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 چكیده
های آهکـی مـورد مطالعـه رـرار گر ـت و نتـایه حا ـله بـا         داغ بر اساس نانوپالنکتونکپهحوضه در این مطالعه سازند آیتامیر در برش امیرآباد در شرق 

رالـ  دو   . رخـدادهای زیسـتی نانو سـیلی در   گیـری شـده اسـت   اندازهمتر  668ت سازند آیتامیر در این برش های آمونیتی مطابقت داده شد. ضخامیا ته

 ن ـ  های آهکی سن آلبیتعیین شده است. بر اساس نانو سیل NC13تا  NC9و  CC10تا  CC8های زونزیستاستفاده شده و  NCو  CC بندیپهنهزیست

سـنومانین میـانی را    ـ   های آمونیتی تعیین شده در برش امیرآباد سن آلبین پیشینزونزیستنظر گر ته شده است.  سنومانین پسین برای سازند آیتامیر در

 .متر انتهایی سازند آیتامیر( تعیین کرده است که منطبق بر نتایه نانو سیلی است 20برای سازند آیتامیر )تا حدود 
 

 .داغکپهآیتامیر؛ آلبین؛ سنومانین؛  آمونیت؛ نانوپالنکتون اهکی؛ سازند کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

از شـرق دریـای    ،داغ در شمال شـرق ایـران  کپه رسوبی حوضه

خزر آغاز و پس از عبور از ترکمنستان و ایران، در یک راستای 

جنوب شرری وارد ا غانستان مـی ـ   شمال غربی تا شرریـ   غربی

بات در این منطقه رسو الف(.1)شکل  (1373،  شارحرب)ا شود

ــد.    ــل تــوجهی برخوردارن کرتاســه از گســترش و ضــخامت راب

ــت ــ   آمونی ــن حوضــه توس ــه ای ــای کرتاس  Seyed-Emami ه

 -Seyed(؛ 1981) Seyed-Emami & Aryai(؛ 1980)

Emami et al. (1984 ؛)Immel et al. (1997 ؛)Raisossadat 

( و 2007 ،2014) .Mosavinia et al(؛ 2006، 2004)

Mosavinia & Wilmsen (2011 ) .ــت ــده اسـ ــه شـ  مطالعـ

ــامیر در ایــن حوضــه توســ  مــا ی و  آمونیــت هــای ســازند آیت

اند. ( مطالعه شده1393نیا )( و گرمابی و موسوی1390همکاران )

( 1384) یهای بخش زیرین سازند آیتامیر توس  سوسننانو سیل

( 1384موسـی زاده ) هادوی و و بخش باالیی این سازند توس  

هـد  از ایـن   انـد.  رـرار گر تـه  مطالعـه  ورد مـ در برش شوراب 

اسـاس   بـر  مطالعه، تعیـین سـن سـازند آیتـامیردر بـرش امیرآبـاد      

 .باشدمیهای آهکی و  ونای آمونیتی نانو سیل
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شمالی  36° 34ʹ 59"شرری  60° 9ʹ 42"مورعیت جغرا یایی در

