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چكیده
در اين مطالعه  75نمونه از نهشتههاي سازند قم در برش چينهشناسي اندآباد در شمال خاور ماهنشان از نظر روزنداران موجود مورد بررسي قرار گرفتند .سازند قم در برش

يادشده با ستبراي  301متر شامل سنگآهك و مارن بوده و مرز آن با نهشتههاي سازند سرخ فوقاني در باال و سازند سرخ زيرين در پايين به صورت ناپيوستگي هم شيب

است .در اين بررسي به طور كلي  39جنس و  65گونه از روزنداران كفزي و  3جنس و  5گونه از روزنداران پالنكتون تشخيص داده شد كه  37جنس و  57گونه از

روزنداران از اين ناحيه براي نخستين بار گزارش ميشوند .از ميان ميكروفسيلهاي موجود ،روزنداران كفزي با توجه به تنوع و فراواني اهميت بيشتري داشته و مبناي

بررسي زيستچينهنگاري قرار گرفتند .به علت شباهت مجموعه روزنداران كفزي سازند قم و سازند آسماري و نبود يك زونبندي زيستي رسمي براي سازند قم،

از زونبندي زيستي ( Adams & Bourgeois )1967كه براي سازند آسماري ارائه شده در بررسيهاي زيستچينهنگاري و تعيين سن نسبي نهشتههاي سازند قم در برش

چينهشناسي اندآباد استفاده شد .بر همين اساس و با توجه به گونههاي شاخص معرفي شده در زونبندي زيستي يادشده برش چينهشناسي اندآباد با زيستزونهاي شماره

 1و 2قابل تطبيق و مقايسه است .بر پايه حضور ،تجمع و گسترش چينهشناسي روزنداران سن نهشتههاي سازند قم در برش اندآباد اكيتانين پسين تا بورديگالين تعيين

شد .تجمع ،فراواني و تنوع گونهاي روزنداران در نمونههاي برش اندآباد تغيير شرايط محيطي را نشان ميدهد و در طول برش تنوع روزنداران به طور متناوب كاهش

و افزايش مييابد .اين در حالي است كه بيشترين تنوع روزنداران تا  16گونه ميرسد .نهشتههاي سازند قم در برش اندآباد بر مبناي تغييرات تنوع گونهاي به  9تجمع

( A )assemblageتا  Iتقسيمبندي شد .بر پايه فراواني روزنداران در هر تجمع نهشتههاي سازند قم مربوط به محيط دريايي و سكوي قارهاي دروني(  )inner shelfبوده

و با تغييرات ژرفا همراه بوده است.

کلیدواژهها :ايران مركزي ،ماهنشان ،ميوسن پيشين ،زيست چينهنگاري ،محيط ديرينه ،روزنداران ،سازند قم.
* نويسنده مسئول :جهانبخش دانشيان

E-mail: daneshian@saba.tmu.ac.ir

 -1مقدمه
روزنداران از كمژرفاترين تا ژرفترين نقاط در درياها و اقيانوسها زيست مينمايند

روي زمين با توجه به ويژگيهاي سنگشناسي و محتويات فسيلي نمونهها قرار داده

آشكار است كه روزنداران و تغييرات تنوع گونهاي آن ميتوانند به عنوان يكي از

بيشتر در نظر گرفته شد .از نمونههاي سخت طي چند مرحله مقاطع نازك تهيه شد.

