یافتههاینویندرزمینشناسیجلد،1شماره،1بهاروتابستان11314

(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

زیست چینهنگاری سنگهای رسوبی ائوسن برمبنای
آلوئولینها در شرق بلوک لوت ،ایران
سیداحمدبابازاده؛ دانشگاهپیامنور ،گروهعلومپایه،تهران
،گروهزمینشناسی،تهران

مریمسلطانینجفآبادی*،دانشگاهپیامنور

دریافت11/8/22پذیرش13/4/3

چکیده
اهمیت دارند .در این تحقیق برای

سنگهای رسوبی ائوسن 
چینهنگاری زیستی  
گونههای متنوع  Alveolinaبرای  
 
آبادازشرقایرانگزارشوسنبرشهایبررسی


وشرقبین
کالتهرود
گونههای  Alveolinaدربرشهایچلونک ،
اولینبار 
شدهائوسنپیشینومیانیتعیینمیشود.از برشچلونکباضخامت 245متر مجموعاً 55نمونهبرداشتشدهاست.در


اینبرشچهاربیوزونتشخیصدادهشدهاستکهعبارتنداز:
Alveolina solida-Alveolina globula interval range zone, Alveolina solida-A .globosa
interval range zone, Alveolina globusa total range zone. Alveolina aragonesis total range
zone.
براساسگونههایشاخص

Alveolinana avellana, A. aragonensis, A. globula, A.leupoldi, A. globusa, A. elliptica
nutalli, A.rotundata, A. corbarica, A. solida

سنبرشچلونکائوسنپیشینپیشنهادمیشود.همچنیندراینزونزیستیگونههایزیرگزارششدهاست:

Cuvilierina valensis, Nummulites globulus, Nummulites atacicus

کالتهرودباضخامت242متردرمجموع88نمونهبرداشتوبررسیشد.دراینبرشچهاربیوزونشناساییشد:
دربرش 
Alveolina solida-Alveolina globosa interval range zone, Alveolina globosa total range zone,
Alveolina aragonensis-A. canavarii interval range zone, Alveolina canavarii total range
zone.
گونههایشاخص
براساس 
Alveolina aragonensis, A. decipiens, A. Avellana, A. laxa, A.pasticillata, A. canavari. A.
 globosa, A. solida, A
برششرقبینآباد،ضخامت 188متراستومجموعاً 158نمونه

سنپیشنهادی برشکالتهرودائوسنپیشیناست .در 

براساسگونههایشاخص

solida .A.elliptica nuttalli, A Alveolina corbarica, A. roetimeyeri, A. decipiens.
 Glomalveolina lepidula A.levantina,
سناینبرشائوسنپیشیناست .
واژههای کلیدی:زیستچینهنگاری،ائوسن،لوت،فرامینیفرا
*نویسنده مسئولmaryamsoltani26@yahoo.com
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برداشتوبررسیشدند.دراین برشنیزچهاربیوزون تشخیصدادهشدکهعبارتنداز:
Glomalveolina lepidula-Alveolina solida interval range zone, Alveolina elliptica nutaliAlveolina corbarica interval range zone, Alveolina corbarica total range zone, Alveolina
ruetimeyeri-A.levantina assemblage zone

هاینویندرزمینشناسی

2جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

مقدمه
میکروبلوکلوت احتماالً درمزوزوئیکبهشکلنوارپهنباامتدادشمالی-جنوبىازشمالشرقیطبستاجنوب
ردیفهایرسوبیائوسنباخصوصیات
کرمانوازآنجابهسمتجنوبگسترشداشتهاست[ .]1دربلوکلوت ،

شرقی
شبهفلیششروعو سپسدرائوسنمیانیبهخاستگاه آتشفشانیتبدیلشدهاست .کهفعالیت آتشفشانیاحتماالً تا
سنگهای
سنگهای قدیمی تر از کرتاسه رخنمون ندارد  .

ادامهداشتهاند[ .]2در حوضۀ فلیشی شرقایران

الیگوسن
مجموعهای رسوبی سفیدابه است [.]3جدایش

این پهنه شامل دو مجموعۀ افیولیتیرتوکدر باخترو نه در شرقو 
بلوک افغاناز بلوک لوت در زمان کرتاسه پیشینشروع و در ائوسن میانی ،در اثر برخورد نهایی دو بلوک ،فرورانش
چینهنگاری زیستیو سنگیدر محدودۀ پژوهشبررسیو سه
پایان گرفته است [.]4چندینرخنمونبرای بررسی  
بینآبادانتخاببرایبررسیشدند.هدفازاینمقالهتعیینسنوبیوزوناسیون
برشچینهشناسیچلونک،کالتهرودو 

توالیچینهشناسیائوسنبراساس گونههای  Alveolinaاست .برشچلونکدرنزدیکیشهرسده(آریانشهر)قرار

دارد.اینبرشدارایطولجغرافیایی 58درجۀشرقیوعرضجغرافیایی 33درجۀشمالیاست[(]5شکل.)1برش
خوسفوشمالروستایعلیآبادبهمختصاتطولشرقی55درجه45دقیقه15

کالتهروددرشرقبلوکلوت،غرب

برششرقبینآباددرزونشرقیبلوکلوت،جنوب

ثانیهو عرضشمالی 32درجه 58دقیقه 58ثانیهقراردارد[ .]5
محدودۀورقهموسویه،جنوبغربیبلوکمولی،شمالروستایبینآبادبهمختصاتطولشرقی58درجهو38دقیقه

عرضهایشمالی33درجهو38دقیقهقراردارد[(]6شکل.(1
و 

مواد و روشها
برشهای چینهشناسی از بهترین رخنمونهای منطقه
چینهشناسی آسان است و  
راههای دسترسی به مقاطع  

نمونههادرجهتعمودبرامتدادالیه،درفواصلمنظمبرداشتشدند.
امتدادالیهها ،

انتخابشدند.باتوجهبهشیبو
زونهاازسراکیل1و
آنهاوتشخیصبیو 
برشهایبررسیشده،شناسایی 
گونههای  Alveolinaدر 
باتوجهبهفراوانی 
آنها از منبع لوبلیچ 3و تپان4
همکاران ( ،]11[ )1118سیرل 2و همکاران ( ]12[ )2888و توصیف سیستماتیک  
ازبرشچلونکبهضخامت245متری5متر،در

