   یشناسـای  جهـت   ندشد یعک  بردار

 Perch-Nielsen هـا کـه توسـط   از توصید گونـه  نانوفسیلی

، اسـت  گردیـده اراده Bown & Young (1998 )( و 1985)

  استفاده شد 

 

  بحث

این گروه  با توجه به گسترش زمانی نانوپالنکتونهای آهکی،

از میکروفسیلها در کرتاسه پیشین از تنوع کمتـری نسـبت بـه    

آنهـا   گونـاگونی  لذا سـیر  و اندبودهکرتاسه پسین برروردار 

اف ایش داشته اسـت  روند این دوره به صورت ثابتی  طولدر 

(Haq, 1978)  نانوفسیلهای معرفی شده در برش رمشتیک 

 های دسترسی به برش مورد مطالعهراه: 1شکل 
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ــه گو 33  ــب ب ــه متعل هســتند  بررــی از  مختلــد جــن  13ن

، Conusphaeraشـــامل جنســـهای متعلـــب بـــه تیتـــونین    

Lithraphidites ،Nannoconus  وPolycastella   ــ در نیــ

به کرتاسـه پیشـین    اند  این جنسها یبالًاین برش مشاهده شده

 (قاین 1:111111)سن واحدهای ماسه سنگی زیرین و کنگلومرای باالیی براساس نقشه زمین شناسی  ای برش رمشتیکستون سنگ چینه: 2شکل 
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آنهـا را در   ( ظهور1999) Bownاما  ،نسبت داده شده بودند

، شـده هـای شناسـایی   میـان گونـه   داند  دریانتهای تیتونین م

Nannoconus dolomiticus، Nannoconus quadratus، 

Nannoconus bonetii  وNannoconus bronimannii  در

ــه  ــرش و گونـ ــرین بـ ــهای زیـ ــایبخشـ  Nannoconusهـ

abundans، Nannoconus circularis، Nannoconus 

borealis، Lithraphidites bollii و Assipetra 

terebrodentarius ترنـد  فـراوان  در یسمتهای باالیی توالی 

 Assipetra infracretacea،Calcicalathina هـای گونـه 

oblongata، Conusphaera mxicana  ،Nannoconus 

steinmanii، Polycastella beckmanii Watznaueria 

barnesae و Watznaueria biporta  هـا  نمونه بیشترنی  در

هـای  تصـاویر ارلـب گونـه   شوند  ر برش دیده میو در سراس

 تـری مناسـب شناسایی شده در برش رمشتیک که از کیفیـت  

 است  آمده 5و  3، در شکلهای برروردار بودند

طـور کـه در    همـان  ،هفظ شدگی نانوفسیلهای مطالعـه شـده  

باشـد   نی  مشخص است روب تا متوسط می 5و  3شکلهای 

ــه ج   از آن ــا ک ــارتاری نا یج ــات س ــه و ــو   ی ــیلها ب نوفس

 نیـ  کـامالً   Nannoconusمشخص بوده و کانالهای مرک ی 

توان ا عان داشت که عامل انهالل در زمان می ،شدباباز می

 سـوی  گذاری در هو ه تأثیرگـذار نبـوده اسـت  از   رسوب

دیگر دیاژن  نی  برروی نانوفسیلها تأثیر چندانی نداشته و ایـن  

هاست  از ایـن رو عـدم   نمونهنرم  به دلیل سنگ شناسی نسبتاً

 عامـل توانـد  تأثیر دو عامل مـذکور )انهـالل و دیـاژن ( مـی    

 هفظ شدگی روب نانوفسیلها باشد 

 

 زیست چینه نگاری و تعیین سن برش مورد مطالعه 

ــاه  گســــترش جیرافیــــایی وســــی  و بــــازه زمــــانی کوتــ

شده کـه ایـن گـروه ابـ اری      نانوپالنکتونهای آهکی موجب

هـای م وزودیـک و   نگاری الیهچینهات زیستمهخ در مطالع

نگـاری  چینـه از ایـن رو مطالعـات زیسـت    د نسنوزودیک باش

ــای آنهــا در زمانهــای مختلــد انجــام شــده و    وســیعی برمبن

ــبنــدیهای متعــددی نیــ  توســط مهسســین مختلــد ارا زون  هد

Thierstein (1976 ،)Roth (1978 ،) است  در این بین شده

Perch-Nielsen (1979, 1983 و )Wise (1983 )

