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چکیده
سازند آب تلخ یکی از واحدهای رسوبی کرتاسه حوضه رسوبی کپه داغ و شامل شیل و مارن است. این سازند استراکدای فراوانی دارد. بر پایه مطالعات انجام شده و به وسیله 
میکروسکوپ الکترونی رویشی )SEM( در برش مزدوران 18 جنس و 48 گونه شناسایی شده است. استراکدای شناسایی شده با استراکدای مطالعه شده در ایران و مناطق مجاور 
مقایسه شده اند. بر پایه گونه های شناسایی شده سه  زون زیست چینه شناسی ).Cytherelloidea sp.1, Veenia sp.2, Limburgina sp( در این برش تعیین شده است. با توجه به 
زیست زون های استراکدای شناسایی شده و مقایسه با زیست زون های ارائه شده بر پایه نانو فسیل  ها، سن سازند آب تلخ در برش مطالعه شده کامپانین پسین- ماستریشتین پیشین- 

ماستریشتین پسین است.

کلیدواژهها: زیست چینه نگاری، استراکدا، آب تلخ، کپه داغ، مزدوران.
E-mail: Bita10mostafavi@yahoo.com  نویسندهمسئول: بیتا مصطفوی*

زیستچینهنگاریاستراکدایسازندآبتلخدربرشمزدوران )خاورکپهداغ(
بیتامصطفوی1* ،فاطمههادوی2،محسنعالمه3ومرضیهنطقیمقدم4

1 دانشجوی دکترا، پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 دانشیار، گروه زمین شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

تاریخ دریافت:  30/ 04/ 1394             تاریخ پذیرش: 15/ 09/ 1394

بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره 99، صفحه 253 تا 260

1-پیشنوشتار
قاره اي است که در آن رسوبات  حوضه رسوب گذاری کپه داغ یک حوضه درون 
دریایي با رخساره های گوناگون برجاي گذاشته شده است )افشارحرب، 1373(. در 
این میان، ردیف هاي کرتاسه کپه داغ یکي از کامل ترین و ستبر ترین نهشته هاي کرتاسه 
ایران و داراي واحدهاي سنگ چینه اي مختلف است )آقانباتي، 1383(. سازند آب تلخ 
یکی از واحدهای کرتاسه باالیی این حوضه است. نام این سازند از روستای آب تلخ 
داشتن سنگ شناسی  به دلیل  است.  گرفته شده  مشهد  خاور  شمال  کیلومتری   77 در 
این سازند در  الگوی  تپه ماهوری دارد. مقطع  این سازند سیمای  چیره شیل و مارن، 
گردنه مزدوران اندازه گیری شده است )افشارحرب، 1373(. سنگ شناسی چیره آن 
مرز  نزدیک  باالیی  در سطح  و  است  آبی  به  مایل  رنگ خاکستری  به  آهکی  شیل 
این سازند و سازند نیزار، الیه های نازکی از سنگ آهک ماسه ای و الیه های نازک 
ماسه سنگ وجود دارد. سازند آب تلخ روي سازند آب دراز و زیر سازند نیزار جای 
این بررسي، شناسایی و معرفی استراکدای  از  گرفته است )آقانباتي، 1383(. هدف 

سازند آب تلخ در برش مزدوران و مطالعات زیست چینه ای بر پایه آنهاست. 

2-موقعیتجغرافیاییوراههایدسترسیبهبرشموردمطالعه
برش مورد مطالعه که به  نام برش مزدوران معروف است، در 80 کیلومتری مشهد در 
مسیر جاده مشهد به  سرخس و در فاصله 2 کیلومتری گردنه مزدوران، در سمت چپ 

جاده قرار دارد )شکل 1(. 

