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 چکیده
شناسی سازند بغمشاه در برش ریزو برمبنای نانوپالنکتون های آهکی مورد بررسی قرار  در این پژوهش دیرینه بوم

ی زمانی  سازند بغمشاه بخشی از یک توالی بزرگ رسوبی ) گروه مگو( در بلوک طبس است که در بازهگرفته است. 

 272کرتاسه، در حاشیه شمالی اقیانوس نئوتتیس قرار داشته است. سازند بغمشاه در این برش با ضخامت  -ژوراسیک

ای و سنگ آهک غنی از  سه سنگ قهوهمتر عمدتا شامل تناوب مارن و شیل سبزرنگ با میان الیه های نازکی از ما

ی سن بریازین  دهنده های شاخص نانوفسیلی نشان های آهکی و گونه باشد. مطالعه نانوفسیل های فسیلی می خرده

های آهکی در برش ریزو  هوتروین پیشین برای سازند بغمشاه در این برش است. بررسی فراوانی نانوفسیل -پیشین

گذاری سازند بغمشاه در این برش، در آبهای سطحی گرم واقع در عرض جغرافیایی ی رسوب دهد که حوضه نشان می

 عمق کم نهشته شده است. پایین و در شرایط الیگوتروفیک با 

 .های آهکی، نئوتتیس، بغمشاه، ریزو شناسی، نانوفسیل بوم دیرینه :کلمات کلیدی

 
 

 مقدمه. 1

و لوت خردقاره ایران مرکزی که شامل بلوک طبس، یزد 
باشد، در راستای البرز و در موقعیت حوضه پشت کمان  می

ی باالی  اقیانوس نئوتتیس قرار دارد. این خردقاره در حوضه
فرورانش نئوتتیس و پشت کمان ماگمایی ارومیه دختر واقع است. 

میلیون سال پیش )تریاس میانی( در  222اقیانوس نئوتتیس در 
لی زاگرس بوجود آمده و حدفاصل ایران و عربستان در محل فع

قسمت عمیق این اقیانوس در محل زاگرس مرتفع بوده است. 
اعتقاد بر این است که اقیانوس نئوتتیس به صورت یک باریکه 
اقیانوسی بوده که در کرتاسه پایانی شروع به بسته شدن نموده 

های متناوب فشارش و  است. این حوضه رسوبی مرتبا تحت دوره
ت. از آنجائیکه فرورانش با شدتهای مختلفی کشش قرار داشته اس

عمل کرده، لذا دریا مرتبا پیشروی و پسروی نموده و توالی 
کند )آقانباتی،  رسوبی طبس به خوبی این مسئله را تایید می

(. سازند بغمشاه که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار 1383
گرفته، مربوط به گروه مگو و زیرگروه بغمشاه است. غالب 

نگاری و عمدتا  چینه طالعات انجام شده برروی این سازند زیستم
، 1384سید امامی و همکاران، باشد ) برمبنای فونای آمونیت می

-Seyed-Emammi et al., 1991, 2002, 2004; Seyed؛

Emammi, 1998; Wilmsen et al., 2009 عالوه بر آن ،)
Pandey& Fürsich (2003)عه های سازند را مطال ، مرجان
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اند. فونای آمونیت و چند جنس غیر شاخص از  نموده
، Kallanxhii et al. (2016)های آهکی آن نیز توسط  نانوفسیل

سازند در چند  مطالعه شده است. اخیرا نانوفسیل های آهکی
خداشناس و  ؛ ( 1397)الف و ب  بردبار و همکاران برش توسط

( بررسی 1397؛ 1398)و بهدانی و همکاران( 1397) همکاران
های شاخص و  شده و تعیین سن سازند بر مبنای نانوفسیل

مجموعه فسیلی همراه انجام شده است. یادآوری می شود که 
برمبنای مطالعات نانوفسیلی انجام شده تعلق این سازند به کرتاسه 

بوم شناسی سازند  باشد. لکن درخصوص دیرینه زیرین محرز می
آنجائیکه ت نیست. از بغمشاه در برش ریزو گزارشی در دس

های مناسبی در مطالعات دیرینه  نانوفسیل های آهکی شاخص
شناسی نهشته ها می باشند، لذا در این مطالعه شرایط دیرینه  بوم
شناسی نانوفسیل های آهکی اقیانوس نئوتتیس در سازند  بوم

  بازسازی شده است.بغمشاه در برش ریزو 

 زمین شناسی عمومی منطقه 1-1

عنوان بخشی از خرد قاره  بهدر برش ریزو که غمشاه سازند ب
مربوط به چرخه رسوبی گروه مگو و ایران مرکزی است، 