از  اما ،اندهای کرتاسه اراده کردهبندیهایی را برای نهشتهزون

در کرتاسـه بسـیار   Sissingh (1977 )ی بنـد زونجا کـه   آن

های شارص بایوزونهـای مربـوب بـه ایـن     کامل بوده و گونه

بندی از فراوانی و گسترش جهانی رـوبی برروردارنـد،   زون

بنـدی انطبـاق   دی رود را بـا ایـن زون  بنزون مؤلفینلذا سایر 

(  بایوزونهــای مــذکور برمبنــای اولــین یــا 5انــد )شــکل داده

همراه  یفسیلها و مجموعههای شارص آررین هضور گونه

ــاً شــوند  در ایــن مطالعــهتعریــد مــی آنهــا از تعــارید  رالب

Sissingh (1977 )    استفاده شده بـه جـ  بـایوزونCC4   کـه

شناسـایی شـده اسـت     Thierstein (1976 )براسا  تعرید 

 وی تعریــد ایــن بــایوزون را برمبنــای اولــین هضــور گونــه

 ( CC4شر  بایوزون رجوع به داند )دیگری می

بـه ترتیـب   های شارص نانوفسیلی در این برش برمبنای گونه

Sissingh (1977 )بنــدی از زون CC5 تـا  CC3 هـای بایوزون

ــرا ــوالی یب ــ  ت ــه پیشــنهاد م ــورد مطالع   (0)شــکل گــرددیم

و شناسـایی شـده    یزونهـا بـایو یـک از   به شر  هـر ادامه در 

 :شودمی پردارتهدر برش رمشتیک  از آن نتایج هاصل

 
CALCICALATHINA OBLONGATA ZONE 

(CC3) 

از  Sissingh (1977)بنـدی  زونتعرید ایـن بـایوزون طبـب    

تـا ظهـور گونـه     Calcicalathina oblongata ظهور گونـه 

Cretarhabdus loriei باشـد  واالنژینین پسین می آنسن  و

(Perch-Nielsen, 1985از آن جا که در این مطالعه گونه  ) 

Calcicalathina oblongata مشاهده شده ابتدایی  از نمونه

ــایوزون    اســت ــده ب ــه ش ــوالی مطالع ــروع ت ــذا ش از  CC3، ل

 می باشد  Sissingh (1977)بندی زون
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  X 1250میکروسکپ نوری نانوفسیلهای آهکی  شناسایی شده با بزرگنمایی : تصاویر 3شکل 
1. Nannoconus borealis Perch-Nielsen, 1979, PNU-No.Rumeshtik88; 2. Nannoconus quadratus, (Noel, 1959) Deres & Acheriteguy, 

1980, PNU-No.Rumeshtik 16; 3: Nannoconus sp.1, PNU-No.Rumeshtik25; 4. Tetralithus pseudotrifidus Jafar, 1985, PNU-

No.Rumeshtik85; 5. Manivitella pemmatoidea Thierstein, 1971, PNU-No.Rumeshtik55; 6. Rucinolithus wisei Thierstein, 1971, PNU-

No.Rumeshtik2; 7. Repagulum parvidentatum (Deflandre & Fert, 1954) Forchheimer, 1972, PNU-No.Rumeshtik57; 8. Assipetra 

infracretacea (Thierstein, 1973) Roth, 1973, PNU-No.Rumeshtik64; 9. Tetralithus cassianus Jafar, 1985, PNU-No.Rumeshtik32; 10. 

Nannoconus steinmanni Kamptner, 1931, PNU-No.Rumeshtik34; 11. Nannoconus circularis Deres & Acheriteguy, 1986, PNU-

No.Rumeshtik87; 12. Nannoconus dolomiticus Cita & Pasquare, 1959, PNU-No.Rumeshtik22; 13. Polycostella beckmanii Thierstein, 

1971, PNU-No.Rumeshtik10; 14. Watznaueria barnesae (Black in Black & Barnes, 1959) Perch- Nielsen, 1968, PNU-

No.Rumeshtik67; 15-16: Watznauria biporta Bukry, 1969, PNU-No.Rumeshtik55. 
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  1250X: تصاویر میکروسکپ نوری نانوفسیلهای آهکی  شناسایی شده با بزرگنمایی 4شکل 
1-2. Lithraphidites bolli Thierstein, 1971, PNU-No.Rumeshtik79, 87; 3-5. Calcicalathina oblongata Worsley, 1971 (Thierstein, 

1971), PNU-No.Rumeshtik70, 82, 86; 6. Nannoconus broennimannii, Trejo, 1959, PNU-No.Rumeshtik13; 7-8. Nannoconus 

abundans Stradner & Grun, 1973, PNU-No.Rumeshtik83, 86; 9. Conusphaera mexicana Trejo, 1969, PNU-No.Rumeshtik; 10. 