3-سنگ چینهنگاریسازندآبتلخدربرشمزدوران
است.  مارن  و  شیل  بر  مشتمل  مزدوران  برش  در  آب تلخ  سازند  چیره  سنگ شناسی 
ستبرای حقیقی سازند در این برش910 متر اندازه گیری شده است. مرز پایینی آن با 
سازند آب دراز به صورت تدریجی بوده و اولین بخش سازند که روی سازند آب دراز 
با  آب تلخ  سازند  است.  به  آبی  مایل  خاکستری  تا  خاکستری  شیل های  گرفته،  قرار 
شیل های خاکستری روشن پایان می یابد و پس از این شیل ها، ماسه سنگ های سازند 
نیزار رخنمون دارد. مرز باالیی سازند نیز در این برش تدریجی است )شکل های 2 و 3(. 

در این مطالعه 92 نمونه از سازند در برش مزدوران برداشت شد که نمونه ها با فواصل 
تقریباً 10 متر به  جز در مواردی که تغییر سنگ شناسی وجود داشت، در نظر گرفته 

شده است )شکل 4(، که پس از آماده سازی استراکدا مورد مطالعه قرار گرفت. 

4-روشآمادهسازیومطالعه
نمونه های برداشت شده برای مطالعه به  شرح زیر آماده سازی شده اند. ابتدا نمونه در 
درصد   15 اکسیژنه  آب  سی  سی   10 آب،  لیتر  هر  به ازای  و  داده  قرار  آبی  ظرف 
ادامه  ماندند. در  باقی  این وضعیت  نمونه ها 24 ساعت در  است؛  افزوده شده  به آن 
شست و شوی نمونه ها با استفاده از الک هایی با مش 30 و 60 که به  ترتیب از درشت 
به ریز روی هم قرار گرفته اند، انجام شد. نمونه ها همراه با جریان آب از الک ها عبور 
داده و این کار آن قدر تکرار شد تا آب خارج شده از الک ها کاماًل صاف و زالل 
تبخیر آب، کاماًل خشک و سپس همه  از  الک ها پس  باقیمانده روی  شود. رسوب 
استراکدای موجود در هر نمونه توسط برس پیکینگ برداشت و در روی یک اسالید 
قرار داده و در ادامه با میکروسکوپ بازتابی مطالعه شد. برای آماده سازی نمونه ها با 
میکروسکوپ الکترونی )SEM(، گونه مورد نظر به  وسیله چسب مسی روی پایه های 
فلزی چسبانده و سپس به  وسیله الیه ای از طال پوشانده و عکسبرداری شد. تصاویر 
آمده   5 تا   1 پلیت های  در  مزدوران  برش  در  در سازند آب تلخ  استراکدای موجود 

است.

5-مطالعاتفسیلشناسيانجامشده
تاکنون  بنابراین  است،  بسیاری  فسیل های  دارای  آب تلخ  سازند  که  آنجا  از 
ماکروفسیل ها  روی  مختلف  پژوهشگران  توسط  چندی  فسیل شناسی  مطالعات 
روی  نیز  مطالعاتی  میان  این  در  است.  شده  انجام  سازند  این  میکروفسیل های  و 
در   )1381( عالمه  و  هادوي  از  عبارتند  که  شده  انجام  سازند  این  استراکدای 
همکاران  و  نوری  سلیمان  پادها،  برش  در   )1386( حسن زاده  و  عالمه  تیپ،  مقطع 
پادها، برش  در   )1390( عالمه  و  هنرور  ظریف  بافرجی،  برش  در   )1389( 
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در   )1390( و همکاران  پادها، حیدری  برش  در   )1390( و همکاران  هنرور  ظریف 
مطالعات  بیشتر  در  چهچهه.  برش  در   )1391( همکاران  و  حیدری  و  چهچهه  برش 
است.  اشاره شده  پالئواکولوژی  مطالعات  و  استراکدای سازند  معرفی  به   انجام شده 
ولی در بررسی های کنونی افزون بر معرفی استراکدای این سازند در برش مزدوران به 
 مطالعات زیست چینه  ای این سازند نیز پرداخته شده است و زیست زون های یافت شده 

بر پایه استراکدا با زیست زون های نانوفسیلی این برش مقایسه شده اند.