در پژوهش  (.Wilmsen et al., 2009)استزیرگروه بغمشاه 
شناسی این سازند بررسی شده است. سازند  حاضر دیرینه بوم

کیلومتری جنوب شرق طبس و با  72بغمشاه در این برش، در 
و  عرض شمالی 35.53΄08˚33"ت جغرافیایی مختصا

طول شرقی واقع شده است. دسترسی به این  08.27΄10˚56"
یزد و سپس جاده خاکی  -برش ازطریق جاده آسفالته طبس

 (.1ایستگاه راه آهن ریزو امکان پذیر است )شکل 

 
 ها و موقعییت دسترسی به سازند بغمشاه در برش ریزو نقشه راه :1شکل 

شاه در برش ریزو بطور همشیب بر روی سنگ سازند بغم
آهک خاکستری پیزوئیددار سازند پروده قرار دارد. مرز باالیی این 

های زمین شناسی منطقه، سازند غیررسمی آهک  سازند در نقشه

 Wilmsen et al. (2009)پکتن دار است. لکن برمبنای  مطالعات 
داده این سازند غیر رسمی به سازند کمرمهدی تغییر نام 

است.بنابراین مرز باالیی آن سازند کمرمهدی است و در این 
مطالعه با این نام عنوان شده است. ضخامت سازند بغمشاه در این 

های سنگ شناختی عمدتا  متر است و براساس ویژگی 272برش 
هایی از ماسه سنگ  شامل تناوب مارن و شیل سبزرنگ با میان الیه

های فسیلی، شیل سبزرنگ و  دهای و سنگ آهک غنی از خر قهوه
 (. 2باشد )شکل  هایی از ماسه سنگ ریزدانه می شیل با میان الیه

 
 ستون چینه سنگی سازند بغمشاه در برش ریزو :2شکل 

 سازی روش مطالعه و آماده. 2

های  به منظور انجام مطالعات دیرینه بوم شناسی نانوفسیل
 سنگی براساسنمونه  44آهکی سازند بغمشاه در برش ریزو، 

 سازی آماده  Bown and Young, 1998)) روش اسمیر اسالید
های آهکی توسط میکروسکوپ نوری  نانوفسیلگردید. مطالعه 

Olympus BX53  با بزرگنماییX1000  تاX1600  و شناسایی
 Bown (1998)و  Perch-Nielsen (1985 آنها برپایه مطالعات

 جهت نانوفسیلی، هگون 42 شناسایی. پس از استانجام شده 
میدان  12 ها درگونه شمارششناسی،  بوم دیرینههای نمودارترسیم 

ای ـمبن بر اسیـشننمودارهای دیرینه بوم دید انجام شد. سپس
 ردید )شکلـرسیم گـت اهده شـدهـای مشـهتک گونهد تکـدرص

 .(4و  3
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 مشاه در برش ریزو.درصد فراوانی نانوفسیلهای آهکی شناسایی شده سازند بغ :3شکل 

 
 شناسی سازند بغمشاه در برش ریزو نمودار درصد فراوانی گونه های شاخص دیرینه بوم :4شکل 
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 دیرینه بوم شناسی 2-1

های آهکی سازند بغمشاه در برش  براساس مطالعه نانوفسیل
ی نانوفسیلی گردید، سن  گونه 42ریزو که منجر به شناسایی 

غمشاه در این برش، بریازین ی رسوبگذاری سازند ب حوضه
(. 1397هوتروین پیشین پیشنهاد شد )بردبار و همکاران،  -پیشین

در این گزارش بر مبنای فاکتورهای دیرینه بوم شناسی 
های آهکی به بازسازی حوضه رسوبگذاری مذکور  نانوفسیل

 شود.  پرداخته می

 بحث. 3

این  های آهکی، به دلیل نحوه زندگی پالنکتون در نانوفسیل
های فوقانی ستون آب از گسترش وسیعی  موجودات در قسمت

برخوردار هستند و پراکندگی آنها اغلب با میزان دسترسی به مواد 
غذایی و درجه حرارت کنترل می شود. به همین دلیل این گروه 

هایی ایده آل برای ثبت و بازسازی شرایط  ان شاخصبه عنو
شرایط محیطی گذشته اقیانوسی گذشته، آب و هوای گذشته و 

 Mutterlose et al., 2005; Duchamp-Alphonse) اند معرفی شده

et al., 2007شناسی در  بوم (. نتایج حاصل از مطالعات دیرینه
 پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد: 

 های آهکی حفظ شدگی و پراکندگی نانوفسیل 3-1

انحالل و دیاژنز تاثیر قابل توجهی برروی حفظ شدگی 
شدگی و عالوه بر آن   گذارد. لذا حفظ های آهکی می نوفسیلنا