متـر   720ب( و ارتفاع آن از سـط  دریـا   1 )شکل داردررار 

ــرش      ــن ب ــامیر در ای ــازند آیت ــخامت س ــت. ض ــر  668اس مت

 ی ازآن شـامل تنـاوب   سنگ شناسیاست و گیری شده اندازه

ای و آمونیت، ، ماسه سنگ حاوی  سیل دوکفهسنگسیلت

اکستری تیـره و شـیل   کونیتی، شیل سیلتی خماسه سنگ گال

باشد. مرز پایینی با سازند سـنگانه  خاکستری مایل به سیاه می

اسـت. سـازند آیتـامیر در بخـش بـاالیی شـامل شـیل         پیوسته

هـای مـارنی   باشـد و بـا شـیل   خاکستری تیره مایل به سبز مـی 

به  ورت همشی  و پیوسته خاکستری روشن سازند آبدراز 

 .در نظر گر ته شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش مطالعه

ــه در  139از ســازند آیتــامیر در بــرش امیرآبــاد، تعــداد   نمون

متـری  سـانتی  40متری از عمـق حـدود    5تا  3 وا ل حدود 

متر از هر کدام از سازندهای سنگانه  40برداشت شد. حدود 

گیــری و برداشــت )در زیــر( و آبــدراز )در بــاال( نیــز انــدازه

 & Bownده بـه روش ققلـی   هـای برداشـت شـ   . نمونهندشد

Young (1998 )ســازی و اســالیدها بــا میکروســک  آمــاده

ــوری  ــدل  Nikonن ــزر  Optiphot II Polم ــایی و ب نم

منـابعی   . برای مطالعات تاکسونومی، ازندمطالعه شد 1000×

 ( و1992) Varol(؛ 1985) Perch-Nielsenهمچــــــــــون 

Bown (1998 ) .استفاده شده است 

 های سنگی تـوالی مـورد مطالعـه   از الیههای موجود آمونیت

نیـز   نگـاری  ها در سـتون چینـه  برداشت شدند و مورعیت آن

هـــای آمـــونیتی در آزمایشـــگاه    مشـــخد شـــد. نمونـــه  

شناسی دانشگاه پیام نور مشـهد شناسـایی و از زوایـای    دیرینه

ــین هـــا عکـــسمختلـــف آن ــام شـــد. در تعیـ  بـــرداری انجـ

، (1385نیـا ) وسـوی  هـای آمـونیتی از مطالعـات م   زونزیست

Mosavinia et al. (2014و گرمابی و موسوی ) ( 1393نیـا )

 نیز استفاده شده است.

 
 های آهكیبندی نانوفسیلپهنههای زیستی و زیستافق

هـای  سـیلی بـرای    های آهکی یکی از مهمترین گـروه نانو سیل

در مجمـوع تعـداد    های رسـوبی هسـتند.  تعیین سن و تطابق الیه

ــه  65 ــه گون ــق ب ــیلی  34 متعل ــنس نانو س ــف ج ــرش  مختل در ب

 40متـر انتهـایی سـازند سـنگانه و      40امیرآباد از سازند آیتامیر و 

رخـدادهای  از  متر ابتدایی سـازند آبـدراز شـناخته شـده اسـت.     

 CCهـای  بنـدی پهنـه  سیلی در برش امیرآبـاد، در رالـ  زیسـت   

(Perch-Nielsen, 1985 و )NC (Roth, 1978  اسـتفاده شـد ) ه

 های ارائـه شـده بـر   اند. سننشان داده شده 2است که در شکل 

 Burnett( و 2012) .Gradstein et alاســاس مقیــاس زمــانی 

 شده است.  پیشنهاد( 1998)

 داغ در ایران و کشورهای همسایهکپه رسوبی موقعیت حوضه( الف :1شکل 

های وقعیت برش امیرآباد و راهم (ب ؛(Berberian & King, 1981از  برگرفته)

 دسترسی به آن
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هتای  زونزیستت ( در کنتار  Roth,1978) NCبنتدی  پهنته زیستت  ؛CC (Perch-Nielsen, 1985)بندی پهنهزیستاساس  های زیستی نانوفسیلی برها و افقزونزیست :2کلش

 (.1393نیا )ها برگرفته از گرمابی و موسویتاره: شواهد حضور آمونیت؛ عالمت س(Owen, 1999؛ Gale et al., 1996, 1999؛ Amedro, 1992) آمونیتی
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Axopodorhabdus albianus Zone (NC9) 
ــایینی ایـــن   ــه   زونزیســـتمـــرز پـ ــین وهـــور گونـ ــا اولـ بـ

Axopodorhabdus albianus تـر  شود که پایینتعریف می

گونـــه  FOاز محــدوده بـــرش مطالعـــه شـــده اســـت و تـــا  

Eiffellithus turriseiffelii یابد. ادامه می 

 
Eiffellithus turriseiffelii Zone (NC10) 

ــتایـــن  ــه  زونزیسـ ــین حنـــور گونـ ــا اولـ  Eiffellithusبـ

turriseiffelii   320) امیرمتـری از سـازند آیتــ   280در ضـخامت 

 شـود و تـا اولـین وهـور گونـه     مـی  متـری از کـل بـرش(، آغـاز    

Lithraphidites acutus  مشاهده اولین وهور گونـه  داردادامه .