و پراكندگي شان تحت تأثير عوامل محيطي و بومشناسي ( )ecologicاست .بنابراين

شد و در محلهايي كه رخسارهها تغييرات چنداني نشان نميدادند ،فاصله نمونهبرداري

بهترين ابزار براي درك و بازسازي محيطهاي گذشته به كار آيند .آنچه مسلم است

نمونههاي نرم نيز پس از  48ساعت خيساندن در آب و  24ساعت خيساندن در آب

محيط دارند و يكي از با اهميتترين تاكسا بويژه در محيط دريايي و حاشيه دريا به

خشك شده و سپس  3گرم (از هر الك يك گرم) را وزن كرده و ميكروفسيلهاي

روزنداران نقش مهمي در درك ارتباط شرايط فيزيكي و شيميايي زيستشناختي

شمار ميروند .همچنين با بررسي اين ميكروفسيلها ميتوان به نتايج دقيقي در زمينه
سن نهشتهها و گسترش چينهشناسي آن دست يافت .به همين منظور ،براي مطالعه

زيستچينهنگاري و محيط ديرينه نهشتههاي سازند قم بر پايه روزنداران در محدوده
مورد نظر برش چينهشناسي اندآباد انتخاب شد.

 -2موقعیت جغرافیايي و راه دسترسي به برش مورد بررسي
به منظور بررسي سنگچينهنگاري ،زيستچينهنگاري و محيط ديرينه سازند قم،

اكسيژنه  %10از روي الكهاي  100،60،35مش با فشار آب شسته وتوسط اتو كالو

آن در زير استريوميكروسكوپ جدا شدند .نمونههاي سخت با ميكروسكوپ نوري
معمولي و نمونههاي نرم با استريوميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفتند و سپس بر
اساس منابع و مقالههاي موجود روزنداران شناسايي و از آنها عكس تهيه شد .پس

از تعيين گسترش چينهشناسي اين ميكروفسيلها در برش مورد بررسي ،نمودارهاي

مربوط به آن رسم شد و سن نسبي برش بر اساس تجمع روزنداران و بويژه گونههاي

شاخص تعيين شد .در مرحله بعدگونههاي روزنداران در نمونهها شمارش شدند و

در نهايت مقدار درصد براي روزنداران بر مبناي نوع پوسته (هيالين -پورسالنوز-

برش اندآباد انتخاب شد .اين برش در شمال خاوري ماهنشان قرار دارد و دسترسي

آگلوتينه) تعيين شد .از آن جا كه نوسان در ميزان تغييرات تنوع گونهاي گوياي

 55كيلومتر است .اين برش داراي مختصات جغرافيايي" 36 33' 36عرض شمالي و

دستهبندي شدند .در ادامه ،براي هر تجمع ،نمودار مثلثي بر مبناي پوسته روزنداران

به آن از راه جاده زنجان -نيكپي امكانپذير است .فاصله اندآباد تا زنجان حدود
" 47 57' 36طول خاوري است (شكل.)1

 -3روش مطالعه
پس از جمعآوري منابع و تقسيمبندي موضوعي آنها با توجه به اهداف مطالعه ،از

محدوده مورد نظر بازديد زمينشناسي به عمل آمد ،و برش چينهشناسي تعيين و در

برداري انجام شد .مبناي نمونهبرداري از نمونههاي سخت و نرم در
چند مرحله نمونه
نمونهبرداري

تغييرات محيطي است ،از اين رو نهشتهها بر اساس افزايش و كاهش تنوع گونهاي

رسم شد و همچنين تعداد گونههاي شناسايي شده به تفكيك در هر نمونه مورد
بررسي قرار گرفتند .بديهي است تغيير در تعداد گونهها نشانگر تغيير شرايط محيطي
است .از اين رو براي درك هر چه بهتر شرايط محيطي و بومشناختي روزنداران در

برش مورد مطالعه ،بر اساس تغييرات تنوع گونهاي ،نهشتههاي سازند قم به چند تجمع

( )assemblageتقسيم شدند و با استناد به بررسيهاي ( Murray )1991,2002بر اساس
فراواني روزنداران محيط و ژرفا در هر تجمع قابل تشخيص است.
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ماهنشان
نشان
نهشتههاي سازند قم در شمال خاور ماه
زيستچينهنگاري و محيط ديرينه نهشتههاي

