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چكیده
در این مطالعه سازند آیتامیر در برش امیرآباد در شرق حوضه کپهداغ بر اساس نانوپالنکتون های آهکـی مـورد مطالعـه رـرار گر ـت و نتـایه حا ـله بـا
یا ته های آمونیتی مطابقت داده شد .ضخامت سازند آیتامیر در این برش  668متر اندازهگیـری شـده اسـت .رخـدادهای زیسـتی نانو سـیلی در رالـ

دو

زیستپهنه بندی  CCو  NCاستفاده شده و زیستزونهای  CC8تا  CC10و  NC9تا  NC13تعیین شده است .بر اساس نانو سیلهای آهکی سن آلبین ـ
سنومانین پسین برای سازند آیتامیر در نظر گر ته شده است .زیستزون های آمونیتی تعیین شده در برش امیرآباد سن آلبین پیشین ـ سـنومانین میـانی را
برای سازند آیتامیر (تا حدود  20متر انتهایی سازند آیتامیر) تعیین کرده است که منطبق بر نتایه نانو سیلی است.
واژههای کلیدی :آمونیت؛ نانوپالنکتون اهکی؛ سازند آیتامیر؛ آلبین؛ سنومانین؛ کپهداغ.

مقدمه
حوضه رسوبی کپهداغ در شمال شـرق ایـران ،از شـرق دریـای

آمونیــتهــای ســازند آیتــامیر در ایــن حوضــه توس ـ مــا ی و

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

همکاران ( )1390و گرمابی و موسوینیا ( )1393مطالعه شدهاند.

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

نانو سیلهای بخش زیرین سازند آیتامیر توس سوسنی ()1384

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

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

کرتاســه از گســترش و ضــخامت رابــل تــوجهی برخوردارنــد.

در برش شوراب مـورد مطالعـه رـرار گر تـهانـد .هـد از ایـن

آمونیــتهــای کرتاســه ایــن حوضــه توســ Seyed-Emami

مطالعه ،تعیـین سـن سـازند آیتـامیردر بـرش امیرآبـاد بـر اسـاس

()1980؛ )1981( Seyed-Emami & Aryai؛

Seyed-

نانو سیلهای آهکی و ونای آمونیتی میباشد.

)1984( Emami et al.؛ )1997( Immel et al.؛ Raisossadat
()2006 ،2004؛ al.

et

 )2014 ،2007( Mosaviniaو

 )2011( Mosavinia & Wilmsenمطالعـــه شـــده اســـت.

موقعیت زمین شناسی و سنگ شناسی برش مورد مطالعه
برش امیرآباد در  65کیلومتری جاده ا لی مشهد ـ کالت و
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در مورعیت جغرا یایی" 60° 9ʹ 24شرری " 36° 34ʹ 59شمالی

روش مطالعه

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

از ســازند آیتــامیر در بــرش امیرآبــاد ،تعــداد  139نمونــه در

اســت .ضــخامت ســازند آیتــامیر در ایــن بــرش  668متــر

وا ل حدود  3تا  5متری از عمـق حـدود  40سـانتیمتـری

اندازهگیری شده است و سنگ شناسی آن شـامل تنـاوبی از

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

سیلت سنگ ،ماسه سنگ حاوی سیل دوکفهای و آمونیت،

(در زیــر) و آبــدراز (در بــاال) نیــز انــدازهگیــری و برداشــت

ماسه سنگ گالکونیتی ،شیل سیلتی خاکستری تیـره و شـیل

شدند .نمونههـای برداشـت شـده بـه روش ققلـی & Bown

خاکستری مایل به سیاه میباشد .مرز پایینی با سازند سـنگانه

 )1998( Youngآمــادهســازی و اســالیدها بــا میکروســک

پیوسته اسـت .سـازند آیتـامیر در بخـش بـاالیی شـامل شـیل

نــوری  Nikonمــدل  Optiphot II Polو بــزر نمــایی

خاکستری تیره مایل به سبز مـیباشـد و بـا شـیلهـای مـارنی

 ×1000مطالعه شدند .برای مطالعات تاکسونومی ،از منـابعی

و پیوسته

همچــــــــــون )1985( Perch-Nielsen؛  )1992( Varolو

خاکستری روشن سازند آبدراز به ورت همشی
در نظر گر ته شده است.