Lithraphidites acutus  در این برش با رطعیت همراه نیست و

با عالمت سـوال تعیـین شـده اسـت.      زونزیستمرز باالیی این 

ــت ــور گ   NC10 زونزیس ــین وه ــا اول ــه ب  Corollithionون

kennedyi متری سازند آیتامیر، بـه دو بخـش    472 در ضخامت

NC10a  وNC10b شود. وهور گونه تقسیم میCorollithion 

kennedyi کنـد.  سنومانین پیشین را تعیـین مـی   ـ مرز آلبین پسین

سـنومانین پیشـین   ـ    آلبین پسـین  NC10 زونزیستبنابراین سن 

کـه از   اسـت  CC9 زونزیسـت ل معـاد  زونزیسـت است. ایـن  

تـا اولـین وهـور      Eiffellithus turriseiffeliحنور گونه اولین

متـر بـاالیی    40 .شـود تعیین مـی   Lithraphidites acutusگونه

 ومتـــر ابتـــدایی ســـازند آیتـــامیر جـــز  280ســـازند ســـنگانه و 

شـود. ایـن دو   مـی در نظر گر ته  NC9و  CC8های زونزیست

هــای زونلیــل ررارگیـری در زیـر زیسـت   تنهـا بـه د   زونزیسـت 

CC9  وNC10 آنهـا  زونی زیستاند و شاخصه گذاری شدهنام

ــه     ــور گون ــین وه ــ  اول ــه ترتی ــی، ب  Prediscosphaeraیعن

columnata  و اولـــین وهــــور گونــــهAxopodorhabdus 

albianus ، گیرد.تر از محدوده این مطالعه ررار میپایین 

 
Lithraphidites acutus Zone (NC11) 

ــن  ــا آخــرین حنــورگونه    زونزیســتای ــین وهــور ت از اول

Lithraphidites acutus  ــری ســازند  639 ضــخامتدر مت

میـانی را   پیشـین ـ    شـود و سـن سـنومانین   آیتامیر تعریف می

 زیــرینو معــادل بخـش   کنـد بـرای ایـن بخــش پیشـنهاد مــی   

در  CC10 زونزیسـت مرز زیرین  است. CC10 زونزیست

Burnett (1998)،   زونزیسـت معادل با مرز زیـرین NC11، 

 و Microrhabdulus decoratesو بــا اولــین وهــور گونــه 
Lithraphidites acutus  شـود. در بـرش مـورد    تعریف مـی

در اولین نمونه  Microrhabdulus decoratusمطالعه گونه 

ــرین    ــابراین مــرز زی ــدراز دیــده شــده اســت. بن از ســازند آب

ــا  CC10 زونزیســت عالمــت ســوال هــم ارز مــرز زیــرین  ب

 ررار داده شده است. NC11 زونزیست

 
Rhagodiscus asper Zone (NC12) 

 Lithraphidites از آخـرین حنـور گونـه    زونزیستاین 

acutus  حنــور گونــه  اولــینتــاQuadrum gartneri  در

متری بـرش   735)ضخامت  آبدرازسازند متری  26ضخامت 

انین ـر  سـن سنومـ  ـود و معـ ـشـ تعریـف مـی   مورد مطالـعه(

ــ ـــپس ــن ـین اس ــتت. ای ــ زونزیس ـــمع ـــادل بخ ی ـش باالی

 ت.ــاس CC10 زونزیست

 
Eprolithus floralis Zone (NC13)  

 Quadrum gartneriحنور گونـه   از اولین زونزیستاین 

 معـادل  شـود و آبدراز آغاز میسازند متری  26ضخامت در 

اولـین وهـور    ازاسـت کـه    CC11 زونزیستبخش ابتدایی 

ــه  ــدراز   26در  Quadrum gartneriگون ــازند آب ــری س مت

 Quadrumکـه وهـور    شـود. بـا توجـه بـه ایـن     تعریف مـی 

gartneri دهد، سن پیشنهاد شـده  در تورونین پیشین رخ می

ازند ـمتر ابتدایی سـ  20برای رسوبات انتهای سازند آیتامیر و 

سـازند   ریـمتـ  20انین پسـین و از  ـآبدراز ایـن بخـش سنومـ   

هـای  گونـه  شـود. آبدراز، تورونین پیشین در نظر گر تـه مـی  

  3مهم نانو سیلی در سازند آیتامیر، برش امیرآباد، در شـکل  

 نشان داده شده است. 4و 
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؛ مخفف Atها گرفته شده است. در شماره نمونه XPLها در نور * همه عکس) های شناسایی شده در این پژوهش: تصاویر منتخبی از همهترین نانوفسیل3شکل 