فواصلنمونهبرداری

(]15[،]14[،]13[)1118استفادهشدهاست.
بینآباد به ضخامت 188متری با فواصل  6متر
برش کالتهرود با ضخامت  248متری  3متر و در برش شرق  
نمونهبرداری شد .الزم به توضیح است که قاعدۀ مقطع چینهشناسی بینآباد فاقد فسیل است و صرفاً برای بررسی

هایسنگچینهایبررسی شدند .از هرسهبرشدر مجموع 388نمونهبرداشتشدهاستکه 152نمونهبا


ویژگی

چینهنگاری سنگی
برش چلونک
شدهاند
هایرسوبیبرشچینهشناسیچلونکشاملچهارواحدسنگیاستکهبهتناوبتکرار 


درمجموعهسنگ
کرمرنگآغاز
نوعسنگآهکماسهایوآهکخاکستریتا 

توالیسنگهایرسوبیاز

(شکل.)2اینمقطعدرقاعدۀبا
1.Serra- kiel
2.Sirel
3.Lobelich
4.Tappan
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میکروسکپالکترونیبررسیشدهاند.


آلوئولینهادرشرقبلوکلوت3

سنگهایرسوبیائوسنبرمبنای
زیستچینهنگاری 

کهمجموعهالیههایرسوبیآهک ماسهایو آهکدر


طوری
کهبهطور متوالیتا نمونه ch18ادامهدارد  .
به
میشود  

قسمتمیانیستونچینهشناسیبخش

بندیمیشود.در 


ریبیرسوبیرده
رسمیبهنامواحدتخ

بزرگتر غیر 
واحدی  
الیهای در واحد تخریبی-رسوبی قرار دارد که ضخامت آن متغیر است .در قسمت رأسی
کالکارنایتی بهصورت بین 
سنگآهک ریفی همراه با سنگآهک ماسهای و آهک خاکستری رخنمون دارد .پس در مجموع برش چلونک از

نهشتههایتخریبی-رسوبی،باضخامتکل168متر،کالکارنایتباضخامتکل88متروواحدریفیبهضخامت5متر

تشکیلشدهاست.مرززیریناینبرشباآبرفتپوشیدهشدهومرزباالییباگسلقطعشدهاست](]8شکل.)2

شکل  .1نقشۀ زمینشناسی محدودۀ بررسی شده با تغییرات (برگرفته از نقشۀ زمینشناسی 1/111111خوسف []7

برش کالتهرود
طوریکهدرقاعدهوبخشباالییمتشکلازتوالی

نظرلیتولوژینسبتبهبرشقبلیمتنوعتراست .
به

اینبرشاز
قسمتمیانیستونچینهشناسیواحدمارنیجداکنندهبخشزیرین

آهکماسهایاست.در

رسوبیسنگهایآهکیو


برش شرق بینآباد
بینآباد در نزدیکی آن اقتباسشدهاست.اینمجموعهرسوبی باضخامت  188متر از
نام اینبرشاز روستای  
طوریکه این واحد

توالی رسوبات ماسه سنگی ،آهکی ،مارنی و آهک ماسهای بهطور متناوب تشکیل شده است  .
به
آهکماسهای،مارنو

شناسیچندینبارتکرارشدهاند.ازنظرلیتواستراتیگرافیشاملسنگ


طولستونچینه
سنگیدر
رویفلیشهایکرتاسهباالییقرار دارد و مرز باالیی

بینآبادبا ناپیوستگیبر 
ماسهسنگاست(شکل.)4برششرق 
بهوسیلۀرسوباتآبرفتیپوشیدهشدهاست[.]18
برش 
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انتهابهریفختممیشود(]1[.شکل.)2

وباالییاستودر

هاینویندرزمینشناسی

4جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

چینهنگاری زیستی
تراکمآنهادر یکالیه

چینهای هستند .انتشار و 
زیست 

مبنایتقسیمبندی و مشخصکنندۀ واحدهای

فسیلها 
 
باتوجهبهاینکهشرقایران

ساننیستکهبهشرایطحوضۀرسوبیبستگیدارد.
ک 
رسوبیدرجهاتافقیوعمودیی 
همچنینفونای آنشباهتزیادیبافونایاروپادارد،درتشخیصو
شاخهایازنئوتتیساستو 
ماننداسپانیاوترکیه 
زونهاازسراکیلوهمکاران1118وسیرل،2888االگوبرداریشدهاست.دراینبررسی،دربرشچلونک
نامگذاری 

برشکالتهرود

چهاربیوزونشاملدوزونگسترشبینابینی1ودوزونمحدودۀکامل2شناساییشدهاست(شکل.)2
برششرقبینآباددر اینبرشدو زون

دو بیوزونمحدودۀ کاملو دو بیوزونگسترشبینابینیدارد (شکل)3و در 
تجمعی ،3یک زون محدودۀ کامل  و یک زون گسترش بینابینی شناسایی شده است (شکل  .)4تطابق زیست
چینهنگاریسهبرشبررسیشدهدرشکل5نشاندادهشدهاست.

برش چلونک
گونههای
نهابراساس 
سراسرستونچینهشناسیبرشموردنظر،شناساییبیوزو 

باتوجهبه فراوانی Alveolinaدر
آنها صورتگرفته است .در برشچلونک چهار بیوزون شاملدو زونگسترشبینابینی و دو زونمحدودۀ
موجود  
کاملشناساییشدهاست .
1) Alveolina globula-A. solidainterval range zone
بهضخامت  62متـرزونبینابینیاستکـهازاولینظهورگونۀ Alveolina globulaتا
از نمونۀ 1تـانمونۀ   18
فسیلهایهمراه:
اولینظهورگونۀشاخصAlveolina solidaاست(شکل.)2اینزونبا 
Alveolina avellana, Cuvilierina valensis, Nmmulites globulus,Nummulites atacicus.
رانشانمیدهند.اینزونقابلمقایسهبابیوزون()SBZشمارۀ5بهسن ائوسن

سنائوسنپیشین(اشکوبایلردین)
پیشین(ایلردین)است[.]11
2) Alveolina solida-A. globosainterval range zone
اینزونیکزونبینابینیازاولینظهورAlveolina solidaدرنمونۀ11تااولینظهور Alveolina globosa
فسیلهایهمراهدر
بهضخامت34مترمطابقباگسترشفرامینیفرادربرشچلونکاست (شکل .)2میکرو 
درنمونۀ 25
اینزون عبارتنداز:
Alveolina avellana,Alveolina elliptica, Alveolina globula, Nummulites atasicus,Nummulites

اینزونمطابقبابیوزون( )SBZشمارۀ6بهسنائوسنپیشین(ایلردین)است[]11
3) Alveolina globosa total range zone

1. interval zone
2. total range zone
3. assemblage zone
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globulus,Cuvilierina valensis.