 اهداف بررسي-4
commune, Hanzawaia boueana, Amphistegina hauerina, Elphidium
flexuosum, Elphidium fichtelianum, Elphidium hauerinum, Operculina
compalanta, Globigerina praebulloides, Cibicides lobatulus, Lenticulina
inornata, Borelis melo curdica, Borelis melo melo, Neoeponides
schreibersi, Eponides umbonatus, Anomaliniodes sp., Quinqueloculina
buchiana, Quinqueloculina peregrina, Glomospira sp., Planorbulina

 محيط ديرينه آنها نيز براي اولين بار در ناحيه،افزونبر بررسي زيستچينهنگاري روزنداران
: بنابراين هدف از انجام اين بررسيها عبارتند از.مورد مطالعه مورد بررسي قرار ميگيرد

 مطالعه واحدهاي سنگي نهشتههاي سازند قم در برش انتخابي واقع در شمال خاوري-1

 ردهبندي و مطالعه سيستماتيك روزنداران موجود در نهشتههاي، شناسايي-2 ، ماهنشان
 تعيين سن نسبي و زيستچينهنگاري-3،سازند قم و تعيين گسترش چينهشناسي آنها

. مطالعه محيط ديرينه روزنداران در برش مورد بررسي-4 نهشتههاي برش مورد بررسي

sp., Quinqueloculina sp., Massilina spp., Textularia.sp.cf.T.mexican,
Pyrgo simplex, Guttulina consobrina, Triloculina gibba, Pyrgo lunula,

 زمینشناسي عمومي و چینهنگاري محدوده مورد بررسي-5

Pyrgo clypeata, Quinqueloculina triangularis, Asterigerina planorbis,

 رديف ستبري از رسوبات تخريبي اليگوسن زيرين، موشمپا- در زنجان در ناحيه اندآباد

Textularia spp., Shaerogypsina globulus, Asterigerina sp., Bigenerina sp.,
Schlumbergerina spp., Globrotalia sp., Dendritina rangi, Meandropsina
anahensis, Triloculina sp., Spiroloculina sp., Heterolina sp., Peneroplis sp.,
Haplophragmium sp., Archaias sp., Reussella sp., Cibicides ungerianus,
Globigerinoides sp., Pyrgo inornata, Nonion sp., Uvigerina mexicana,
Peneroplis evolutus, Valvulina sp., Miolepidocyclina sp., Meandropsina
iranica,

Discorbis

spp.,

Triloculina

tricarinata,

Operculina

sp.,

Meandropsina sp., Archaias kirkukensis, Triloculina trigonula, Miogypsina
spp., Miogypsinoides spp.

(پالئوژن) و اليههاي متناوب سرخ و سبز نئوژن وابسته به محيطهاي كم ژرفا و تبخيري
 اينAlavi-Naini et al. )1968( .وجود دارد كه به صورت تپهماهوري ديده ميشود

 متر سنگآهك فسيلدار200 در حدود،نهشتهها را به سه بخش كنگلومراي قاعدهاي

. متر مارنهاي سبز خاكستري و ماسهسنگ تقسيم نمودند400 سفيد متمايل به زرد و

 فعاليت آتشفشاني زيادي،در زمان تهنشست رسوبات سازند قم در اين بخش از حوضه

 آثار اين فعاليت به شكل گدازه و نهشتههاي آذرآواري با تركيبهاي.وجود داشته است

 بر اساس اطالعات موجود.مختلف در درون رسوبات دريايي سازند قم به چشم ميخورد

 شمال خاور و خاور تكاب بيشتر تحت تأثير فعاليت،به نظر ميرسد محدوده شمالي
آتشفشاني قرارگرفته و به طرف جنوب سنگهاي آتشفشاني و آذرآواري نقش كمتري