 (؛ مخفف سازند آبدراز استAdسازند آیتامیر و 

 
A. Broinsonia cenomanica Sample No. At-081; B. Tranolithus orionatus Sample No. At-100; C. Zeugrhabdotus bicrescenticus 
Sample No. At-142; D. Eiffellithus turriseiffelii Sample No. At-074; E. Rhagodiscus asper Sample No. At-101; F. Corollithion 
kennedyi Sample No. At-101; G. Axopodorhabdus albianus Sample No. At-131; H. Prediscosphaeracolumnata Sample No. At-104; 
I. Watznaueriabarnesiae Sample No.At-039; J. Lithraphidites acutus subsp. Acutus Sample No.At-143; K. Microrhabdulus 

decoratus Sample No.Ad-001; L. Quadrum gartneri-Sample No.Ad-010. 
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 های آمونیتیزونزیست

هـای  زونزیسـت ن شـده در کنـار   های آمونیتی تعیـی زونزیست

ــکل   ــیلی در ش ــان داده شــده  2نانو س ــین ایــن   نش ــد. در تعی ان

( و 1385نیـــا )هـــا، از نتـــایه مطالعـــات موســـوی زونزیســـت

Mosavinia et al. (2014های سـازند آیتـامیر را در   ( )آمونیت

نیـا  داغ( و همچنین از مقاله گرمـابی و موسـوی  کپه شرق حوضه

ای بخـش بـاالیی سـازند آیتـامیر در همـین      هـ ( )آمونیت1393)

هـا در  تصاویر منتخبی از این آمونیـت  استفاده شده است. برش(

 آمده است. 5شکل 

 

 های مهم نانوفسیلی در برش امیرآبادگونهپراکندگی نمودار  :4شکل
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Leymeriella tardefurcata Zone   
 Leymeriellaهای شیلی سازند سنگانه آمونیت از آخرین الیه

sp. (Plate2-A برداشت شده ) زونزیسـت که متعلـق بـه   است 

Leymeriella tardefurcata   است و سن آلبین پیشین را بـرای

مشـخد   بخش باالیی سـازند سـنگانه و راعـده سـازند آیتـامیر     

متـر   30متر پایانی سـازند سـنگانه و    40 زونزیستکند. این می

 گیرد.ابتدایی سازند آیتامیر را دربرمی

 
Hoplites dentatus Zone 

سـازند آیتـامیر   متـری   38های ماسه سـنگی در ضـخامت   از الیه

شـده   یا ـت  Hoplites (Hoplites) cf. bayleiنمونـه آمـونیتی   

و  Hoplites dentatus زونزیســت اســت کــه مربــو  بــه    
ــده   Lyelliceras lyelli زونزیســتزیر اســت و شــاخد راع