Cyclogelosphaera margerelii Noel, 1965, PNU-No.Rumeshtik16; 11-12. Assipetra terebrodentarius (Applegate et al. in Covington 

& Wise, 1987) Rutledge & Bergen in Bergen, 1994, PNU-No.Rumeshtik85; 13. Hayesites sp., PNU-No.Rumeshtik62; 14. 

Micrantolithus sp., PNU-No.Rumeshtik47; 15. Cyclogelosphaera deflandrei, (Manivit, 1966) Roth, 1973, PNU-No.Rumeshtik13; 

16. Nannoconus bonetti, PNU-No.Rumeshtik16 
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های زیر این توالی را ماسه سـنگهایی تشـکیل   از طرفی نهشته

 زمـین شناسـی   اند و در نسشـه دهند که فاید نانوفسیل بودهمی

 & Alavi Naini) باشـند ین منسـوب بـه ژوراسـیک مـی    یـا 

Behruzi, 1981)  توان گفت که ابتدای ایـن  از این رو نمی

ایـن    وجـود دارد های مـورد مطالعـه   در نهشته بایوزون ال اماً

شناسی را به رـود ارتصـاص   متر از ستون چینه 379بایوزون 

  باشدمیآهکی سنگ  های شیلی ومشتمل بر الیهو  دهدمی

فسیلهای همراه این بایوزون در برش مـورد مطالعـه    مجموعه

 Nannoconus dolomiticus، Nannoconusهای  گونهرا 

quadratus، Biscutum constans  وNannoconus 

bronimannii دهندتشکیل می  

 
CRETARHABDUS LORIEI ZONE (CC4) 

Sissingh (1977) ایــن بــایوزون را از اولــین هضــور گونــه 

Cretarhabdus loriei تا آررین هضور گونهSpeetonia 

colligata تعرید می ( کنـدPerch-Nielsen, 1985  ایـن  )

بـایوزون دارای ســن هــوتروین آرـازین اســت  اگــر چــه در   

 امـا  ،یافت نشـد   Cretarhabdus loriei گونه ه ها رمطالع

 در Lithraphidites bollii از آن جــا کــه ظهــور گونــه    

زمــانی  بــرای شناســایی بــازهThierstein (1976 )مطالعــات 

و ایـن گونـه در   اسـت   شدهتتی  معرفی هوتروین در منطسه 

شناسـایی شـده اسـت، لـذا بـرای       بـرش رمشـتیک  های نمونه

 ها به این گونـه اسـتناد گردیـد    تعیین سن این بخش از نهشته

یـرار گرفتـه اسـت،     CC3بایوزون مذکور که روی بایوزون 

موجــود را بــه رــود ســنگ آهکهــای   ــخامتمتــر از  229

های مـذکور در  نانوفسیلی نهشته جامعهارتصاص داده است  

 Assipetra هـــایگونـــه مشـــتمل بـــر زمـــانی ایـــن بـــازه

terebrodentarius، Cycloglosphaera margerelli، 
Manivitella pemmatoidea  وRepagulum 

parvidentatum باشد می 
 

LITHRAPHIDITES BOLLII ZONE (CC5) 