57  جنس و37 ،)1378( در اين ميان گونههاي شناسايي شده و مقايسه با مظفري

، براي مثال در كوه شاهنشين، ميوسن به عهده داشتهاند-را در حوضه رسوبي اليگوسن

 نكته قابل توجه ديگر.گونهاي از روزنداران پالنكتيك را از منطقه گزارش نكرد

سنگهاي آتشفشاني داراي ستبراي زيادي هستند و در افقهاي چينهشناسي مختلفي

 ديگر جنسها و.نشده است كه در اين پژوهش براي نخستين بار گزارش ميشود

 به عنوان،ميدهد كه نهشتههاي سازند قم در زنجان كمتر مورد بررسي قرار گرفته است

 همچنين الزم به يادآوري است كه مظفري هيچ،گونه براي اولين بار گزارش ميشود
تاكنون از نهشتههاي سازند قم گزارش

Melonis pompilioides آن است كه گونه

:گونههاي ديگر كه در محدوده مورد بررسي براي اولين بار شناسايي شدند عبارتند از

Ammonia beccarii, Amphistegina sp., Archaias kirkukensis Archaias sp.,
Asterigerina sp., Asterigerina planorbis, Borelis melo melo, Cibicides

 جنوب موشمپا و در خاور گوگلر در اين مناطق، شمال باختر ماهنشان،شمال تبريزك
 نشان، پژوهشهاي انجام شده در منطقه ماهنشان.)1373،نيز ديده شدهاند (رحيم زاده
 زيستچينهنگاري سازند قم و سنگچينهنگاري،) سنگچينهشناسي1378(مثال مظفري

سازندهاي سرخ زيرين و بااليي را در شمال خاور تكاب مورد بررسي قرار داده و براي
.برشهاي مورد مطالعه خود به طور كلي از چند جنس وگونه روزنداران نام برده است

ungerianus, Cibicides lobatulus, Cycloforina spp., Dendritina rangi,
Discorbis spp., Elphidium crispum, Elphidium fichtelianum, Elphidium

 بحث-6

flexuosum, Elphidium hauerinum, Elphidium obtusum, Eponides umbonatus,

 نمونه از نهشتههاي سازند قم در برش چينهشناسي اندآباد در شمال75 در اين مطالعه

Glomospira sp., Hanzawaia boueana, Haplophragmium sp., Heterolina sp.,
Lenticulina inornata, Massilina spp., Miogypsina spp., Miogypsinoides
spp., Miolepidocyclina sp., Neoeponides schreibersi, Nonionella hantkeni,

 سازند قم در.خاوري ماهنشان از نظر محتويات روزنداران مورد بررسي قرار گرفتند
 متر ستبرا بيشتر شامل سنگآهك و مارن بوده و مرز آن با نهشتههاي301 برش يادشده با
سازند سرخ بااليي (در باال) و سازند سرخ زيرين (در پايين) به صورت ناپيوستگي

Nonion commune, Operculina compalanta, Operculina sp., Peneroplis

: در اين پژوهش براي شناسايي روزنداران از منابعي مانند.)2 فرسايشي است (شكل

evolutus, Peneroplis sp., Planorbulina sp., Pyrgo lunula, Pyrgo clypeata,

Adams & Bourgeois )1967(; Becker & Dusenbury )1985(; Bolli &

Pyrgo simplex, Pyrgo inornata, Quinqueloculina buchiana, Quinqueloculina

Saunders)1987(; Blow )1969(; Henson

triangularis, Quinqueloculina peregrina, Reussella sp., Shaerogypsina

(1983); Loeblich & Tappan (1988); Mohsenul Haque (1959); Papp &

globulus,

Schmid (1985); Postuma (1971); Rahaghi (1973 ,1980); Todd (1952)

Textularia.sp.cf.T.mexican,

Textularia

spp.,

Triloculina

sp., Triloculina gibba, Triloculina tricarinata, Triloculina trigonula,
Uvigerina mexicana, Globigerinoides primordius,Globigerinoides triloba,
Globigerinoides sp., Globrotalia sp., Globigerina praebulloides .
Borelis melo curdica, Globigerinoides

: حضور گونههاي شاخص مانند

)1950(; Kennet & Srinivasan

70  جنس و42 استفاده شد و نتيجه بررسي روزنداران به طور كلي منجر به تشخيص
 گونه5  جنس و3  گونه از آنها روزنداران كفزي و65  جنس و39 گونه شد كه