آلوئولینهادرشرقبلوکلوت5

سنگهایرسوبیائوسنبرمبنای
زیستچینهنگاری 

ضخامت12مترازاولینظهورگونۀ Alveolina globusaدرنمونۀ25تاآخرینظهوراینگونهدرنمونۀ،25معادل
میکروفسیلهایهمراهدراینزونعبارتنداز:

زونمحدوۀکاملاست.
Nummulites globulus, Nummulites atasicus, Alveolina elliptica nuttalli
اینزونمطابقبابیوزون()SBZشمارۀ5بهسنائوسنپیشین(ایلردین)است[(]11شکل.)2
4) Alveolina aragonensis total range zone
متربهطورکاملگسترشداردو

بهضخامت135
زونمحدودۀکاملAlveolina aragonensisازنمونۀ25تا 44
میکروفسیلهایزیرهمراه

معادلبابیوزون()SBZشمارۀ8و1بهسنائوسنپیشین(اشکوبایلردین)است[.]11
اینبیوزونهستند.
A.corbarica, A. rotundata, A.aragonensis, A. leopoldi, Nummulites atasicus,
Nummulites globulus, Cuvilierina valensis.
در برش کالتهرود
سراسرستونچینهشناسیبرشموردنظر،شناساییبیوزونبراساسشناسایی

باتوجهبهفراوانیجنس  Alveolinaدر
گونههایموجودصورتگرفتهاستکهشاملدوبیوزونمحدودۀکاملودوبیوزونگسترشبینابینیاست.

1) Alveolina solida-A.globosa interval zone

یک زون بینابینی از اولین ظهور  Alveolina solidaتا اولین ظهور  Alveolina globosaاز نمونۀ 1تا 24
بهضخامت  188متر شناسایی شده است که مطابق با جدول گسترش چینهشناسی فرامینیفرا در برش کالتهرود

گونههای همراه این بیوزون  Alveolina avallanaو  Alveolina pasticillataاست .این
(شکل )3است  .

محدودهقابلمقایسهبابیوزون)(SBZشمارۀ6باسنائوسنپیشین(ایلردین)است[(]11شکل.)3
2) Alveolina globosa total range zone
زون محدودۀ کامل از اولین ظهور  Alveolina globosaتا آخرین ظهور این گونه ،از نمونۀ  24تا نمونه 38
گونههای
شناسیفرامینیفرادربرشکالتهرود(شکل)3است .


کهمطابقباجدولگسترشچینه
بهضخامت25متراست

همراهاینبیوزون Alveolina aragonensis, Alveolina decioiens, Alveolina laxa.است .اینمحدوده
قابلمقایسهبابیوزون()SBZشمارۀ،5بهسنائوسن(ایلردین)پیشیناست[(]11شکل.)3
3) Alveolina aragonensis-A.canavarii interval range zone
شناسیفرامینیفرادربرشکالتهرود(شکل)3است.گونۀ


استکهمطابقباجدولگسترشچینه
بهضخامت 14متر 

همراهاینبیوزون Alveolina decipiensاست .اینبیوزونقابلمقایسهبابیوزون () SBZشمارۀ  8و 1بهسن
ائوسنپیشین(کوئیزین)است[(]11شکل.)3
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زونبینابینیازاولینظهورAlveolina aragonensisتااولینظهور،Alveolina canavariiازنمونۀ38تا45

هاینویندرزمینشناسی

6جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)
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شکل  .2ستون چینهشناسی برش چلونک نشاندهندۀ گسترش چینهشناسی فرامینیفرا و بیوزونهای آلوئولین
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سنگهایرسوبیائوسنبرمبنای
زیستچینهنگاری 

4) Alveolina canavarii total range zone
بهضخامت 13
زونمحدودۀ کاملاز اولینظهورتاآخرینظهورگونۀ  Alveolina canavariiازنمونۀ  45تا  51

متر است که مطابق با جدول گسترش چینهشناسی فرامینیفرا در برش کالتهرود است .گونۀ همراه این بیوزون
 Alveolina decipiensاست.اینبیوزونقابلمقایسهبابیوزون()SBZشمارۀ  18و  11است .سناینبایوزون
برشکالتهروداست.

طابقباجدولگسترشچینهشناسیفرامینیفرادر 

ائوسنپیشین (اشکوبکوئیزین)است کهم
گونۀ همراهاینزون Alveolina decipienseاست.اینبیوزونقابلمقایسهبابیوزون()SBZشمارۀ  18و 11
است.سناینبایوزونائوسنپیشین(اشکوبکوئیزین)است.
در برش شرق بینآباد
یکزونتجمعیشناسایی

در اینبرشدو زونتجمعی ،دو زونبینابینی(محدودۀ ناتمام)،یکزونمحدودۀ کاملو 
شدهاست .