ــد     ــب تعری ــایوزون طب ــن ب ــروع ای از  Sissingh (1977)ش

ــه تــا آرــرین  Speetonia colligate آرــرین هضــور گون

ــه ــور گونـ مشـــخص  Calcicalathina oblongata هضـ

بـارمین آرـازین   ـ    سنی معادل با هوتروین پسـین  گردد ومی

ــه    (Perch-Nielsen, 1985)دارد  ــور گونـ ــین هضـ  اولـ

Nannoconus abundans ــ ــات   رب ــا  مطالع  Taylorاس

ــارص     ( 1979) ــه ش ــن گون ــوده و ای ــین ب ــوتروین پس در ه

باشد  با توجه به این مطلب و هضور ایـن  هوتروین پسین می

ــور  گونـــه در نمونـــه هـــای مـــورد مطالعـــه و تـــداوم هضـ

در بخشـهای انتهــایی    Calcicalathina oblongataگونـه 

ین تـرین بخـش بـرش، هـوترو    شده، سن انتهاییبرش بررسی

بخشـی از   CC5باشـد و اگرچـه تعریـد بـایوزون     پسین مـی 

امـا بـه دالیـل  کـر شـده و       ،گیردبارمین آرازین را دربرمی

هـای شـارص بـارمین، مهـدوده     گونـه  نبودهمچنین به دلیل 

لـذا  های مورد مطالعه وجـود نـدارد و   زمانی بارمین در نهشته

 ترین بخش توالی هوتروین پسین است سن انتهایی

متر مشتمل بـر   199این بایوزون در برش رمشتیک   خامت

ــیل     ــوده و نانوفس ــگ ب ــتری رن ــای راکس ــنگ آهکه  هایس

 Nannoconusهـای  در ایـن بـرش شـامل گونـه     آنهمـراه  

bermudezii، Nannoconus circularis وNannoconus 

borealis  شـده یمعرفـ  هـای زونبایو بر پایـه  است (CC3   تـا

CC5   تـوالی  سـن  همـراه،   ( و مجموعه فسـیل هـای شـارص

  باشد یم هوتروین پسینـ  واالنژینین پسین مورد مطالعه

ــن در هــای شناســایی شــده نانوفســیل ــای ــا  همطالع  فرمهــایب

شـوریجه در   و گ ارش شـده از گـذر سـازندهای مـ دوران    

( و گـذر  Hadavi & Khodadadi, 2013بـرش طاهرآبـاد )  

وران تیرگان در برشهای کالت و مـ د ـ   سازندهای شوریجه

داغ ( از هو ــه رســوبی ک ــه1309)رـدادادی و همکــاران،  

اند  تشابه فونهای موجـود در بـرش رمشـتیک و    مسایسه شده



287       در برش رمشتیک )جنوب شرق سرایان( بررسی نانوفسیلهاي آهکی کرتاسه پیشین 

 

زمـانی   بـا بـازه   CC3وجـود بـایوزون    مؤیـد برش طاهرآبـاد  

ــژینین پســین در هــر دو بــرش اســت  از    ،دیگــر ســویواالن

بررسی و مسایسـه نانوفسـیلهای آهکـی در گـذر سـازندهای      

کـالت و مـ دوران بـا بـرش      تیرگان در برشهای به شوریجه

که متعلب به هوتروین پسـین اسـت    CC5بایوزون رمشتیک، 

مشـابه   فلـورای   وجود نمایدتأیید میدر تمامی این برشها را 

رسـوبی  در برش رمشتیک با برشهای هم مان آن در هو ه 

در بـازه زمـانی    یدو هو ـه رسـوب  ایـن  بـر ارتبـاب    ،داغک ه

  داللت دارد هوتروین پسینـ  پسین واالنژینین

 

بررسی تغییرات دما در ضخامت مطالعه شده و انطباا   

 آن با تغییرات جهانی

تـر از  با وجود این که در زمان کرتاسه آب و هوا بسیار گرم

فانروزودیـک   تـرین دوره کرتاسـه گـرم  اسـت )  امروز بـوده  

 و بـوده درجه هرارت در آراز کرتاسـه پـایین    اما (،باشدمی

در اوارر آلبین اف ایش یافته است  اف ایش دمـا تـا کام ـانین    

 یافتـه ستریشـتین مجـدداً کـاهش    یادامه داشته و در انتهـای ما 

تر از کرتاسه پسین است  بنابراین دما در کرتاسه پیشین پایین

افـ ایش دمـا موجـب     .(Norris et al., 2001بـوده اسـت )  