) (ترتيب اسامي گونهها بر مبناي اولين حضور3روزنداران پالنكتون هستند (شكل
:)آنها در برش مورد مطالعه است

primordius, Dendritina rangi, Peneroplis evolutus, Globigerinoides trilobus

Ammonia beccarii, Elphidium obtusum, Melonis pompilioides, Amphistegina

.)plate1, plate2( Triloculina trigonula و

sp., Spirolina austriaca, Cycloforina spp., Elphidium crispum, Nonionella

همارزيزماني و شباهت گونههاي روزنداران كفزي نهشتههاي سازند آسماري

hantkeni, Globigerinoides primordius, Globigerinoides triloba, Nonion
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در زاگرس و سازند قم در ايران مركزي به ما اجازه ميدهد كه از نتايج كار

( Adams & Bourgeois)1967كه زيستچينهنگاري سازند آسماري را ارائه دادهاند

گونههاي Borelis melo curdica, Discorbis sp., Pyrgo sp., Quinqueloculina sp.,
Amphistegina sp. , Asterigerina sp.

و  Globorotalia sp.از فراواني بيشتري

استفاده نماييم .با مقايسه اين گونهها با گونههاي معرفي شده در زيستزونبندي

برخوردار است و نشانگر محيط

(نمونه  )An14به عنوان مشخص كننده مرز اكيتانين -بورديگالين در نظر گرفته

 Textularia sp.از فراواني بيشتري برخوردار هستند نيز نشانگر محيط  shelfاست .ولي

( Adams & Bourgeois )1967محل ظهور  Borelis melo curdicaدر برش اندآباد
شد .بر اساس روزنداران از نمونه شماره  An14تا انتهاي برش چينهشناسي منطبق
با زيستزون Borelis melo group - Meandropsina iranica Assemblage Zone

و پيش از آن قابل انطباق با زيستزون

Zone

Miogypsinoides-Archaias-Valvulinid

 Assemblageاست (شكل .)3در اين برش با توجه به مجموع روزنداران و

shelf

هستند .در تجمع

)assemblageH(H

گونههايBorelis melo curdica, Pyrgo sp., Globorotalia sp., Elphidium sp.

در تجمع

كه
و

 )assemblage I(Iگونههاي Borelis melo curdica, Amphistegina sp.,

Pyrgo sp., Elphidium sp., Asterigerina sp., Quinqueloculina sp.,
Planorbulina spp.,و Sphaerogypsina globolus

از فراواني بيشتري برخوردار

بوده و نشانگر محيط  inner shelfهستند .بررسي كلي برش چينهشناسي اندآباد نشان

حضور فسيلهاي شاخص  49/5متر از رسوبات وابسته به اكيتانين و 251/5متر وابسته

ميدهدكه محيط سازند قم  shelfو به احتمال بيشتر  inner shelfاست .براي بررسي

نشان داد كه دامنه تغييرات در گونههاي روزنداران بين  1تا  16گونه است ،به طوري

تا  Iنيز رسم شدند (شكل  .)5بر اساس اين نمودارها

به بورديگالين است .همچنين تعداد گونههاي شناسايي شده به تفكيك در هر نمونه
كه كمترين تعداد گونه متعلق به نمونههاي شماره 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 5 ,4

تغييرات محيطي نمودارهاي مثلثي فراواني پوسته روزنداران در برش انتخابي از نظر

نوع پوسته در

تجمعهايA

ميتوان دريافت كه بيشتر روزنداران داراي پوسته پورسالنوز و هيالين هستند .به

 26 ,23,و بيشترين تعداد گونه متعلق به نمونه شماره  29است .بديهي است تغيير

طوري كه بيشترين تراكم در تجمع  Aو  Iبا پوسته هيالين است ،در حالي كه در

گونهاي به طور قطع نشان ميدهد كه نهشتههاي سازند قم در برش اندآباد از شرايط

نامنظم داشته ،بخشي در اطراف پوسته هيالين و بخشي بين پوسته پورسالنوز و آگلوتينه

در تعداد گونهها نشانگر تغيير شرايط محيطي است .به عبارت ديگر ،تغييرات تنوع
محيطي پايداري برخوردار نبوده است .براي درك هر چه بهتر شرايط محيطي و