شکل .3گسترش چینهشناسی و زیستچینه نگاری فرامینیفراها در برش کالتهرود
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هاینویندرزمینشناسی

8جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

1) Glomalveolina lepidula –Alveolina solida interval range zone
زون بینابینیاز اولینظهور  Glomalveolina lepidulaتااولینظهور Alveolina solidaازنمونۀ  33تا 48
شناسیبهضخامت 288متر است .اینبیوزونقابلمقایسهبابیوزون ()SBZشمارۀ  5و 6به


درابتدایستونچینه
سنائوسنپیشین(ایلردین)است[]11
2) Alveolina elliptica nutalli -A.corbarica interval zone
زونبینابینیازاولینظهورAlveolina elliptica nutalliتااولینظهورAlveolina corbaricaازنمونۀ41تا
دربرشبینآباد(شکل)4قابلمقایسهبابیوزون

متر،مطابقباجدولزیستچینهنگاریفرامینیفرا

بهضخامت58
 ،58
()SBZشمارۀ5است .سناینمحدودهائوسنپیشین(ایلردین)است[(]11شکل.)4
3) Alveolina corbarica total range zone
بهضخامت428متراست.
زونبینابینیازاولینظهورتاآخرینظهورAlveolina corbaricaازنمونۀ58تا  55
برشبینآباد(شکل)4قابلمقایسهبابیوزون() SBZشمارۀ 8

مطابقباجدولزیستچینهنگاریفرامینیفرا در

است .گونۀ همراه این زون  decipiens Alveolinaو Alveolina  elliptica nutalliاست .سن این محدوده
ائوسنپیشین(ایلردین)است(]11[.شکل.)4
4) Alveolina ruetimeyeri- A.levantina assemblage zone
اینبیوزوناز تجمعدوگونهاز  Alveolinaشامل  Alveolina ruetimeyeriو  Alveolina levantinaتشکیل
شدهاست .ازنمونۀ  58تا  13بهضخامت 218متر است.محدودۀ معادلبابیوزون( 18 (SBZو  11است .سناین
محدودۀائوسنپیشین(کوئیزین)است.
ینهشناسی این برش وجود ندارد و معادل با ناپیوستگی از نوع
توجه :بیوزون ( )SBZشمارۀ  1در ستون چ 
پاراکنفورمیتیاست .

توصیف سیستماتیک
Order:Foraminiferida EICHWALD,1830
Suborder: Miliolina DELAGE & HEROUARD,1896
Superfamily: Miliolacea EHRENBERG,1839

Alveolina d'Orbigny 1826
شکلهای کروی بهندرت یافت میشود .مرحلۀ اول پیچش در فرم
پوستۀ بیضوی ،دوکی تا سیلندری شکل است  .
متناوبمرتبشدهاند.کانالهای جلووپشتپرده(پری

صدفعموداستوبهطور 

هانسبتبهدیوارۀ 

میشود.پرده

سپتالوپستسپتال)نیزوجوددارند.سنپالئوسنپسینتاائوسنپسین.
)Alveolina avellana HOTTINGER, 1960 (Pl.1, Fig.1
1960 Alveolina avellana Hottinger, p.82-84, pl.4, figs.7-13; texr.figs.41d-1, and 42
1976 Alveolina avellana Hottinger; Sirel, p.92, 11. figs.7, 12-13; pl. IV, figs.7-8; pl .v,
fig.15
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دورهایپیچش،پهناحجراتبزرگتر

فرممگالوسفریکپیچشمنظممیشود.باافزایش

میکروسفریک،نامنظمو در 

آلوئولینهادرشرقبلوکلوت9

سنگهایرسوبیائوسنبرمبنای
زیستچینهنگاری 



شکل :4گسترش چینه شناسی و زیست چینه نگاری فرامینیفراها در برش بین آباد

اندازۀاینگونهکوچکاستوشکلگردتا کمیکشیدهدارد.پسازحجرۀجنینیدورهایپیچشنامنطمی دیده
شدتفشردهاستوسهدورآخرفلوسکولیزهمیشود.

میشود.چهارتا پنجپیچشابتداییپسازحجرۀجنینی 
به

حجرات کوچک و در مرحلۀ جوانی فشرده هستند .سن این گونه ائوسن پیشین (اشکوب ایلردینپیشین تا میانی)
)Alveolina aragonensis HOTTINGER, 1960 (Pl.1, Fig.2
1960 Alveolina aragonensis Hottinger, p.109- pl. 6, figs. 6-8; text figs. 20e, 22h.
1967 Alveolina aragonensis Hottinger; Sirel, p.92-93, pl.111, fig.1-13.
کوچکاستوشکلتخممرغیتاکرویدارد.قطرمحوری 3/52تا 4/56وقطراستوایی

اندازۀشکل مگالوسفریک 
همنزدیکاستودوتاسهدوربعدیازهمبازمیشوند و


سهتاچهارپیچشاولبسیاربه
میلیمتر است.
2/56تا  3/5
اینگونهدرایلردینمیانیتاپایانیمشاهدهمیشود .

چهارتاششپیچشانتهاییمجدداًبههمنزدیکاست.
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است.

یافتههاینویندرزمینشناسی
11جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

شکل .5تطابق بیوزوناسیون سه برش چلونک ،کالتهرود و شرق بینآباد

).Alveolina corbarica HOTTINGER, 1960 (Pl.1, Fig.3
1960 Alveolina corbarica Hottinger, p. 68, pl. 2, figs. 2024; text figs. 6a, 35c-g
1976 Alveolina corbarica Hottinger; Sirel, s.94, lev.v, sek.1,2
1995 Alveolina (Alveolina) cylindraia Hottinger; s. 80, lev 23
اندازۀفرممگالوسفریککوچکاست.ضخامتمحوریپوسته2/84تا4/5میلیمتروضخامتاستواییآن1/21تا1/1
نزدیکبههم در

تخممرغی دراز 
میلیمتراست.در مرحلۀ نئوپونیکیکیادوپیچشمحکمدارد.سپس شش پیچش 

مشاهدهمیشود.حجرههاناهمواروضخیمهستند.فرممیکروسفریکاندازۀمتوسطیوضخامتمحوری

مقطعمحوری
میلیمتر دارد.شش پیچشنیمۀ کرویو سپس ده پیچش فشردهبه شکل
میلیمتر و ضخامت استوایی  3/2
 5تا   8/3
)Alveolina canavarii CHECCHIA-RISPOLII, 1905 (Pl.1, Fig.4
1905 Alveolina canavarii Checchia- RispoliI, p. 159, pl. 12, figs. 9-25.
1960 Alveolina canavarii Checchia- RispoliI; Hottinger, p. 128, pl. 8, figs. 18-20; text
figs 68a-e, text fig. 69c
;1976 Alveolina canavarii, Checchia- RispoliI; Sirel GUNDUS, s.41, lev. XIV, sec.7-15
lev.15, sec.1-3,10
1977a: Alveolina canavarii Checchia- RispoliI; Drobne, p. 39, pl. 6, figs 12-14
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قطبهایمدوردارد.اینگونهبهسنائوسنپیشین(اواسطایلردین)است.
درازوقائمبا 