چالها سط  آبهای ناپدیدی یخچالها شده و با ناپدیدشدن یخ

ی زمـین در کرتاسـه بـاال آمـده اسـت  ایـن مو ـوع از        کره

ابتدای تریا  تا اوارر ژوراسیک نی  وجـود داشـته و سـط     

آمدن سط   ولی هداکثر باال ،آب دریا مرتب در تیییر بوده

 ( Kominz, 2001) روی داده اســتآب در طــی کرتاســه 

ات دمـایی  این تیییرات موجب شده تا مهسسین مختلد تیییر

  ثبـت نماینـد  های مختلد فسیلی این دوره را براسا  گروه

پایـه   شده بر روی تیییرات دمایی کرتاسه بـر بررسیهای انجام

نانوفسیلهای آهکی، بسیار متنوع بوده و بیشتر آنها نی  وجـود  

 Roth) کنندمی تأیید را شرایط دمایی پرنوسان برای کرتاسه

& Bowdler, 1981؛ Roth, 1986؛ Eshet et al., 1992؛ 

Williams & Bralower, 1995 ؛Barrera et al., 1997 ؛

Li & Keller, 1999 ؛Barrera & Savin, 1999 ؛Lees, 

 & Markevich؛ Thibault & Gardin, 2006؛ 2003

Bugdaeva, 2007 ) 

شایان توجه است که نانوفسیلهای آهکی نسبت بـه تیییـرات   

هـای نانوفسـیلی موجـود در    دمایی بسیار هساسند و مجموعه

هــای آبهــای ســرد اییانوســهای کنــونی متفــاوت از مجموعــه

له بـرای اییانوسـهای   أایـن مسـ   هستند موجود در آبهای گرم 

 ( Thierstein, 1981) بــوده اسـت م وزودیـک نیــ  صـادق   

در مهیطهای پالژیـک بـا هـرارت    کربنات کلسیخ از طرفی 

هـای  طب دارای دیوارهباال فراوان است و نانوفسیلهای این منا

 خیخ بـوده و پلهـا و صـلیب ناهیـه مرکـ ی آنهـا کامـل و        

  خیخ است 

ــه ــان گون هــای نانوفســیل آهکــی در کرتاســه پیشــین،  در می

 و .Lithraphidites bollii، Nannoconus sppهـای  گونـه 

Watznaueria barnesae ــارص ــها  ش ــا عر  ــاطب ب  یمن

ــای ــاال  یجیرافی ــایین و درجــه هــرارت ب ــ پ ــد ی شــدهمعرف ان

(Thibault & Gardin, 2007 ؛Street & Bown, 2000؛ 

Watkins, 1996متعلـب بـه جـن    های ( و گونه Biscutum 

شوند های گرم دیده نمیشارص آب سرد بوده و در مهیط

 & Lottaroli؛ Lees, 2003یا با فراوانی کمتر وجود دارند )

Catrullo, 2000 ؛Thierstein, 1981 ؛Pospichal & 

Wise 1990)   

ــهگ هضــور ــرم  ون ــوای گ ــارص آب و ه ــای ش همچــون ه

 هضـور  و Nannoconus های مختلد متعلب به جـن  گونه
 Lithraphiditesو   Watznaueria barnesae هـای گونـه 

bollii  هـای شـارص آب   گونه نبودو نی   رمشتیکدر برش

کانالهـای مشـخص   همچنین مشاهده (، 0)شکل و هوای سرد

ترین اجتماعات در ایـن مطالعـه   ه عمدهک Nannoconusدر 

های در گونهو کامل  های  خیخو دیواره دهدرا تشکیل می

نشـینی  زمـان تـه  ید دمـای بـاالی هو ـه در    ؤم، آن مختلد

 های این منطسه است نهشته
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 گیرییجهنت
نانوفســیلهای آهکــی شناســایی شــده در بــرش رمشــتیک از  

بــاالیی هفـظ شــدگی رـوب تــا متوسـط و تنــوع بـه نســبت     

نانوفسـیلی متعلـب بـه     گونـه  33برروردارند  در این پژوهش 

بر اسا  برداری شدند  شناسایی و عک  جن  مختلد 13

ــه ــارص گون ــای ش ــر ه ــای ها  ــا  CC3، بایوزونه  CC5ت

 شنهاد ــوالی پیـن تـرای ایـبSissingh (1977 )دی ـبناز زون

سـین  هـوتروین پ ـ    واالنژینین پسـین  شود که سنی معادل می

ــد  مسایســه ــا نانوفســیلهای    دارن ــه شــده ب نانوفســیلهای مطالع

ــه  داغ نشــانگر شــرایط گــ ارش شــده از کرتاســه پیشــین ک 

گـذاری در ایـن دو بخـش از هو ـه تتـی       یکسان رسـوب 

های شارص آب گرم در هـر دو  است  همچنین وجود گونه

هـای  دمـای بـاالی هـاکخ بـر ایـن هو ـه      هـاکی از  هو ه 

 باشد ها مینشینی نهشتهرسوبی در زمان ته
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Introduction 