بومشناختي روزنداران در برش مورد مطالعه ،نهشتههاي سازند قم بر اساس تغييرات

تنوع گونهاي در اين برش به  9تجمع

تجمعهاي B ، C ، D، E،F ،Gبين پورسالنوز و هيالين است .در تجمعH

وضعيتي

پراكنده شدهاند .تمامي اين تغييرات خود گواه تغيير محيط و ژرفا هستند .بر اساس
اين نمودارها ،تراكم باالي نمونهها در اطراف پوسته هيالين در تجمع  Aو  Iحكايت

تا Iتقسيم شدند .مبناي

از ژرفتر بودن نهشتهها نسبت به ديگر تجمعها دارد و اين شرايط در تجمعهاي B

تعداد گونهها در  9تجمع يادشده نشان ميدهدكه بيشترين تعداد گونهها در تجمع A

پورسالنوز به احتمال حكايت از كاهش ژرفا نسبت به تجمع  Aو  Iرا نشان ميدهند.

(A)assemblage

تفكيك و مرز بين تجمعها ،كاهش تنوع گونهاي قرار داده شد (شكل  .)4بررسي

با  10گونه ،در  Bبا  9گونه ،در  Cبا  7گونه ،در  Dبا  16گونه ،در  Eبا  13گونه ،

در  Fبا  9گونه ،در  Gبا  14گونه ،در  Hبا 10گونه و در  Iبا  13گونه است .بر
اساس ( Murray )1991و ( Murray )2002و

(et al. )2001

 Gallagherبا توجه به

فراواني گونهها در هر تجمع محيط ديرينه آنها مشخص شد (جدول  .)1به طوري
كه در تجمع
hauerina

و

)assemblage A( A

گونههاي

Elphidium hauerinum

Ammonia becarri

Ammonia becarri , Amphistegina

از فراواني بيشتري برخوردارند .فراواني

نشان دهنده محيط دريايي و كم ژرفا

lagoon-inner shelf

است و بيشترين ژرفا نبايستي فراتر از  50متر باشد .در تجمع

گونههاي Ammonia becarri

)assemblage B( B

 Amphistegina hauerina , Elphidium obtusum ,و

 Borelis melo meloاز فراواني بيشتري برخوردار بوده و نشانگر محيط inner shelf

هستند .به علت حضور و فراواني

Borelis melo melo

نسبت به تجمع

A

محيط

ژرفتر و درجه حرارت بيشتر شده است .در تجمع  )assemblage C( Cگونههاي

 Borelis melo curdica Amphistegina hauerina ,وQuinqueloculina sp.,

 Amphistegina sp .از فراواني بيشتري برخوردار بوده و نشانگر محيط  shelfهستند.

وجود روزنداران در اين قسمت با توجه به كاهش فراواني  Ammonia becarriحكايت
از ژرفتر شدن محيط نسبت به تجمعهاي  Aو  Bدارد .در تجمع

گونههاي

)assemblage D( D

Borelis melo curdica ,Borelis melo melo, Quinquloculina sp. ,

 Dendritina rangi , Meandropsina anahensis, Spiroloculina sp.و Asterigerina

و  Cنيز قابل تعقيب است .با اين تفاوت كه تراكم برخي نمونهها در اطراف پوسته

از سوي ديگر تراكم نمونهها در اطراف پوسته پورسالنوز و كمتر هيالين در تجمعهاي
E, F, G

حاكي از كاهش ژرفا دارد.