 )1998( Bownاستفاده شده است.
آمونیتهای موجود از الیه های سنگی تـوالی مـورد مطالعـه
برداشت شدند و مورعیت آن ها در سـتون چینـه نگـاری نیـز
مشـــخد شـــد .نمونـــههـــای آمـــونیتی در آزمایشـــگاه
دیرینه شناسی دانشگاه پیام نور مشـهد شناسـایی و از زوایـای
مختلـــف آنهـــا عکـــسبـــرداری انجـــام شـــد .در تعیـــین
زیستزونهـای آمـونیتی از مطالعـات موسـوی نیـا (،)1385
 )2014( Mosavinia et al.و گرمابی و موسوینیـا ()1393
نیز استفاده شده است.
افقهای زیستی و زیستپهنهبندی نانوفسیلهای آهكی

نانو سیلهای آهکی یکی از مهمترین گـروههـای سـیلی بـرای
تعیین سن و تطابق الیههای رسـوبی هسـتند .در مجمـوع تعـداد
 65گونــه متعلــق بــه  34جــنس نانو ســیلی مختلــف در بــرش
امیرآباد از سازند آیتامیر و  40متـر انتهـایی سـازند سـنگانه و 40
متر ابتدایی سـازند آبـدراز شـناخته شـده اسـت .از رخـدادهای
سیلی در برش امیرآبـاد ،در رالـ

زیسـتپهنـهبنـدیهـای CC

( )Perch-Nielsen, 1985و  )Roth, 1978( NCاسـتفاده شـده
شکل  :1الف) موقعیت حوضه رسوبی کپهداغ در ایران و کشورهای همسایه

است که در شکل  2نشان داده شدهاند .سنهای ارائـه شـده بـر

(برگرفته از )Berberian & King, 1981؛ ب) موقعیت برش امیرآباد و راههای

اســاس مقیــاس زمــانی  )2012( Gradstein et al.و Burnett

دسترسی به آن

( )1998پیشنهاد شده است.
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شکل :2زیستزونها و افقهای زیستی نانوفسیلی بر اساس زیستپهنهبندی )Perch-Nielsen, 1985( CC؛ زیستتپهنتهبنتدی  )Roth,1978( NCدر کنتار زیستتزونهتای
آمونیتی (Amedro, 1992؛ Gale et al., 1996, 1999؛ )Owen, 1999؛ عالمت ستاره :شواهد حضور آمونیتها برگرفته از گرمابی و موسوینیا (.)1393
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)Axopodorhabdus albianus Zone (NC9

مـــرز پـــایینی ایـــن زیســـتزون بـــا اولـــین وهـــور گونـــه
 Axopodorhabdus albianusتعریف میشود که پایینتـر
از محــدوده بـــرش مطالعـــه شـــده اســـت و تـــا  FOگونـــه
 Eiffellithus turriseiffeliiادامه مییابد.

آیتامیر تعریف میشـود و سـن سـنومانین پیشـین ـ میـانی را
بـرای ایـن بخــش پیشـنهاد مــیکنـد و معــادل بخـش زیــرین
زیست زون  CC10است .مرز زیرین زیسـتزون  CC10در
 ،)1998( Burnettمعادل با مرز زیـرین زیسـتزون ،NC11
و بــا اولــین وهــور گونــه  Microrhabdulus decoratesو

)Eiffellithus turriseiffelii Zone (NC10

 Lithraphidites acutusتعریف مـیشـود .در بـرش مـورد

ایـــن زیســـتزون بـــا اولـــین حنـــور گونـــه Eiffellithus

مطالعه گونه  Microrhabdulus decoratusدر اولین نمونه

 turriseiffeliiدر ضـخامت  280متـری از سـازند آیتـامیر (320

از ســازند آبــدراز دیــده شــده اســت .بنــابراین مــرز زیــرین

متـری از کـل بـرش) ،آغـاز مـیشـود و تـا اولـین وهـور گونـه

زیســتزون  CC10بــا عالمــت ســوال هــم ارز مــرز زیــرین

 Lithraphidites acutusادامه دارد .مشاهده اولین وهور گونـه

زیستزون  NC11ررار داده شده است.