توانند  ای می ترکیب مجموعه نانوفسیلی، فراوانی و تنوع گونه
 Premoli-Silvaاطالعاتی در خصوص میزان دیاژنز فراهم نمایند )

et al., 1989; Erba, 1992 42(. در برش مورد مطالعه، از میان 
های تاکساها مربوط به گونه ترین گونه شناسایی شده، فراوان
)متوسط فراوانی  .Nannoconus sppمقاوم در برابر انحالل شامل 

 22/29و 2درصد، حداقل و حداکثرفراوانی آن به ترتیب  33 نسبی
)متوسط فراوانی نسبی  Lithraphidites carniolensis،  رصد (

 32/33و 2درصد و حداقل و حداکثر فراوانی به ترتیب  7/11
 7/3)متوسط فراوانی نسبی  Watznaueria barneceae، درصد(

درصد( و  7/22و  2درصد و حداقل و حداکثر فراوانی به ترتیب 
و  47/12)متوسط فراوانی نسبی Didemnid ascidianجنس 

در  درصد( است. 9/32و 2حداقل و حداکثر فراوانی به ترتیب 
لی مقاوم های خیجزء گونه .Nannoconus sppمیان نانوفسیل ها، 

 Melinte andباشند( معرفی شده است ) )که مستعد حل شدن نمی

Mutterlose, 2001 که در این برش بیشترین فراوانی را دارا ،)
های  در بین نانوفسیل Watznaueria barnesiaeی  هستند. گونه

آهکی کرتاسه بیشترین مقاومت را در برابر دیاژنز از خود نشان 
هایی که دارای بیش از  ، نمونهErba (1992)ی  می دهد، بنابر گفته

هستند، بشدت تحت تاثیر  Watznaueria barnesiaeدرصد  42
دیاژنز قرار گرفته اند. از آنجائیکه فراوانی این گونه در اینجا پایین 

توان بیان نمود که  درصد( است، می 7/3)متوسط فراوانی نسبی 
های  نانوفسیل ی مذکور شدید نبوده و تاثیر دیاژنز در حوضه

 آهکی از حفظ شدگی متوسط تا نسبتا خوبی برخوردار هستند.

 دما 3-2

های آهکی اصوال به تغییرات آب و  گسترش نانوپالنکتون
(. Erba, 2006هوایی و میزان مواد غذایی محیط وابسته است )

های سطحی گرم چینه بندی  اکثر کوکولیتوفورها برای زندگی، آب
 Street andدهند ) انوسی را ترجیح میشده و دریای باز اقی

Bown, 2000ی(. در برش مورد مطالعه گونهWatznaueria 

barnesiae (، یکی از 4درصد )شکل  7/3با متوسط فراوانی نسبی
های  هایی است که گسترش جهانی داشته و در عرض گونه

جغرافیایی مختلف رایج است، هرچند که بیشترین حضور را در 
های جغرافیایی پایین دارد  سبتا گرم و در عرضهای سطحی ن آب

(Tantaway, 2003; Herrle, 2003; Tremolada et al., 2006; 

Tiraboschi et al., 2009; Bottini and Mutterlose, 2012; 

Pauly et al., 2012ی  (. فراوانی گونهLithraphidites 

carniolensis  های اقیانوسی است  ی مجموعه مشخصهنیز که
(Herrle et al., 2003; Bown, 2005و ب ) عنوان یک تاکسون ه

 ,.Luciani et al., 2001; Herrle et al) شود آب گرم شناخته می

ی  (. گونه4)شکل  است درصد 21/12در برش ریزو  ،(2003
Diazomatolithus lehmanii  های گرم سطحی وابسته به آبنیز  

و  (Erba and Tremolada, 2004; Tremolada et al., 2006) بوده
درصد )حداقل و حداکثر فراوانی  8/2با متوسط فراوانی نسبی 

(. 4درصد( در این برش دیده می شود )شکل  33/13و  2بترتیب 
های تیپیک تتیس  از تاکسونکه  (Nannoconusها ) نانوکونوس

، محیط کم عمق و های گرم عنوان شاخص آبهستند و به 
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 Street andشوند ن در نظر گرفته میهای جغرافیایی پایی عرض

Bown, 2000; Bown, 2005; Lees and Bown, 2005; Herrle, 

2003; Mutterlose et al., 2005; Aguado et al., 2014)  در این ،
دارا را بیشترین فراوانی درصد  33با متوسط فراوانی نسبی  مطالعه
 (.4)شکل هستند 

  Helena chiastiaند در مقابل گونه های شاخص آب سرد مان
 22/2با متوسط فراوانی نسبی به ترتیب  Biscutum constansو 

درصد(  33/3و  2درصد )حداقل و حداکثر فراوانی آن به ترتیب
های  (. لذا مجموعه نانوفسیل4درصد ثبت شده اند )شکل  2و 