6-استراکدا
استراکدا از مهم ترین جمعیت های کف زی به  شمار می روند که به  رده سخت پوستان و 
زیررده استراکدا تعلق دارند. این سخت پوستان دوکفه ای بیشتر میان 0/3 تا 3 میلی متر 
درازا دارند و افزون بر  اینکه در همه محیط های آبی دیده می شوند از تنوع گونه ای و 
انتشار جغرافیایی گسترده ای در رسوبات دریایی از مناطق ساحلی تا ژرفا برخوردارند. 
استراکدا همچنین به عنوان نشانگرهای زیست محیطی مناسب برای بررسی تغییرات 
محیطی گذشته و حال مورد استفاده پژوهشگران مختلف قرار گرفته اند. از آنجا که 
این  تغییر  بنابراین  حساس اند،  بسیار  رسوبی  محیط  شاخص های  به   نسبت  استراکدا 
مقایسه  رو  این   از  شود.  محیط  در  متفاوت  زیاهای  ایجاد  سبب  می تواند  شاخص ها 
بیشتر در سطح جنس )genus( امکان پذیر خواهد بود. یکی  با مناطق مختلف  زیاها 
 Grosdidier (1973) ایران توسط  استراکدای  به نسبت جامع در مورد  از گزارشات 
انجام شده که در این مطالعه به  بررسی استراکدا در ناحیه فارس ساحلی ایران پرداخته 
شده است. بیشتر استراکدا در این گزارش در حد جنس شناسایی و معرفی شده اند. 
یادآوری می شود که بسیاری از گونه های شناسایی شده در این ناحیه )فارس ساحلی( 
در سازند آب تلخ نیز یافت شده اند که این خود می تواند نشانگر همانندی زیستی دو 

حوضه در کرتاسه پسین باشد.
     در بررسی های کنونی متأسفانه ویژگی های درونی بیشتر استراکدا قابل شناسایی 
از کفه های جدا  تنها تعداد کمی  به صورت کاراپاس هستند و  بیشتر آنها  نبود چون 
شده آنها یافت شد که آنها هم دارای حفظ شدگی خوبی نبودند. این مسئله به  دلیل 
حساس  بودن این گروه از فسیل ها نسبت به عامل های محیطی است و  حفظ شدگی 
به  نسبت  استراکدا  حساس  بودن  دیگر  سوی  از  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  آنها 
می شود.  هم  آنها  بودن  محلی  سبب  حفظ شدگی  تغییر  بر  افزون  محیطی  عامل های 
گفتنی است در این مطالعه بسیاری از استراکدا در حد جنس شناسایی و گونه های 
استراکدا نیز به صورت .sp نوشته شده اند. به احتمال زیاد بسیاری از گونه ها می توانند 
آب تلخ  سازند  مطالعه  با  و  دارد  بیشتر  به مطالعه  نیاز  مهم  این  چند  هر  باشند.  جدید 
آب تلخ  سازند  استراکدای  رسید.  جدیدتری  به  نتایج  می توان  دیگر  برش های  در 
شامل و  خوب  نسبت  به  آنها  تنوع  و  دارند  خوبی  حفظ شدگی  مزدوران  برش   در 

در  شده  معرفی  استراکدای  که  آنجا  از  است  گفتنی  هستند.  گونه   48 و  جنس   18
دارند  آب تلخ  سازند  زیا های  با  را  شباهت  بیشترین   Grosidider (1973) گزارش 
)شکل 5(، از این رو در مطالعه کنونی برای شناسایی جنس ها و گونه های استراکدا 

بیشتر از این گزارش استفاده شده است.
     همان طور که در شکل 5 نشان داده شده است، فراوانی و پراکندگی گونه های 
گونه های  که  به طوری  نیست.  یکسان  مطالعه  مورد  ستبرای  طول  در  شده  یاد 
و  Paracypris  ،Bairdia  ،Cytherelloidea  ،Cytherella جنس های  به   متعلق 