آلوئولینهادرشرقبلوکلوت11

سنگهایرسوبیائوسنبرمبنای
زیستچینهنگاری 

1977 Alveolina sp. aff. A. canavarii Checchia-Rispoli; Drobne, p. 39, text fig. 20.
میلیمتراست.
میلیمتروقطراستواییآن3/5تا 4/5
فرممگالوسفریکاندازۀمتوسطیدارد.قطرمحوری6/1تا 8/45
میلیمتراستو نه دور پیچش در مقطعمحوریدارد.حجرۀ جنینیکرویاستو
میزانطویلشدگیآن 1/52تا   2

میلیمترضخامتدارد.چهارپیچشانتهاییکشیدگیزیادیدارد.سناینگونهائوسنپیشیناست.
بین8/5تا 8/8
)Alveolina decipiens Schwager, 1883 (Pl.1,Figs.5,6,7
1960 Alveolina decipiens Schwager; Hottinger, pp.123-126, pl.8 fig.1-8, text fig.66a-e,
70g
1977Alveolina decipiens Scheager; Drobne, pl.5, figs.20-21, text fig.17
تخممرغیتاکشیدهاست.هشتدورپیچش
فرممگالوسفریکگردتاکمیکشیدهاست،امافرممیکروسفریکبهشکل 
ابتداییگردوبههمنزدیکاست .دردورهای

میلیمتر است.سهالیچهار پیچش 
دارد .قطرصدفبین  1/6تا   2/6
میلیمتراست.جنسصدفاز
مرغیتاکشیدهتریدارد.قطرپوستهبین1/8تا 3/6


شکلتخم
بعدیازهمدورشدهو
اینگونهائوسنپیشین(اشکوبایلردین)است[.]11
آهکپرسالنوزاست.سن 
)Alveolina elliptica nuttalli Davies, 1940 (Pl.1, Fig.8
1954. Alveolina elliptica (Sowerby) var. flosculina Silvestri; A.H.Smout, pp.82-83
pl.14, fig.8-12
1960Alveolina elliptica nuttalli Davies; Hottinger, p.146, pl.12, fig.4
1965Alveolina elliptica nuttalli Davies; A.Dizer, p.27, pl.2, fig.16, 17
1977Alveolina elliptica nuttalli Davies; K.Drobne, p.50, pl.10, figs 9-11
میلیمتر و ضخامتاستوایی
شدهایدارد .ضخامتمحوریآن   8/28
قطبهایگرد  
فرممگالوسفریکاندازۀ متوسطو  
میلیمتر است.حجرۀ جنینیبزرگو کرویاست .یک تادو پیچشابتدایینیمهکروی تاکروی است و در
 1/6تا   3
بیشتر است .مقطع عرضی حجرات در

پیچشهای بعدی کشیده هستند .تعداد دورهای پیچش دوازده دور یا

پیچشهایانتهاییبیضیو عمودیهستند .محدودۀ سنیاینگونه

هایابتداییگردتانیمهگرداستو در 


پیچش
ائوسنپیشین(اشکوبکوییزین)است.
Alveolina globula HOTTINGER, 1960
1960. Alveolina globula Hottinger. p. 77, pl. 3, figs. 10, ll; text figs. 38 c-e, 39
2004. Alveolina globula Hottinger; Sameeni & Butt, p1.11, figs. 1-8; pl. 111, figs.1-4
پوستهگلبولیشکلاست.تعداد دورهایپیچشینه تا ده دور است .فاصلۀ دورهای پیچشی در بخشمیانینسبتبه
آخربیشتراست.سناینگونهایلردینمیانیاست.

دورهایاولو
(Alveolina globosa LEYMERIE, 1840 )Pl. 2, Fig.1
1846 Alveolina subpyrenaica var. globosa pars. Leymerie, pl. 8, fig. 1 Oa-C

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

1972. Alveolina globula Hottinger; Sirel. p. 278, pl. 1, figs. 1, 2

یافتههاینویندرزمینشناسی
12جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

1960 Alveolina globosa (Leymerie); Hottinger, p. 80-82, pl. 3, fig. 15-20; text figs. lo,
22i, 40
1977. Alveolina globosa (Leymerie); Drobne, p. 22, p1.2, figs. 9-1 1, text fig. 9, 1995
دورهایاولیهبههمنزدیک

پوستهگلبولیتاکرویشکلاستو تعداددورهایپیچش پنج تا هفت دور است.فاصلۀ 
منزدیکمیشود .سنآنایلردینمیانی

بهه
استامادر دورهایبعدیاز همدور شدهو در پیچهایانتهاییمجدداً  
است.
)Alveolina leupoldiHOTTINGER, 1960 (Pl.2, Fig.2
1960. Alveolina leupoldi Hottinger, p.92, p1.4, figs. 20-23; text fig. 47
میلیمتراست .حجرۀ جنینیکروی
تخممرغیشکل استو اندازۀ کوچکی دارد.ضخامتمحوریپوسته   1/18
پوستۀ  
میلیمتر قطردارد .در ادامهچهار پیچشبیضویشکلوجود دارد و سپسبهیکتا دو دور با طرح
استو   8/25
چهها همدر مرحلۀ نوجوانیو همدر مرحلۀ فلوسکولیزهکوچکو
مقطععرضیحجره 

فلوسکولیزهتبدیلمیشود .در 

اینگونهائوسنپیشین(اواسطایلردین)است.
دایرهایشکلهستند.سن 

)Alveolina levantia HOTTINGER, 1960 (Pl.2, Fig.3
1960 Aleolina levantina Hottinger, p.154, text fig.92, pl.10,fig11(non13), pl13, figs
10,11, pl14, figs.5,7.
1974Alveolina levantina Hottinger, p.47, text fig.18, 20A, pl.49, fig.1, pl.50, figs.1,2,
pl51, figs.1-3
میلیمترو
پیچهایابتداییدرازهستندوقطرمحوری8/5تا 18
باقطبهایگردشدهاست .