متـری   30از ضخامت حـدود   زونزیستآلبین میانی است. این 

 متری سازند آیتامیر تعیین شده است. 110تا 

 
Euhoplites loricatus Zone 

سـازند   متـری  145وارـ  در ضـخامت   هـای  ماسـه سـنگ  ا ق از 

بـه دسـت    Anahoplites intermediusآیتامیر گونـه آمـونیتی   

ــاخد    ــه شـ ــده کـ ــتآمـ و  Hoplites dentatus زونزیسـ

 Zone Euhoplites loricatus زونزیسـت ترین بخش از پایین

متـری سـازند    180تـا   160لوار  در حد  ا های است. از شیل

 است دست آمده به  Anahoplites aff. praecoxآیتامیر گونه

 Euhoplites loricatus زونزیسـت  بـاالیی که شاخد بخش 

 110از ضـخامت   زونزیسـت مربو  به آلبین میانی اسـت. ایـن   

 شده است. متری سازند آیتامیر تعیین 210متری تا 

 
 Euhoplites lautus Zone 

سازند آیتامیر آمونیت  متری 241های ماسه سنگی در یهاز ال

Anahoplites daviesi  تـرین  باالبه دست آمده که شاخد

است.  Euhoplites lautus زونزیستبخش آلبین میانی از 

متری سازند آیتـامیر   275تا  210از ضخامت  زونزیستاین 

 با عالمت سـوال  زونزیستمرز زیرین این  شود.تعریف می

رـرار داده   Anahoplites aff. praecoxکمی باالتر از گونه 

 Euhoplites زونزیســـتشـــده و بـــه رـــور تقریبـــی از 

loricatus .جدا شده است 

 
Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum Zone 

ــن  ــتایـ ــه   زونزیسـ ــور گونـ ــا حنـ  Mortonicerasبـ

(Mortoniceras) inflatum سنگی وار  در که از الیه ماسه

تعریـف   ،متری سازند آیتامیر یا ت شده است 305ضخامت 

 Anahoplites planusشود. از این الیـه همچنـین گونـه    می

از ایـن   متـری  362ضـخامت   نیـز بـه دسـت آمـده اسـت. در     

برداشـت شـده    Semenoviceras michalskii گونه سازند،

 Dipoloceras زونزیســتاســت. ایــن گونــه شــاخد زیر

cristatum ونززیست و Mortoniceras inflatum   و سـن

تـا   275از ضخامت  زونزیستراعده آلبین پسین است. این 

 شود.متری سازند آیتامیر تعریف می 370

 
Stoliczkaia dispar Zone 

ــد  ا ــل در  ــا  380 ح ــه  400ت ــری گون  Lepthoplitesمت

cantabrigiensis  ایــن گونــه شــاخد    .دوشــ مــی دیــده

-Immel & Seyedاست ) Stoliczkaia dispar زونزیست

Emami, 1985) ــن ــا حــدود  370از  زونزیســت. ای  450ت

 شود.متری سازند آیتامیر با سن آلبین پسین تعریف می

 
Mantelliceras mantelli Zone 

ــه   از Hyphoplites curvatus arausionensisگونــــ

 متـری سـازند آیتـامیر یا ـت شـده      475وار  در  هایسنگماسه

 Mantelliceras زونزیســت ونــه شــاخد   ایــن گ  اســت. 

mantelli   متـری سـازند   500 تـا  465از  زونزیسـت است. ایـن 

از  آیتامیر تعیین شده و معر  سـن سـنومانین پیشـین اسـت.    

، Hypoturrilites sp.هـای  همچنـین گونـه   زونزیسـت این 

Mantelliceras mantelli، Mantelliceras saxbii و 
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: تصاویر منتخبی از همهتترین  5شکل 

های شناستایی شتده در ایتن    آمونیت

 پژوهش

 

A. Leymeriella sp.;  

B. Hoplites (Hoplites) 

dentatus Sowerby 1821;  

C. Hyphoplites curvatus 

aravsionensis Mantell 1822; 

D. Acanthoceras 

rhotomagense rongniart 1822;  

E. Mortoniceras (M.) inflatum 

Sowerby 1818;  

F. Turrilites scheuchzerianus 

Bosc 1801;  

G. Lepthoplites 

cantabrigiensis Spath 1926; 

H. Cunningtonicers 

cunningtoni Sharpe 1855;  

I. Anahoplites daviesi Spath 

1923. 
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Schloenbachia varians   نیز گزارش شده است )گرمـابی

 (.1393نیا؛ و موسوی 

 
Mantelliceras dixoni Zone 

متـری سـازند    535متری برش مطالعه شده ) 575از ضخامت 

یا ت  Turrilites scheuchzerianusگونه آمونیتی آیتامیر( 

 زونزیستسنومانین پیشین از  باالییشده که شاخد بخش 

Mantelliceras dixoni Zone   ــرین اســت و از بخــش زی

 سنومانین میانی نیز یا ت شده است.