 Lithraphidites acutusدر این برش با رطعیت همراه نیست و
مرز باالیی این زیستزون با عالمت سـوال تعیـین شـده اسـت.
زیســتزون  NC10بــا اولــین وهــور گونــه Corollithion

 kennedyiدر ضخامت  472متری سازند آیتامیر ،بـه دو بخـش
 NC10aو  NC10bتقسیم میشود .وهور گونه Corollithion

 kennedyiمرز آلبین پسین ـ سنومانین پیشین را تعیـین مـیکنـد.
بنابراین سن زیستزون  NC10آلبین پسـین ـ سـنومانین پیشـین
است .ایـن زیسـتزون معـادل زیسـتزون  CC9اسـت کـه از

)Rhagodiscus asper Zone (NC12

این زیستزون از آخـرین حنـور گونـه Lithraphidites

 acutusتــا اولــین حنــور گونــه  Quadrum gartneriدر
ضخامت  26متری سازند آبدراز (ضخامت  735متری بـرش
مورد مطالـعه) تعریـف مـیشــود و معــر

سـن سنومــانین

پســـین اســـت .ایــن زیســتزون معـــادل بخـــش باالیـــی
زیستزون  CC10اســت.

اولین حنور گونه  Eiffellithus turriseiffeliتـا اولـین وهـور

)Eprolithus floralis Zone (NC13

گونه  Lithraphidites acutusتعیین مـیشـود 40 .متـر بـاالیی

این زیستزون از اولین حنور گونـه Quadrum gartneri

ســـازند ســـنگانه و  280متـــر ابتـــدایی ســـازند آیتـــامیر جـــزو

در ضخامت  26متری سازند آبدراز آغاز میشـود و معـادل

زیستزونهای  CC8و  NC9در نظر گر ته مـیشـود .ایـن دو

بخش ابتدایی زیستزون  CC11اسـت کـه از اولـین وهـور

زیسـتزون تنهـا بـه دلیــل ررارگیـری در زیـر زیسـتزونهــای

گونــه  Quadrum gartneriدر  26متــری ســازند آبــدراز

 CC9و  NC10نامگذاری شدهاند و شاخصه زیستزونی آنهـا

تعریف مـیشـود .بـا توجـه بـه ایـن کـه وهـور Quadrum

اولــین وهــور گونــه Prediscosphaera

 gartneriدر تورونین پیشین رخ می دهد ،سن پیشنهاد شـده

 columnataو اولـــین وهــــور گونــــه Axopodorhabdus

برای رسوبات انتهای سازند آیتامیر و  20متر ابتدایی ســازند

 ،albianusپایینتر از محدوده این مطالعه ررار میگیرد.

آبدراز ایـن بخـش سنومــانین پسـین و از  20متــری سـازند

یعنــی ،بــه ترتیــ

آبدراز ،تورونین پیشین در نظر گر تـه مـیشـود .گونـههـای
)Lithraphidites acutus Zone (NC11

ایــن زیســتزون از اولــین وهــور تــا آخــرین حنــورگونه
 Lithraphidites acutusدر ضــخامت  639متــری ســازند

مهم نانو سیلی در سازند آیتامیر ،برش امیرآباد ،در شـکل 3
و  4نشان داده شده است.
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؛ مخففAt  در شماره نمونهها. گرفته شده استXPL  تصاویر منتخبی از همهترین نانوفسیلهای شناسایی شده در این پژوهش (* همه عکسها در نور:3 شکل
)؛ مخفف سازند آبدراز استAd سازند 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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شکل :4نمودار پراکندگی گونههای مهم نانوفسیلی در برش امیرآباد

زیستزونهای آمونیتی

شرق حوضه کپهداغ) و همچنین از مقاله گرمـابی و موسـوینیـا

زیستزونهای آمونیتی تعیـین شـده در کنـار زیسـتزونهـای

(( )1393آمونیتهـای بخـش بـاالیی سـازند آیتـامیر در همـین

نانو ســیلی در شــکل  2نشــان داده شــدهانــد .در تعیــین ایــن

برش) استفاده شده است .تصاویر منتخبی از این آمونیـتهـا در

زیســـتزونهـــا ،از نتـــایه مطالعـــات موســـوی نیـــا ( )1385و

شکل  5آمده است.