Cythereis dallasensis با فراوانی زیاد در همه نمونه های مطالعه شده از قاعده )مرز 

سازندهای آب دراز و آب تلخ( تا رأس سازند )مرز سازندهای آب تلخ و نیزار( دیده 
 می شوند. گونه ای همچون Cytheris sp.1 تنها در قاعده سازند وجود دارد و در دیگر 
 Pontocyprella sp1, Bairdia ilaroensis, نمونه ها دیده نمی شود. بیشتر گونه ها مانند
 Sceptocyther ornate, Bairdia Crebra, Paracypris dentonensis, Bairdia dolicha,

 Cytherellaidea sp4,  Haplocytheridea sp., Pterygocytheris sp1,  Krithe sp1,

 Paracypris sp2, Veeina sp3, Xestoleberis sp.,  Phacorhabdotus sp1,

دیده  سازند  نیمه  پایینی  در  بیشتر  کم،  تا  متوسط  فراوانی  با   Cytheris jezzin

گسترش  سازند  پایینی  بخش های  در  بیشتر  سازند  استراکدای  رو  این  از  می شوند. 
کاهش  استراکدا  تنوع  و  فراوانی  سازند   انتهای  سوی  به  و  دارند  خوبی  فراوانی   و 

می یابد. 

7-زیستچینهشناسی
تاکنون مطالعات زیادی در مورد استراکدای کرتاسه باالیی در دنیا انجام شده که در 

زیر شرح مختصر برخی از آنها آورده شده است.
شده  مطالعه   Caus et al. (2002) توسط  مکزیک  شرق  شمال  استراکدای       
Alatacythere sp., مانند  گونه هایی  به حضور  توجه  با  رسوبات  این  سن  و 
Cytherelloidae hindei,  Cytherella speetonensis,  Cythereis dallasensis, 
Polycope sp.,  Neocythere virginea ,  Cytherelloidea granulose,
Trachyleberidea geinitzi,  Schuleriea perforate headonensis,

,.Xestoleberis sp ابتدای سانتونین تا انتهای کامپانین تعیین شده است. 

و  آفریقا  عربستان،  مناطق  نهشته های  در  موجود  استراکدای   Luger (2003)      
پایه مجموعه فسیلی زیر سن توالی های مورد مطالعه را  بر  ماداگاسکار را بررسی و 

سانتونین پیشین تا ماستریشتین پسین بیان کرده  است:
Brachycythere sphenoids،Cytherella ovata, Cytherella ovoidea ,Cytherella 

speetonensis,  Eucythere trigonalis,  Haplocytheridea cf. Haplummeri, 
Haplocytheridea sp.1, Paracypris wrothamensis, Trachyleberidea geinitzi, 
Veenia sp. و Xestoleberis sp. 

      Shahin (2005) توالی رسوبی را در مصر مطالعه و با توجه به مجموعه استراکدای 
شناسایی شده زیر سن سانتونین تا ماستریشتین پیشین را برای توالی یاد شده پیشنهاد 

کرده است:
Bairdia psudoseptentrionalis,  Brachycythere sphenoides,  Cythereis 

dallasensis, Cytherella ovata,  Eucythere solitaria,  Kritewitec liffsensis, 
Neocythere virginea,  Pontocyprella recurva,  Trachyleberidea geinitzi, 
Xestoleberis sp.

     استراکدای منطقه جنوب کارولینا توسط Swain (2007) معرفی و سن نهشته های 
مطالعه شده بر پایه حضور گونه های زیر کامپانین تا ماستریشتین تعیین شده است:

Alatacythere robusta,  Bairdia psudoseptentrionalis,  Cythereis 

dallasensis, Cytherella ovata,  Cytherelloidea hindei,  Eucythere solitaria, 
Phacorhabdotus sp., Schuleridea perforateheadonensis ,Veenia sp. 