 
Cunningtoniceras inerme Zone 

ســازند  متــری 585متــری بــرش امیرآبــاد ) 625ضــخامت از 

یا ــت  Cunningtoniceras cunningtoniگونــه  (آیتــامیر

بخـش  شده است که بیانگر آغاز سنومانین میانی بـرای ایـن   

 Cunningtoniceras زونزیسـت است. این گونه شـاخد  

inerme  زونزیسـت امـا از راعـده    ،اسـت Acanthoceras 

rhotomagense زونزیستو زیر Turrilites costatus  هم

(. از ایـن  Wright & Kennedy, 1987) گزارش شده اسـت 

و  Schloenbachia coupeiهـــــای  بخـــــش گونـــــه 

Placenticeras aff. mediasiaticum   نیــز گـزارش شــده

 (.1393نیا،  است )گرمابی و موسوی

 
Acanthoceras rhotomagense Zone 

ــیل  ــای از شـ ــدوده  هـ ــری 620وارـــ  در محـ گونـــه  ،متـ

Acanthoceras rhotomagense  ــد ــت ش ــه ه اســت یا  ک

اسـت   Acanthoceras rhotomagense زونزیسـت معر  

میر بــا ســن متــری ســازند آیتــا 650تــا  610در حــد  ا ــلو 

 شود.  سنومانین میانی تعریف می

 

 های نانوفسیلی و آمونیتیزونزیستانطباق کرونوستراتیگرافی 

های آهکـی ممکـن اسـت تحـت      راوانی و اجتماع نانو سیل

قیر انحالل و دیاژنز ررار بگیرد و سب  ا زایش انواع مقاوم أت

رشد در برابر انحالل شود. همچنین دیاژنز باعث انحالل و یا 

شـود و تشـخید   های آهکی مـی قانویه کلسیت در نانو سیل

هـای  هـا در الیـه  کنـد. نانو سـیل  ها را با مشکل مواجه میآن

هـای سـیلتی   انـد و در الیـه  حفـ  نشـده   ماسه سنگی معمـوالا 

ــ    بخــش ــزان حف ــامیر، می ــازند آیت ــایینی س ــای پ ــدگیه  ش

ضـعیف تـا متوسـ     Roth  (1983 )بـا اسـتاندارد  ها نانو سیل

دارای  هـا اند. این نمونهشده 1دچار خوردگی ست و معموالاا

ماننــد  هــای مقــاوم در برابــر دیــاژنزدر ــد بــاالیی از گونــه

Watznaueria spp.  ــه ــتند و گونــ ــاییهســ ــد هــ  ماننــ

.spp Zeugrhbdotus 2رورهشوند یا  ق  میحذ   معموالا 

ــی ــا بیرون ــی  آنه ــاری م ــد.ب ــدرت،    مان ــه ن ــش ب ــن بخ در ای

 Rhagodiscus asper ،Tranolithusی از ربیل هاینانو سیل

orionatus ــه ــنس و گونـ ــایی از جـ ــده  Broinsoniaهـ دیـ

ــه (.3د )شــکل نشــومــی ــن الی ــتدر ای ــا، آمونی ــرای ه ــا ب ه

انـد. تـا ضـخامت    و تعیین سن اسـتفاده شـده   بندیپهنهزیست

و  سـنگ شناسـی  قیر أمتری از سازند آیتامیر بـه دلیـل تـ    280

ــه نانو  ــاژنز، گون  ســیلی شاخصــی مشــاهده نشــده اســت.  دی

ــامیر )ضــخامت   280در ضــخامت   320متــری از ســازند آیت

ــه    ــین حنــور گون ــرش( اول  Eiffellithusمتــری از کــل ب

turriseiffelii   شـده  دیده شده است که در آلبین پسین وار

 Corollithionاولـین حنـور گونـه    ، است. از سوی دیگـر 

kennedyi اسـاس  امیر، بـر متری سازند آیت 472 در ضخامت 

ــته  ــین Gradstein et al. (2012 )نوش ــرز آلب ــر  م  ـ   مع

سـن آلبـین    NC10A زونزیسـت  بنـابراین  و است سنومانین

 Leymeriellaآمـونیتی   زونزیسـت گیـرد.  پسین را دربرمی

tardefurcata  280متــر پایــانی ســازند ســنگانه و   40بــرای 

ــامیر،    ــازند آیتـ ــدای سـ ــری ابتـ ــین و متـ ــین پیشـ ــن آلبـ  سـ

ــت ــایزونزیسـ  Euhoplites lautus ،Euhoplites هـ

loricatus و Hoplites dentatus  ــانی را ســـن آلبـــین میـ

                                                
1-Etching 

2-Rim 
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  هـای آمـونیتی  زونزیسـت کننـد. بـه ایـن ترتیـ      پیشنهاد می