های آب سرد با فراوانی بسیار پایین، موید  مذکور و حضور گونه
نشینی توالی مورد مطالعه  الی حوضه در زمان تهدمای نسبتا با

 باشد.  می

 مواد غذایی 3-3

های آهکی بیشتر شرایط مزوتروفیک  نانوفسیل
(Mesotrophic( تا الیگوتروفیک )Oligotrophic را ترجیح )

ها (. در میان آن;Baumann et al., 2005 Lees, 2002دهند ) می
Watznaueria barnesiae  میزان مواد غذایی به عنوان شاخص

شود  پایین )شرایط نسبتا پایدار الیگوتروفیک( محسوب می
(Herrle et al., 2003 که در این مطالعه با فراوانی )درصد  7/3

های یوتروف مانند  مشاهده شده است. در مقابل گونه
Diazomatolithus lehmannii, small Zeugrhabdotus 

Discorhabdus.ignotus, (Street and Bown, 2000; Pauly et 

al., 2012; Bersezio et al., 2002; Erba, 2004; Erba et al., 

2004; Tremolada et al., 2006 38/2(، به ترتیب با فراوانی 
 (.4)شکل  درصد ثبت گردیدند 3/2درصد و 
شاخص شرایط  Lithraphidites carniolensisی  گونه

 ;Luciani et al., 2001مزوتروفیک تا الیگوتروفیک )

Duchamp-Alphonse, 2007 است که در این مطالعه دارای )
از دیگر  .Nannoconus sppمی باشد.  درصد 21/12فراوانی 

ی آبهای  نانوفسیل هایی است که فراوانی باالی آنها نشان دهنده
 ,.Herrle, 2003; Bornemann et alسطحی الیگوتروف است )

فراوان است. بنابراین  ( و در برش مورد بررسی نسبتا2005
ی  های مذکور در برش مورد مطالعه نشان دهنده وجود گونه

شرایط الیگوتروفیک )مواد غذایی کم( در زمان نهشته شدن 
 باشد.  رسوبات سازند بغمشاه می

 عمق 3-4

های آهکی ابزاری سودمند جهت بازسازی عمق نانوفسیل
و Watznaueria  هایهای مختلف جنسگونه .دیرینه هستند
Nannoconus شاخص های بسیار سودمند برای شناسایی  از

 ,Bown and Concheyroاند )کم عمق و محیط های اپی کنتیننتال

کنتینتال از فراوانی  های اپی نانوکونیدها نیز در حوضه(. 2004
های باز  باالیی برخوردار بوده و این در حالی است که در اقیانوس

 Busson and Noel, 1991; Noël and) باشند این گروه کمیاب می

Busson, 1990.) 
با عمق نسبت عکس دارد  W.barnesaeفراوانی گونه 

(Thierstein,1976) . این مطلب در مطالعات انجام شده بر روی
بطوریکه در ابتدای سازند بغمشاه در برش ریزو صادق است. 

درصد  13تا  3برش مورد مطالعه، متوسط فراوانی این تاکسا بین 
ی برش( متوسط فراوانی این  متری از قاعده 193) 37و از نمونه 

ی رسوبگذاری  درصد است. بنابراین عمق حوضه 3تا  2گونه 
سازند بغمشاه در این برش از قاعده به سمت راس، افزایش 

 یابد. می
Didemnid ascidian (با بدن نرم که آبهای دریایی  یموجودات

های ریفی مرجانی( را برای زندگی  غنی از کربنات )بویژه محیط
در اعماق کم دریاهای گرم را بیشترین فراوانی  (،دهند ترجیح می

 (Varol, 2006دهند ) ها نشان می های ریفی و خلیج جهان، محیط
ها نیز . لذا حضور آن(4 )شکلو در این مطالعه مشاهده شده اند 

شاه دلیل دیگری بر عمق کم حوضه در زمان تشکیل سازند بغم
 در برش ریزو است. 

 گیرینتیجه. 4

بر مبنای مطالعات دیرینه بوم شناسی انجام شده در 
ی رسوبگذاری سازند بغمشاه )برش ریزو(،  حوضه

های آهکی شناسایی شده از حفظ شدگی متوسط تا  نانوفسیل
نسبتا خوبی برخوردارند و دیاژنز در اینجا شدید نبوده است. 

، .Nannoconus sppلق به های متع حضور فراوان گونه
و دیگر نانوفسیل  L.carniolensisو  W.barneceaهای  گونه

های آهکی نشانگر نهشته شدن رسوبات مورد مطالعه در 
ی رسوبی با عمق کم واقع در عرض جغرافیایی پایین  حوضه

 با شرایط الیگوتروفیک است
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