پوستۀدوکیشکلدراز
بهاندازۀ
میلیمتر است .حجرات در پنج تا هفت پیچش اولیه متعدد است و در برش عرضی  
قطر استوایی  5/1تا  2
سپسبیضیمیشوند .در شعاعیکمیلیمتری هشت تا نهحجرهوجود دارد .سناینگونه

متوسطو گرد هستند و 
ائوسنپیشین(اشکوبکوییزین(است.
)Alveolina pasticillataSCHWAGER, 1883 (Pl.2, Figs.4, 5
1960Aleolina pasticillata Schwager; Hottinger, p.88-91, pl.4, figs. 26-33.
1960 Alveolina pasticillata Schwager; Hottinger, p.88-91, pl.4, fig.26-33; text fig. 44a-e
1977. Alveolina (A1veolina) pasticillata SCHWAGER, DROBNE, p. 25, pl. 4, figs.1-7

بههمنزدیک
میگیرندودرنهایتچهارپیچشآخربسیار 
سپسپیچشهاسریعاًازهمبازشدهودورهاازهمفاصلۀ 

و
میشوند.حجراتدرمرحلۀجوانیکوچکوفشردههستند.سناینگونهایلردینزیریناست.

)Alveolina sp. aff. A. rotundata HOTTINGER, 1960 (Pl.2, Fig.6
Alveolina rotundata Hottinger, 1960
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بههمنزدیکاست
نینیبهشدتفشردهو 

صدفگرداستواندازۀمتوسطیدارد.چهارتاپنجدوراولپسازحجرهج

آلوئولینهادرشرقبلوکلوت13

سنگهایرسوبیائوسنبرمبنای
زیستچینهنگاری 

کرویمارپیچبهشدتفشردهدارد.

فرممگالوسفریکاندازۀ متوسطیدارد .حجرهجنینیبزرگاست .دوپیچش 
نیم
حجراتبهطورمنظمازابتدا

هفتپیچشبعدیدرازوکشیدهاستکهدرمرحلۀبلوغبهشکلبیضیقائماست.اندازۀ
تاپایانکاهشمییابد.سناینگونهائوسنپیشین(اشکوبایلدین)است.

یکتر
شباهتاینگونهباAlveolinarotundataدرنظممراحلرشداست.امااختالفآندرضخامتمحوریبار 
پیچشهایمرحلۀبلوغاست.

الیهانتهاییدر
)Alveolinaruetimeyeri HOTINGER, 1960 (Pl.2, Fig.7
1960 Alveolina rutimeyeri Hottinger, p. 159-160, pl. 9,figs,17-18; pl.11, figs.1315;pl.14, figs.20-22
1977 Alveolina ruetimeyeri Hottinger; Drobne, p.64, p1.17, figs. 2-5.
میلیمتر
باقطبهایگردشدهدارد.اندازۀ قطرمحوری 4/8تا   8/2

پوستهایدراز 

فرممگالوسفریکاندازۀ متوسطیو 
هادرازمیشوند.

دوپیچکرویتانیمهکروی دارد.در مرحلۀ بلوغ  
پیچ

است .پساز حجرهجنینیمرحلۀ نئوپونیک
هایابتداییدایرهایتا

مقطععرضیپیچشها در پیچ

پیچهایابتداییتاپیچپایانیافزایشمییابد.
اندازۀ حجراتدر  
میلیمترو
پیچشهایانتهایی بیضیعمودیهستند.فرممیکروسفریکقطرمحورییازده 

دایرهایهستند.امادر
مه 
نی 
مقطعمحوریالیههایانتهاییقابلدیدن

حجراترویهمافتادهامادر 

میلیمتردارد.برخیاز 
قطر استوایی چهارده  
هستند.سناینگونهائوسنپیشین(اشکوبکوییزین)است.
)Alveolina solida HOTTINGER, 1960 (Pl.2, Fig.8
1960. Alveolina solida Hottinger, p. 74, pl. 3, figs. 8,9; text figs. 37 d,e
اینگونهبهشکلگردتاکرویوبهاندازۀمتوسطاست.دورهایاولیهبعدازحجرهجنینیفواصلیکسانیازهمدارند
میشوند .قطرمحوری 3/2و قطر استوایی  2/8است .سن اینگونه ائوسنپیشین
همنزدیکتر  

امادر دورهایآخر  
به
(اشکوبایلردین)است.
)Glomalveolina lepidula HOTTINGER ,1962 (PL.3, Fig.1
1883 Alveolina ellipsoidalis Schwager var. lepidula Schwager, p.98, p1.25, figs. 3a
1960. Alveolina (Glornalveolina) lepidula (Schwager), Hottinger, p.57, pl.1, figs.2627,
text figs. 29/21, 22

آغازمیشود و سپسباسه تا پنج پیچشمدور

جنینینیمهکرویاستو در مرحلۀ جوانیبا دو پیچشاولیه 

حجرۀ 
بهتدریجاز ابتداتاانتها
تخممرغی مرتبشدهاست .اندازهحجرهها  
ادامهمییابد .پنج تا شش پیچشآخر به شکل 

آهکهایبرشکوهمولیازشرقایران،ائوسنزیرین(کوییزین)است .
اینگونهدرسنگ 

افزایشمییابد.سن

)Nummulites atacicus LEYMERIE, 1846(Pl.3, Figs.2, 3
1846 Nummulites atacicus Leymerie, p. 358, pl. 13, fig. 13
1931 Nummulites atacicus var. georgiensis, Renngarten, p. 30, pl. 3, fig. 18
1951 Nummulites atacicus Leymerie; Schaub, pp. 133, 137-139
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میلیمتردارد.
تخممرغی قطر محوری 1/33و قطراستوایی  1/6
اندازۀ فرممگالوسفریکاینگونهکوچکاست .پوسته 

یافتههاینویندرزمینشناسی
14جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

1967 Nummulites atacicus Leymerie; Nemkov, pp. 205-207, pl. 26, figs. 9-10
1972 Nummulites atacicus Leymerie; Blondeau, p. 148, pl. 17, figs. 4-8
1981 Nummulites atacicus Leymerie; Schaub, pp. 119-120, tab. 25, pp. 51, tab. 14 i
اینصدففاقدتزئیناتتکمهای