 Grosidider (1973) نمونه هایی از 20 چاه در مناطق نفت خیز فارس ساحلی توسط     
مطالعه و به  دنبال آن اطلسی از استراکدای ناحیه فارس ساحلی ایران توسط وی منتشر 
شده است. این گزارش تنها مشتمل بر  تصاویر  جنس ها و گونه های استراکدا شناسایی 

شده است و تنها توصیف گونه هاست.
     Athersuch (1988) نهشته های کرتاسه )آپتین- ماسترشتین( عمان را مطالعه و 53 
گونه از استراکدا را در این منطقه شناسایی کرده است. وی ارزش این استراکدا را به  
عنوان شاخص چینه شناسی و توزیع آنها در سراسر خاورمیانه و آفریقا بررسی کرده 
را در طول کرتاسه مورد  استراکدا  از جنبه های دیرین بوم شناختی  برخی  و همچنین 

بحث قرار داده است.
     عرب و همکاران )1384( استراکدای نهشته های مربوط به کرتاسه باالیی را در 
کوه کرشک و در واقع توالی از رسوبات آلبین باالیی- سنومانین و سانتونین را مورد 

بررسی قرار داده اند.
زمانی  بازه  در  ایران،  و  کویت  استراکدای  میان  زیادی  همانندی      
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توسط نشده اند،  گزارش  تاکنون  که  گونه هایی  حتی  و  سانتونین(   )سنومانین- 
 Al. Abdul-razzaq (1977 & 1979) بیان شده است.

     Vaziri (2009) استراکدای نهشته های سنومانین- تورنین منطقه Westbury را مورد 
بررسی قرار داده است.

     مطالعات انجام شده در کرتاسه ایران بسیار کم است. به طور کلی بررسی های انجام 
شده روی استراکدای سازند آب تلخ بیشتر به معرفی استراکدا و بحث در مورد شرایط 
پالئواکولوژی این سازند اشاره دارد و در حقیقت مطالعات زیست چینه نگاری بر پایه 

استراکدای این سازند بسیار محدود است. 
بسیار  رسوبی  محیط  تغییر  به   نسبت  استراکدا  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان طور       
حساس هستند. از این رو بیشتر جنس و گونه های آنها محلی است و این مسئله به  نبودن 
زیست زون  های استاندارد جهانی برای استراکدا انجامیده است. همان طور که اشاره 
مناطق مختلف در سطح جنس شناسایی شده اند.  در  استراکدای موجود  بیشتر  شد، 
لکن این مسئله ارزش زیست چینه نگاری استراکدا را نفی نمی کند. همان طور که در 
استراکدای  مزدوران  برش  در  مطالعه  مورد  توالی  در طول  است،  3 مشخص  شکل 
زیادی ظاهر و منقرض می شوند که این خود نشان از ارزش زیست چینه ای آنها دارد. 
     برای ارائه  زیست زون های سازند بر پایه استراکدا در این مطالعه سعی شده است که 
از گونه های وابسته به  جنس Cytherella که بدون تزیین هستند و یا گونه های بدون 
تزیین مشابه که شناسایی آنها ممکن است اشتباه برانگیز باشد، استفاده نشود. از این 
رو بر پایه مجموعه  فسیلی یافت شده 3 زیست زون بینابینی (Interval zone( به  شرح 

زیر شناسایی شده است:
Cytherelloidea sp1 7-1.زیستزون

اولین  با  بر می گیرد،  در  را  آب تلخ  سازند  ابتدایی  متری   170 که  زیست زون  این 
 حضور گونه Cytherelloidea sp1 تا اولین حضور گونه Veenia sp2 تعریف می شود 

)Plate 2; Fig 7(. مجموعه استراکدای همراه در این زون زیستی عبارتند از:
Cytherella spp., Cytherellaida sp1, Cytheris sp1, Cytherelloidea sp2, 

Bairdia ilaroensis, Pontocyprella sp1, Cyterella ovate, Bairda spp, 

Bairdia pseudoseptententriondisa, Bairdia dolicha, Bairdia crebra, 

Philomedes cf. donzei, paracypris sp1, Cythereis dallasensis,  

paracypris dentonsis, Veenia sp1, Sceptocyther ornate, Xetoleberis sp1, 

Krithe sp1, Bracycitheris sp1, Krithe whitecliffsensis, Krithe sp2, 

Ptergyocythere murrcayi.