The Lut Block is alsom called the "Median Mass of East Iran". This basin is a region characterized by 

Jurassic-Cretaceous-Tertiary sequence (Stocklin and Nabavi, 1973). In this research, to determine the age of 

these sequence in the Sarayan region (Rumeshtik section), a detailed study of calcareous nannofossils under 

optical microscope was performed. This section, based on the structural classification of Iran, is located in 

the east margin of Lut block. Previous nannofossils studies of Cretaceous deposits in Lut Block were done 

by Hadavi et al. (2012) in Gazak section (East Birjand). In the present study, for the first time the 

nannofloras of the Rumeshtik section were discussed and biostratigraphy of these deposits were presented. 

The thickness of the studied sequence is 690 meters, and consists of limestone and shale. Ninety eight 

samples at intervals from 4-10 meter were collected. For the nannofossils, smear-slides were prepared using 

the technique of  Bown and Young (1998) and examined under a light microscope at 1000 magnification by 

both cross-polarized and phase-contrast methods. 

 

Discussion  

In the present study, 33 species belong to 18 genera of calcareous nannofossils in Rumeshtik section were 

identified. These nannofossils are well to moderately preserved. Some species are abundant in the lowermost 

part of the studied sections, such as Nannoconus dolomiticus, Nannoconus quadrates and Nannoconus 

bonetii, while other species are abundant in the uppermost part of the studied sequence such as Nannoconus 

abundans, Nannoconus circularis, Nannoconus borealis, Lithraphidites bollii and Assipetra terebrodentariu. 

According to the First occurrence (FO) of marker species, in Rumeshtik section, three calcareous nannofossil 

biozones (CC3-CC5) were recognized.  

Calcicalathina oblongata zone (CC3): This zone explained as the interval from the FO of C. oblongata to 

FO C. loriei by Sissingh (1977). The age of this zone is Late Valanginian. This is the oldest identified zone 

in the studied section. Thickness of this biozone is about 370 meter. 

Cretarhabdus loriei zone (CC4): This zone explained as the interval from the FO of C. loriei to last 

occurrence (LO) Speetonia colligata by Sissingh (1977). The age of this zone is Hauterivian. Thickness of 

this biozone is about 220 meter. 

Lithraphidites bollii zone (CC5): This zone explained as the interval from the LO S. colligata to LO C. 

oblongata by Sissingh (1977). The age of this zone is Late Hauterivian to Barremian. Nannoconus abundans 

is an index species for Late Hauterivian (Taylor, 1979). Because of the continued presence of C. oblongata, 

and present of N. abundans, we located lower part of Lithraphidites bollii zone at the end of the studied 

section. Therefore age of the uppermost part of the studied section is Late Hauterivian. Thickness of this 

biozone is about 100 meter.  

According the calcareous nannofossil biostratigraphy, age of the sequence in the studied region is suggested 

to be Late Valanginian- Late Hauterivian. 

In the current study, in addition to biostratigraphy, investigation of temperature changes was done too. 

During the Early Cretaceous time, some nannofossils such as Lithraphidites bollii, Nannoconus spp., and 

Watznaueria barnesae indicate the warm surface water and more related to lower paleolatitudes (Thibault & 

Gardin, 2007؛ Street & Bown, 2000). The common occurrence of species belong to the genus Watznaueria, 

Lithraphidites, and Nannoconus are indicative not only of a warm climate, but also of low latitude setting. 



291       در برش رمشتیک )جنوب شرق سرایان( بررسی نانوفسیلهاي آهکی کرتاسه پیشین 

 

Results 
In this study, 33 species with relatively well to moderately preservation were identified in the Rumeshtik 

section. The studied sediments belong to the zones CC3-CC5 of Sissingh (1977). These biozones attribution 

allow us to access an age of Late Valanginian- Late Hauterivian for the studied section. Index calcareous 

nannofossil species at the studied sediments indicate that the basin for deposition of these sediments located 

in low latitude with warm temperature.  
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