Mortoniceras inflatum و Stolickaia dispar  ــانگر بی

و با اختال  چند متر با سن  سن آلبین پسین هستند که تقریباا

 هـا همپوشـانی دارد.  سین تعیین شده توسـ  نانو سـیل  آلبین پ

هـای نانو سـیلی   با گونـه ین و میانی پیشجدا کردن سنومانین 

هــا پــذیر نیســت. از ایــن الیــه موجــود در ایــن بــرش امکــان 

 Mantelliceras manteliنزوزیسـت های شاخد آمونیت

 Acanthocerasهـای  زونزیسـت با سن سنومانین پیشـین و  

rhotomagense  وCunningtoniceras inerme   ــن ــا س ب

متـر انتهـایی سـازند     20سنومانین میانی یا ت شـده اسـت. از   

متر راعده سازند آبـدراز گونـه آمـونیتی یا ـت      40آیتامیر و 

های . در رسوبات این بخش آخرین حنور گونهاست نشده

ــیلی   Rhagodiscusو  Lithraphidites acutusنانو سـ

asper متر انتهایی سـازند   20پسین برای  ید سن سنومانینؤم

متر آغازین سازند آبـدراز اسـت. در ضـخامت     20آیتامیر تا 

 Quadrumمتـری سـازند آبـدراز اولـین حنـور گونـه        26

gartneri  شـود کـه سـن تـورونین پیشـین را بـرای       دیده مـی

 کند.رسوبات این بخش تعیین می

سـازند  های نانو سیلی تعیین شده در انتهـای  زونزیستبنابر 

آیتامیر و ابتدای سازند آبـدراز، ناپیوسـتگی رسـوبی کـه بـه      

شـود، مشـاهده   منجـر  بین ایـن دو سـازند    زونزیستحذ  

هـایی از غـرب حوضـه    ی رسوبی در بـرش شود. پیوستگنمی

نیـز گـزارش شـده اسـت )معتمدالشـریعتی و       داغکپه رسوبی

 (.1392؛ بهروزی، 1391همکاران، 

 

 گیرینتیجه

 ازندآیتامیرـدر سـ  کیـآهـ  ایـهـ لعـه نانو سـیل  اساس مطا بر

 CC10تــا  CC8ای هــزونزیســت، امیرآبــاد بــرش وارــ  در

Sissingh (1977   ا ــالش شــده توســ )Perch-Nielsen 

 Rothدر نوشـته   NC13تـا   NC9های زونزیستو  (1985)

سـازند  بـرای ایـن    تـا سـنومانین پسـین    سـن آلبـین  و ( 1978)

 شود.پیشنهاد می

 در بــرش امیرآبــاد  ای آمــونیتی یا ــت شــده  هــگونــه بــا 

، Acanthoceras rhotomagense هـــــایزونزیســــت 

Cunningtoniceras inerme ،Euhoplites lautus ،

Euhoplites loricatus ،Hoplites dentatus ،

Leymeriella tardefurcata ،Mantelliceras mantelli ،

Mortoniceras inflatum  وStoliczkaia dispar خدمش 

 بـــرای ســـنومانین میـــانی ـ    ســـن آلبـــین پیشـــینشـــدند و 

ــا   ــامیر  20انتهــای ســازند ســنگانه ت ــایی ســازند آیت ــر انته  مت

 د.شوپیشنهاد می

هـای آمـونیتی و نانو سـیلی،    زونزیسـت کنار هم رـرار دادن  

پـذیر  تر به همراه زیرتقسیمات سنی را امکـان تعیین سن دریق

نه و بخـش زیـرین   کند. برای بخش بـاالیی سـازند سـنگا   می

متــر پــایینی بــرش مــورد مطالعــه( کــه   320ســازند آیتــامیر )