( )2014( Mosavinia et al.آمونیتهای سـازند آیتـامیر را در
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Leymeriella tardefurcata Zone

از آخرین الیههای شیلی سازند سنگانه آمونیت Leymeriella

 )Plate2-A( sp.برداشت شده است که متعلـق بـه زیسـتزون
 Leymeriella tardefurcataاست و سن آلبین پیشین را بـرای
بخش باالیی سـازند سـنگانه و راعـده سـازند آیتـامیر مشـخد
میکند .این زیستزون  40متر پایانی سـازند سـنگانه و  30متـر
ابتدایی سازند آیتامیر را دربرمیگیرد.

تعریف میشود .مرز زیرین این زیستزون با عالمت سـوال
کمی باالتر از گونه  Anahoplites aff. praecoxرـرار داده
شـــده و بـــه رـــور تقریبـــی از زیســـتزون

Euhoplites

 loricatusجدا شده است.
Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum Zone

ایـــن زیســـتزون بـــا حنـــور گونـــه

Mortoniceras

 (Mortoniceras) inflatumکه از الیه ماسهسنگی وار در

Hoplites dentatus Zone

ضخامت  305متری سازند آیتامیر یا ت شده است ،تعریـف

از الیههای ماسه سـنگی در ضـخامت  38متـری سـازند آیتـامیر

میشود .از این الیـه همچنـین گونـه Anahoplites planus

نمونـه آمـونیتی  Hoplites (Hoplites) cf. bayleiیا ـت شـده

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

اســت کــه مربــو بــه زیســتزون  Hoplites dentatusو

سازند ،گونه  Semenoviceras michalskiiبرداشـت شـده

زیرزیســتزون  Lyelliceras lyelliاســت و شــاخد راعــده

اســت .ایــن گونــه شــاخد زیرزیســتزون Dipoloceras

آلبین میانی است .این زیستزون از ضخامت حـدود  30متـری

 cristatumو زیستزون  Mortoniceras inflatumو سـن

تا  110متری سازند آیتامیر تعیین شده است.

راعده آلبین پسین است .این زیستزون از ضخامت  275تـا

Euhoplites loricatus Zone

 370متری سازند آیتامیر تعریف میشود.

از ا ق ماسـه سـنگهـای وارـ در ضـخامت  145متـری سـازند

Stoliczkaia dispar Zone

آیتامیر گونـه آمـونیتی  Anahoplites intermediusبـه دسـت

در حــد ا ــل  380تــا  400متــری گونــه Lepthoplites

آمـــده کـــه شـــاخد زیســـتزون  Hoplites dentatusو

 cantabrigiensisدیــده مــیشــود .ایــن گونــه شــاخد

پایینترین بخش از زیسـتزون Euhoplites loricatus Zone

زیستزون  Stoliczkaia disparاست (Immel & Seyed-

است .از شیلهای وار در حد ا ل 160تـا  180متـری سـازند

 .)Emami, 1985ایــن زیســتزون از  370تــا حــدود 450

آیتامیر گونه  Anahoplites aff. praecoxبه دست آمده است

متری سازند آیتامیر با سن آلبین پسین تعریف میشود.

که شاخد بخش بـاالیی زیسـتزون Euhoplites loricatus

مربو به آلبین میانی اسـت .ایـن زیسـتزون از ضـخامت 110
متری تا  210متری سازند آیتامیر تعیین شده است.

Mantelliceras mantelli Zone

گونــــــه arausionensis

curvatus

 Hyphoplitesاز

ماسهسنگهای وار در  475متـری سـازند آیتـامیر یا ـت شـده

Euhoplites lautus Zone

اســت .ایــن گونــه شــاخد زیســتزون Mantelliceras

از الیههای ماسه سنگی در  241متری سازند آیتامیر آمونیت

 mantelliاست .ایـن زیسـتزون از  465تـا  500متـری سـازند

 Anahoplites daviesiبه دست آمده که شاخد باالتـرین

آیتامیر تعیین شده و معر

سـن سـنومانین پیشـین اسـت .از

بخش آلبین میانی از زیستزون  Euhoplites lautusاست.

این زیسـتزون همچنـین گونـههـای ،Hypoturrilites sp.