نازکتراست.
شبیهبهگونۀگلوبولوساماحاشیۀصدفباریکو 

صدفعدسیشکلو
میلیمتر امادرفرممیکروسفریکبین شش تا
ودانهایاست.قطرطولیصدفدر فرممگالوسفریکبین سه تا پنج  

یلیمتردو
فرمهایمگالوسفریکومیکروسفریکبهترتیب1/2تا2/3م 
میلیمتراست.قطرعرضی(ضخامت)در 
دوازده 
میلیمتری هفت دورامادرفرممگالوسفریک
تا چهار میلیمتر است.در فرممیکروسفریکتعداددورها در شعاعسه  
پیچشضخیموپردهها نازکو درقاعدهکمیانحنایی

میلیمتریبرابر چهار تااست.دور 
تعداددورهادر شعاع   1/4
بزرگترازپهنایآناست.سناینگونهائوسنزیرین(ایلردین)است.
است.ارتفاعحجرهها 
پیالرهادراینگونهبهخوبی

ازمشخصاتویژهاینگونهوجودحجرۀ جنینیبزرگدرفرممگالوسفریکاست.

مالحظه:
توسعهنیافتهاماطنابحاشیهایکامالًحفظشدهاست.

)Nummulites globulus LEYMERIE, 1846 (Pl.3, Figs.4, 5
1846Nummulites globulus Leymerie, p. 359, pl. 13, figs. 14a, 14d
1853 Nummulites ramondiD'Archiac; Haime, p. 128-130, Pl. VII, figs. 13-17b185
1938 Nummulites globulus Leymerie; Flandrin, p. 39-40, Pl. III, figs. 21-23
1948Nummulites globulus Leymerie; Doncieux, p. 10
1965 Nummulites globulus Leymerie; Bozorgnia; Kalantari, p. 10, Pl. III, figs. 11-16
1972 Nummulites globulus Leymerie; Blondeau, p. 142, Pl. 18, figs. 5-14
2005 Nummulites globulus Leymerie; Mirza; Sameeni; Munir & Yasin, p. 12, pl. 1, figs.
5-6
فرمهایمگالوسفریکبهشکلکروی
پوستۀکوچک،عدسیشکل،امادربخشمرکزیبهشدتمتورماست.پوستهدر 
میلیمتر اما در فرممیکروسفریکبین  4تا 6
(گلبوالر)است.قطرطولیصدفدر فرممگالوسفریکبین  2تا   3/5
میلیمترو1/6تا2/6
فرمهایمگالوسفریکومیکروسفریکبهترتیب1تا 1/8
میلیمتراست.قطرعرضی(ضخامت)در 

میلیمتری هفت دور امادر فرممگالوسفریکتعداد
میلیمتر است .در فرممیکروسفریکتعداددورهادر شعاع   2/2

حاصلازپردههاتقریباًمستطیلی

آهستهمیپیچد.پردههاضخیموشعاعیوحجرهها

است.دورپیچشضخیموبهطور
نافیباتکمههایبزرگوسفیدمشخصاست.سناینگونهائوسنزیرین(ایلردین)است.

است.ناحیۀ
شدتمحدبالطرفیناست.اماظاهرکروی(گلبوالر)خودراحفظکردهاست.پیالرهایناحیهنافی

اینگونهبه
مالحظه :
بهخوبیتوسعهیافتهاست.دیوارهصدفمعموالًضخیماست.
)Nummulites mammillatus FICHTEL & MOLL, 1798 (Pl.3, fig. 6
1798 Nautilus mammillaFichtel and Moll, 1798, p. 53-54; Pl. 6, figs. a-d.
1925 Nummulites mammillatus (Fichtel and Moll), NUTTAL, p. 445, pl. 27, figs. 1-3.
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میلیمتریبرابر چهار دور است.حاشیۀ صدفزاویۀ حادهضعیفدارد.حجرۀ اولیهبزرگو کروی
دورهادر شعاع  1/3
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2005 Nummulites mammillatus (Fichtel and Moll), Mirza, Sameeni, Munir & Yasin, p.
12, pl. 1, figs. 5-6
2007 Nummulites mammillatus (Fichtel and Moll), Mirza & Munir, pl. 4, figs. a, c, e, g, h
ایودانهایدارد.قطرطولی


اینصدفتزئیناتتکمه
صدفعدسیشکلومتورمباحاشیۀ باریکوپستانکیاست.
میلیمتر است.
میلیمتر اما در فرم میکروسفریک بین چهار تا نه  
صدف در فرم مگالوسفریک بین چهار تا پنج  
میلیمتر و دو تا سه میلیمتر
قطرعرضی (ضخامت) در فرمهای مگالوسفریک و میکروسفریک بهترتیب  1/5تا   2/5
میلیمتریشش دور است.امادرفرممگالوسفریکتعداددورها
است.درفرممیکروسفریکتعداددورهادر شعاع سه 
دورپیچشضخیموپردهها مایلوانحنائیاست.ارتفاعوپهناحجرات

میلیمتریبرابر چهار دوراست.
در شعاع  1/5
سناینگونهائوسنزیرین(ایلردین)است.

یکساناست.
تقریباً 
اینگونه در توالی سنگی ائوسن زیرین متداول و فراوان است .از مشخصات ویژه اینگونه داشتن صدفی
مالحظه  :
باریکتراست.

اینسبتبهدیگرگونهها


طنابحاشیه
محدبالطرفینباپیالرهایضخیمدرناحیۀنافیاست.

Sub order Rotalliina Heroua, d, 1896
Family Rotalidae EHRENBERG, 1839
Subfamily Cuvillierininae LOEBLICH & Tappan, 1964
Genus Cuvillierina DEBOURLE, 1955
الیهای(دوالیه)،منفذداروازپوستهآهکی
صدفمحدبالطرفینوعدسیشکلباپیچشپالنیاسپیرالاست.دیوارۀ 

حاشیهصدفحادهوزاویهداراست.قطرصدفبین 1تا 2/5میلیمتروضخامتآنبین 8/5تا1/5

هیالیناست.
دورهایپیچشسریعبزرگشدهودرآخریندورپیچشحجرههامعموالًبزرگتر

میلیمتراست(بابازاده.)2883،

هابهشکلهایگلبرگیتامثلثیظاهرشدهوپیالرها


حجره
سطحصدفتزئیناتشبکهایوچندگوشدارد.