های نانو سیلی به دلیل تأقیر دیاژنز از درت باالیی زونزیست

های آمونیتی سن آلبـین پیشـین   زونزیستبرخوردار نیستند، 

کند. در بخش میـانی بـرش )ضـخامت    ـ میانی را پیشنهاد می

وه  سیلی سن آلبین پسین متری برش( هر دو گر 690تا  320

متـر انتهـایی    20کننـد و در  ـ سنومانین میانی را پیشـنهاد مـی  

متـر ابتـدایی سـازند آبـدراز کـه نمونــه       20سـازند آیتـامیر و   

هـای نانو سـیلی سـن سـنومانین     آمونیتی یا ـت نشـده، گونـه   

 دهند.پسین ـ تورونین پیشین را نشان می
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Introduction 

The Kopet-Dagh Basin is located in the northeast of Iran, extended over Iran, Turkmenistan, and 

Afghanistan with a west-northwest to east-southeast trend. The Iranian part of the basin is located between 
61°14  ́ and 54°00ˊE and 38°16ˊ and 36°00ˊ N. Cretaceous successions are thick and well exposed in the 

northeast of Iran. The Cretaceous Ammonites are studied by Seyed-Emami (1980), Seyed-Emami & Aryai 

(1981), Seyed-Emami et al. (1984), Immel et al. (1997), Raisossadat (2004, 2006), Mosavinia et al. (2007, 
2014), and Mosavinia & Wilmsen (2011). Calcareous nannoplankton biostratigraphy of Aitamir formation is 

studied by Susani (2005) and Hadavi & Musazadeh (2005). 

 

Materials and Methods 

The studied section, the Amirabad section, is located at a distance of 65 km to the northeast of Mashhad city, 

on the Mashhad-Kalat road (coordinates: N36°34ˊ59˝ and E60°09ˊ24˝; altitude: 720 m). Aitamir Formation 

is measured 668 m in this section and comprised siltstones, fossiliferous (bivalve and ammonite) sandstones, 
glauconitic sandstones, dark gray to greenish-gray silty shales, and dark gray shales. It conformably overlies 

the Sanganeh Formation and is overlain by the Abderaz Formation. A total of 139 samples were collected 

from the section at intervals 3-5 m to study the calcareous nannofossils. In addition, 40 m part of the topmost 
of the underlying Sanganeh Formation as well as the lowermost of the overlying Abderaz Formation were 

also measured and sampled. For nannofossil biostratigraphic investigations, all samples were processed 

using the gravity settling technique (Bown & Young, 1998). The prepared slides were observed under a 
Nikon Optiphot II Pol light microscope with a magnification ×1000. Bibliographic references for the 

calcareous nannofossils are given in Perch-Nielsen (1985), Varol (1992), and Burnett (1998). Ammonite 

samples were collected across the section and named and photographed at the paleontology laboratory of the 

Payam-e-Noor University of Mashhad. 

 

Discussion and Conclusion 

Nannofossil bioevents have been utilized to biostratigraphically classify the exposed sedimentary succession 
based on the CC biozonation scheme of Sissingh (1977, modified by Perch-Nielsen, 1985) and the NC 

biozonation scheme of Roth (1978, modified by Bralower et al., 1995). The biozones CC8 to CC10 and NC9 

to NC13 were determined, and accordingly, the Aitamir Formation is attributed to Albian to late Cenomanian 

time interval. The lithology of sandstones and siltstones at the lower part of the Aitamir Formation 
influenced the preservation of nannofossil taxa. In this part, the Ammonite biozones have covered the gap of 

nannofossil biozones. The upper part of Leymeriella tardefurcata, Hoplites dentatus, Euhoplites loricatus, 

Euhoplites lautus Mortoniceras (M.) inflatum, Stoliczkaia dispar, Mantelliceras mantelli, Mantelliceras 
dixoni, Cunningtoniceras inerme and Acanthoceras rhotomagense biozones were determined at the Aitamir 

Formation except for the upper 20 meters, which contains no ammonite sample. Based on Ammonite 

biozones, the age of Late Early Albian to Middle Cenomanian is attributed to the Aitamir Formation. 
 

Keywords: Ammonit; Calcareous Nannoplankton; Aitamir Formation; Albian; Cenomanian; Kopet-Dagh 

basin. 
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