این زیستزون از ضخامت  210تا  275متری سازند آیتـامیر

 Mantelliceras saxbii ،Mantelliceras mantelliو
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 تصاویر منتخبی از همهتترین:5 شکل
آمونیت های شناستایی شتده در ایتن
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 variansنیز گزارش شده است (گرمـابی

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

و موسوی نیا؛ .)1393

قانویه کلسیت در نانو سیلهای آهکی مـیشـود و تشـخید
آنها را با مشکل مواجه میکنـد .نانو سـیلهـا در الیـههـای
Mantelliceras dixoni Zone

از ضخامت  575متری برش مطالعه شده ( 535متـری سـازند
آیتامیر) گونه آمونیتی  Turrilites scheuchzerianusیا ت
شده که شاخد بخش باالیی سنومانین پیشین از زیستزون
 Mantelliceras dixoni Zoneاســت و از بخــش زیــرین
سنومانین میانی نیز یا ت شده است.

ماسه سنگی معمـوالا حفـ نشـدهانـد و در الیـههـای سـیلتی
بخــشهــای پــایینی ســازند آیتــامیر ،میــزان حفــ شــدگی
نانو سیلها بـا اسـتاندارد  )1983( Rothضـعیف تـا متوسـ
است و معموالا دچار خوردگی 1شدهاند .این نمونههـا دارای
در ــد بــاالیی از گونــههــای مقــاوم در برابــر دیــاژنز ماننــد
spp.

Cunningtoniceras inerme Zone

 Watznaueriaهســــتند و گونــــههــــایی ماننــــد

 Zeugrhbdotus spp.معموالا حذ

میشوند یا ق

روره2

از ضــخامت  625متــری بــرش امیرآبــاد ( 585متــری ســازند

بیرونــی آنهــا بــاری مــیمانــد .در ایــن بخــش بــه نــدرت،

آیتــامیر) گونــه  Cunningtoniceras cunningtoniیا ــت

نانو سیلهایی از ربیل Tranolithus ،Rhagodiscus asper

شده است که بیانگر آغاز سنومانین میانی بـرای ایـن بخـش

 orionatusو گونـــههـــایی از جـــنس  Broinsoniaدیـــده

است .این گونه شـاخد زیسـتزون Cunningtoniceras

مــیشــوند (شــکل  .)3در ایــن الیــههــا ،آمونیــتهــا بــرای

 inermeاسـت ،امـا از راعـده زیسـتزون Acanthoceras

زیستپهنهبندی و تعیین سن اسـتفاده شـدهانـد .تـا ضـخامت

 rhotomagenseو زیرزیستزون  Turrilites costatusهم

 280متری از سازند آیتامیر بـه دلیـل تـأقیر سـنگ شناسـی و

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

دیــاژنز ،گونــه نانو ســیلی شاخصــی مشــاهده نشــده اســت.

 Schloenbachiaو

در ضــخامت  280متــری از ســازند آیتــامیر (ضــخامت 320

 Placenticeras aff. mediasiaticumنیــز گـزارش شــده

متــری از کــل بــرش) اولــین حنــور گونــه Eiffellithus

است (گرمابی و موسوی نیا.)1393 ،

 turriseiffeliiدیده شده است که در آلبین پسین وار شـده

بخـــــش گونـــــههـــــای coupei

است .از سوی دیگـر ،اولـین حنـور گونـه Corollithion
Acanthoceras rhotomagense Zone

از شـــیلهـــای وارـــ در محـــدوده  620متـــری ،گونـــه
 Acanthoceras rhotomagenseیا ــت شــده اســت کــه
معر

زیسـتزون  Acanthoceras rhotomagenseاسـت

و در حــد ا ــل 610تــا  650متــری ســازند آیتــامیر بــا ســن
سنومانین میانی تعریف میشود.

نوشــته  )2012( Gradstein et al.معــر

مــرز آلبــین ـ

سنومانین است و بنـابراین زیسـتزون  NC10Aسـن آلبـین
پسین را دربرمیگیـرد .زیسـتزون آمـونیتی Leymeriella

 tardefurcataبــرای  40متــر پایــانی ســازند ســنگانه و 280
متـــری ابتـــدای ســـازند آیتـــامیر ،ســـن آلبـــین پیشـــین و

انطباق کرونوستراتیگرافی زیستزونهای نانوفسیلی و آمونیتی

راوانی و اجتماع نانو سیلهای آهکـی ممکـن اسـت تحـت
تأ قیر انحالل و دیاژنز ررار بگیرد و سب

 kennedyiدر ضخامت  472متری سازند آیتامیر ،بـر اسـاس

ا زایش انواع مقاوم

زیســـتزونهـــای ،Euhoplites lautus

Euhoplites

 loricatusو  Hoplites dentatusســـن آلبـــین میـــانی را
1-Etching
2-Rim
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پیشنهاد میکننـد .بـه ایـن ترتیـ

زیسـتزونهـای آمـونیتی

 )1977( Sissinghا ــالش شــده توس ـ

Perch-Nielsen

 Mortoniceras inflatumو  Stolickaia disparبیــانگر

( )1985و زیستزونهای  NC9تـا  NC13در نوشـته Roth

چند متر با سن

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

سن آلبین پسین هستند که تقریباا و با اختال

آلبین پسین تعیین شده توسـ نانو سـیلهـا همپوشـانی دارد.