میشوند.

دربخشمرکزیجناغیشکلاست.سناینجنسائوسنزیریناست.
Family Rotalidae EHRENBERG, 1839
Subfamily Cuvillierininae LOEBLICH &Tappan, 1964
Genus Cuvillierina DEBOURLE, 1955
)Cuvillierina vallensis (RUIZ DE GAONA, 1948 (Pl.2, figs.9, 10
1948 Laffitteina vallensis Ruiz de Gaona, p.87

ازنظرتعدادواندازهافزایشمییابد.قطر

ازپوستۀ آهکیهیالیناست.شکلحجراتدرآخریندورپیچشبهسرعت 
وسیلۀتعدادزیادیازحجرههااحاطه


حجرۀجنینیکوچکوبه
میلیمتراست.
میلیمتروضخامتآن  1/3
صدف  2/2
میشود .خط درز فشرده ،مستقیم و شعاعی است .با افزایش رشد صدف حجرات بهشدت بزرگ میشود .در مقطع

حجرهدردورآخررویتمیشود.پیالرهایضخیمازحجرهجنینیتاسطحبیرونیهمدرطرف

استوائیحدودنوزده 
پشتیوهمدرطرفشکمیگسترشمییابند.سناینگونهکوئیزیناست.
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دیوارۀالیهای(دوالیه)،منفذدارو

صدفعدسیشکلباپیچشپالنیاسپیرالوحاشیۀتقریباًدندانهدارمشخصاست.

یافتههاینویندرزمینشناسی
16جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

توصیفسیستماتیکگونهها ازاطلس (سیرل،]12[)2888،لئوبلیچ وتاپان [ ]15[،]14[،]13و

برای شناساییو 

منابع[]16تا[ ]23استفادهشدهاست.
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دقیقفسیلشناسیمنجربهشناسایی4جنسو21گونهازفرامینیفرادرسهبرشچلونک ،

بررسیهای

امکانزونبندیزیستیرافراهمکرد.دوزوندربرشچلونکبهسنائوسنپیشین،سهزوندر

بینآبادشدو

رانشانمیدهند.

برشکالتهرودسنائوسنپیشین

برشبینآبادبهسنائوسنپیشینومیانیوسهزوندر

روی
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توانبههمزماننبودنپایانپی 
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Plate1

Plate1
Fig. 1: Alveolina avellana Hottinger, 1960, axial section, Kalaterud section, sample.no, As12, Early Eocene, X-40.
Fig. 2: Alveolina aragonensis Hottinger, 1960, axial section, Kalaterud section, sample.no:
As-8, Early Eocene, X -20.
Fig. 3: Alveolina corbarica Hottinger, 1960, sub axial section, Chalonak section, sample.no:
p-67, Early Eocene, X -40
Fg. 4: Alveolina canavarii Checchia-Rispoli, 1905, axial section, Kalaterud section,
sample.no: AS-51, Early Eocene, X-40
Fig. 5: Alveolina decipiens Schwager, 1883, axial section, Beyn abad section, sample.no: p 51, Early Eocene, X-40.
Fig. 6: Alveolina decipiens Schwager, 1883, Sub xial section, Kalaterud section, sample.no:
As-26, Early Eocene, X-40.
Fig. 7: Alveolina sp. aff decipiens Schwager, 1883, Sub axial section, Kalaterud section,
sample.no: As-26, Early Eocene, X-40.
Fig. 8: Alveolina ellipttica nuttalli Davies, 1883, axial section, Beynabad section, sample no:
p-45, Early Eocene, X-40.
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Plate2

Plate 2. Fig. 1: Alveolina globosa Leymerie, axial section, Chalunak section, sample.no: ch24, early Eocene, x-40.
Fig. 2: Aleolina leupoldi Hottinger, 1960, axial section, Chalunak section, sample.no: ch-36,
Early Eocene.X-20.
Fig. 3: Alveolina levantina Hottinger, 1960, axial section, Cholunak section, sample.no: ch36, Early Eocene, (Cusian), X-40.
Fig. 4: Alveolina pasticillata Schwager, 1988, axial section, Chalunak section, sample.no:
ch-39, Early Eocene, X-20.
Fig. 5: Aveolina pasticillata Schwager, 1988, axial section, Kalaterud section, sample.no:
As-22, Early Eocene, X-20.
Fig. 6: Alveolina sp aff. A. rotundata Hottinger, 1960, axial section, Chalonak section,
sample.no: ch-39, Early Eocene, X -10.
Fig. 7: Alveolina ruetimeyeri Hottinger, 1960, axial section, Beyn abad section, sample.no:
P-37, Early Eocene, x-40.
Fig. 8: Alveolina solida Hottinger, 1977, axial section, Kalaterud section, sample.no: As-5,
Early Eocene, x-40.
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Fig. 9: Cuvilierina valensis Ruiz de gaona, 1948, axial section, Chalunak section,
sample.no: ch-20, Early Eocene, x-40.
Fig. 10: Cuvillerin vallensis Ruiz de Gaona, 1948, axial section, Chalunak section,
sample.no: ch-33.x-40.
Plate3
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Plate 3. Fig. 1: Glomalveolina lepidula Hottinger, 1960, axial section, Beyn abad section,
sample.no: Bn -37, Early Eocene, x-40.
Fig. 2: Nummulites atacicus Leymerie, 1846, axial section, Chalunak section, sample.no:
ch-40, Early Eocene, x-40.
Fig. 3: Nummulites atacicus Leymerie, 1846, axial section, Chalunak section, sample.no:
ch-43, Early Eocene, x-40.
Fig. 4: Nummulites globulus Leymerie, 1840, equatorial section, Chalunak section,
sample.no: ch-6, Early Eocene, X-10.
Fig. 5: Nummulites globulus Leymerie, 1840, axial section, Chalunak section, sample.no:
ch-37, Early Eocene, x-10.
Fig. 6: Nummulites mamilatus Fichtel&Moll, 1798, axial section, Chalunak, sample.no: ch33, Early Eocene, x-40.