Veenia sp2 7-2.زیستزون
گونه حضور  اولین  تا   Veenia sp2  گونه حضور  اولین  از  زیست زون   این 

بر  در  را  آب تلخ  سازند  از  متر   340 ستبرای  و  می شود  تعریف   Limburgina sp.
می گیرد )Plate 4; Fig 11(. گونه هایی که اولین حضور خود را در این زیست زون 

دارند عبارتند از:

Cytheris sp2, Haplocytheridea sp., Cytherellaidea sp4, Brachcythere sp2, 

Phacorhabdotus sp.2, Pterygocytheris sp2, undetermined gen sp2,  

Cytheris jezzineensis, Cytherelloidea sp6, undetermined gen sp1.

Limburgina sp. 7-3.زیستزون
تا  و  می شود  شروع   Limburgina sp. گونه  حضور  اولین  با  زیست زون  این 
است  متر  زیست زون400  این  ستبرای  بر  می گیرد.  در  را  آب تلخ   سازند   پایان 
)Plate 5; Fig 2(. در این زیست زون تعدادی از گونه ها که حضور آنها در زیست زون های 
و  Pontocyprella sp3 گونه های  تنها  و  می شوند  دیده  است،  بوده  مشهود   پیشین 

می شوند.  ظاهر  زیست زون  این  در  بار  اولین  برای    undetermined gen sp3

منقرض  زیست زون  این  در  نیز  استراکدا  گونه های  از  تعدادی   همچنین 
می شوند.

برش  این  در  شده  انجام  نانواستراتیگرافی  مطالعه  با  کنونی  مطالعه  از  حاصل  نتایج 
)Mostafavi et al., 2015( به  شرح زیر مقایسه شده اند:

     همان طور که در شکل 5 مشخص است زیست زون Cytherelloidea sp1 حدوداً 
معادل زیست زون Quadrum sissinghii zone (CC21) و دارای سنی معادل بخش 

ابتدای کامپانین پسین است.
     زیست زون Veenia sp2 تقریباً معادل Quadrum trifidum zone (CC22) است که 

سنی معادل انتهای کامپانین پسین دارد.
نانو فسیلی  زیست زون های  معادل   Limburgina sp. زیست زون     
ماستریشتین  پسین/  کامپانین   Tranolithus phacelosus zone  (CC23)

و  Reinhardtites levis zone  (CC24) زیست زون های   احتماالً  و   پیشین 
پسین  ماستریشتین  سن   که  است   Akrhangelskiella cymbiformis zone (CC25)

دارند. 
     بر پایه استراکدای مطالعه شده سن سازند آب تلخ در برش مزدوران ابتدای کامپانین 

پسین تا ماسترشتین پیشین و ماستریشتین پسین پیشنهاد می شود.

8-نتیجهگیری
استراکدا  از  گونه   48 و  جنس   18 نتایج  آب تلخ  سازند  استراکدای  بررسی  از  پس 

شناسایی شد.
     استراکدای شناسایی شده در این برش حفظ شدگی خوب، فراوانی متوسط و تنوع 

به نسبت خوبی داشته اند. 
 Veenia sp2, استراکدا  زیست زون   3 شده  شناسایی  گونه های  پایه  بر       

Limburgina sp.,Cytherelloidea sp1 شناسایی شده اند.

     بر  پایه استراکدای شناسایی شده و مقایسه آنها با زیست زون های ارائه شده بر  پایه 
ماستریشتین  پسین-  برش، سن سازند آب تلخ کامپانین  این  نانوفسیل های آهکی در 

پشین و احتماالً ماستریشتین پسین است.