پیشنهاد میشود.

جدا کردن سنومانین پیشین و میانی با گونـههـای نانو سـیلی

بــا گونــههــای آمــونیتی یا ــت شــده در بــرش امیرآبــاد

موجــود در ایــن بــرش امکــانپــذیر نیســت .از ایــن الیــههــا

،Acanthoceras

زیســــتزونهـــــای rhotomagense

آمونیتهای شاخد زیسـتزون Mantelliceras manteli

inerme

با سن سنومانین پیشـین و زیسـتزونهـای Acanthoceras

loricatus

 rhotomagenseو  Cunningtoniceras inermeبــا ســن

،Mantelliceras mantelli ،Leymeriella tardefurcata

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

 Mortoniceras inflatumو  Stoliczkaia disparمشخد

آیتامیر و  40متر راعده سازند آبـدراز گونـه آمـونیتی یا ـت

شـــدند و ســـن آلبـــین پیشـــین ـ ســـنومانین میـــانی بـــرای

نشده است .در رسوبات این بخش آخرین حنور گونههای

انتهــای ســازند ســنگانه تــا  20متــر انتهــایی ســازند آیتــامیر

نانو ســـیلی  Lithraphidites acutusو

Rhagodiscus

lautus ،Cunningtoniceras

،Euhoplites

dentatus ،Euhoplites

،Hoplites

پیشنهاد میشود.

 asperمؤید سن سنومانین پسین برای  20متر انتهایی سـازند

کنار هم رـرار دادن زیسـتزونهـای آمـونیتی و نانو سـیلی،

آیتامیر تا  20متر آغازین سازند آبـدراز اسـت .در ضـخامت

تعیین سن دریق تر به همراه زیرتقسیمات سنی را امکـانپـذیر

 26متـری سـازند آبـدراز اولـین حنـور گونـه Quadrum

می کند .برای بخش بـاالیی سـازند سـنگانه و بخـش زیـرین

 gartneriدیده مـیشـود کـه سـن تـورونین پیشـین را بـرای

ســازند آیتــامیر ( 320متــر پــایینی بــرش مــورد مطالعــه) کــه

رسوبات این بخش تعیین میکند.

زیستزونهای نانو سیلی به دلیل تأقیر دیاژنز از درت باالیی

بنابر زیست زونهای نانو سیلی تعیین شده در انتهـای سـازند

برخوردار نیستند ،زیستزونهای آمونیتی سن آلبـین پیشـین

آیتامیر و ابتدای سازند آبـدراز ،ناپیوسـتگی رسـوبی کـه بـه

ـ میانی را پیشنهاد میکند .در بخش میـانی بـرش (ضـخامت

زیستزون بین ایـن دو سـازند منجـر شـود ،مشـاهده

 320تا  690متری برش) هر دو گروه سیلی سن آلبین پسین

نمیشود .پیوستگی رسوبی در بـرشهـایی از غـرب حوضـه

ـ سنومانین میانی را پیشـنهاد مـیکننـد و در  20متـر انتهـایی

رسوبی کپهداغ نیـز گـزارش شـده اسـت (معتمدالشـریعتی و

سـازند آیتـامیر و  20متـر ابتـدایی سـازند آبـدراز کـه نمونــه

همکاران1391 ،؛ بهروزی.)1392 ،

آمونیتی یا ـت نشـده ،گونـه هـای نانو سـیلی سـن سـنومانین

حذ

پسین ـ تورونین پیشین را نشان میدهند.
نتیجهگیری
بر اساس مطالعـه نانو سـیلهــای آهــکی در ســازندآیتامیر
وار ـ در بــرش امیرآبــاد ،زیســتزونه ـای  CC8تــا CC10
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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°14ˊ 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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