 -7نتیجهگیري
 -نهشتههاي سازند قم در برش چينهشناسي اندآباد كه به طور عمده از سنگآهك و

مارن تشكيل شده با ستبراي  301متر با ناپيوستگي همشيب در زير نهشتههاي سازند
سرخ بااليي و بر روي سازند سرخ زيرين قرار گرفته است .در اين برش با توجه به

حضور روزنداران شاخص  49/5متر از رسوبات وابسته به اكيتانين و 251/5متر متعلق
به بورديگالين تشخيص داده شد.

 با بررسي روزنداران اين برش  42جنس و  70گونه از آنها شناسايي شدكه در اينبين  39جنس و  65گونه از روزنداران كفزي و  3جنس و  5گونه از روزنداران

پالنكتون هستند .با توجه به گسترش چينهشناسي گونههاي شناسايي شده و مقايسه

آنها با گونههاي معرفي شده در زيستزونبندي

(Adams & Bourgeois )1967

اولين حضور  Borelis melo curdicaدر نمونه شماره An14

برش اندآباد به عنوان

مشخصكننده مرز اكيتانين -بورديگالين در نظر گرفته شد .از اين محل تا انتهاي
برش چينهشناسي قابل انطباق با زيستزون Borelis melo group - Meandropsina

 iranica Assemblage Zoneو پيش از آن قابل انطباق با زيستزون Miogypsinoides-
Archaias-Valvulinid Assemblage Zone

هستند.

 planorbisاز فراواني بيشتري برخوردار هستند و نشانگر محيط  inner shelfهستند .در

همچنين بررسي فراواني و تنوع گونهاي روزنداران در نمونهها نشاندهنده تغييرات

و به احتمال ژرفاي  5تا  65متر

 An 29تعلق دارد .بر مبناي تغييرات تنوع گونهاي نهشتههاي سازند قم در برش اندآباد

 Globigerinoidesو  Quinqueloculina sp.از فراواني

در تجمعهاي يادشده اشاره بر آن دارد كه محيط دريايي ،سكوي قارهاي و به احتمال

تجمع )assemblage E( E

گونههاي  Borelis melo curdica, Pyrgo sp.از فراواني

بيشتري برخوردار بوده و نشانگر محيط inner shelf

هستند .در تجمع  )assemblage F( Fگونههاي Borelis melo curdica, Pyrgo sp.,

triloba , Elphidium sp.

بيشتري برخوردار است و نشانگر محيط  inner shelfاست .در تجمع )assemblage G( G

قابل توجهي در طول برش است ،به طوري كه بيشترين تنوع با  16گونه به نمونه
به  9تجمع ( A )assemblageتا  Iدستهبندي شدند .بررسي تنوع و فراواني روزنداران
بيشتر  inner shelfبوده و در اين محيط نيز با تغييرات ژرفا همراه بوده است.
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نشان
نهشتههاي سازند قم در شمال خاور ماه
زيستچينهنگاري و محيط ديرينه نهشتههاي

جدول  -1تعيين محيط ديرينه با استفاده از روزنداران كفزي (اقتباس از ;Murray, 2002
)Gallagher et al., 1999
1: rare, 2: common, 3: abundant.
I: inner shelf, M: middle shelf, O: outer shelf, ub: upper slope, mb: middle
slope

شكل  -1موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به برش اندآباد در شمال خاور ماهنشان

شكل  -2مرز بين سازندهاي سرخ زيرين و قم در برش اندآباد ،نگاه به سمت شمال خاور.
48

كاران
كاران
همك
دانشيان و هم
دانشيييان
ان
جهانبخش دانش
همكاران

شكل - 3گسترش چينهشناسی و فراوانی روزنداران در برش اندآباد در شمال خاور ماهنشان.
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 درI  تاA نمودارهای مثلثي روزنداران بر اساس جنس پوسته در زونهاي تجمعي-4شكل
. پوسته آگلوتينهA ، پوسته پورسالنوزP ، پوسته هيالينH ، برش اندآباد در شمال خاور ماهنشان
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