شکل 1- راه های دسترسی به برش مطالعه شده.
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شکل 3-  قاعده  برش مورد مطالعه.شکل 2- رأس برش مورد مطالعه.

شکل 4- ستون چینه شناسی و سنگ شناسی سازند آب تلخ در برش مزدوران.
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شکل 5- گسترش زمانی استراکدهای سازند آب تلخ و مقایسه آنها با زون  بندی زیست چینه ای نانوفسیل های آهکی در برش مزدوران.
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Figures 1, 3, 4 Krithe  whitecliffsensis Crane, 1965. 1- exterior 

of right valve, 3- exterior of left valve,  4-  ventral view

Figures 2, 6  Krithe sp. Bate, 1972. 2- exterior of right valve   

6-  exterior of right valve 

Figure 5 Parakrithe crolifa Bassiouni & Luger, 1990. exterior 

right view

Figure 7 Bairdia  pseudoseptentrionalis Mertens, 1985. exterior 

of right valve     

Figure 8 Haplocytheridea sp. ventral view

Figures 9, 15 Bairdia dolicha (Bold, 1957).  9- carapas  15- 

exterior of right valve

Figure 10  Bairdia ilaroensis Reyment & Rryment , 1995. 

exterior left valve 

Figures 11, 14  Bairdia sp. 11- exterior Left valve ,  14- exterior 

of right valve   
Figure 12  Bairdia austracetacea Bate, 1972. exterior  left valve.   
Figure 13 Bairdia sp. Grosdidier 1973. ventral view 

Plate 1

Plate 2
Figure 1 Pontocyprella sp1. Grosdidier 1973. exterior of  

right valve 

Figure 2 Pontocyprella sp2. Grosdidier 1973. exterior of  

right valve

Figure 3 Paracypris sp1. exterior of left  valve

Figure 4 Paracypris dentonensis Alexander 1934. exterior 

of  left valve

Figure 5 Paracypris sp2. exterior of  right valve

Figure 6 Philomedes cf donzic Neale, 1975. exterior of  

right valve        
Figure 7 Cytherelloidea sp 1. exterior of  right valve        
Figure 8 Cytherelloidea sp 2. exterior of  right valve

Figure 9 Cytherelloidea sp 3.  exterior of  left valve

Figure 10 Cytherelloidea sp 4. exterior of  right valve

Figure 11 Cytherelloidea sp 5. exterior of  right valve

Figure 12 Cytherelloidea sp 6. exterior of left  valve

Figures 13, 15 Brachycythere Sp1.  13- exterior of right 

valve, 15- exterior of  right valv.

Figure 14 Brachycythere Sp2 exterior of  left valve.
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Plate 3

Plate 4

Figure 1 Cytherella sp1. Grosdidier 1973. exterior of  

right valve

Figures 2, 3, 7  Cytherella sp2.  2-   exterior right valve,  

3-exterior valve left , 7-  exterior of left valve 

Figure 4 Cytherella sp3. exterior of  left valve 

Figure 5 Cytherella cf Grosdidier 1973. exterior of  

right valve      

Figure 6 Cytherella sp4. Grosdidier 1973. exterior of 

right valve

Figure 8 Cytherella sp5. exterior of  right valve

Figures 9, 10 Xestoleberis ovata Bonnema 1941. 9- 

exterior of  right valve, 10-  exterior of  right valve

Figure 11 Xestoleberis sp1. exterior of right valve.

Figure 12 Xestoleberis sp2. Grosdidier 1973, exterior 

of  right valve

Figure 13 Pontocyprella sp1. exterior of  left  valve

Figures 14, 15  Pontocyprella sp2. Grosdidier 1973.14- 

exterior of  right valve, 15- exterior of  left valve

Figures 1, 2 Cythereis dallasensis Alexander, 1934  . 1- 

exterior of  left valve,2 -  exterior of  right valve

Figure 3 Cythereis sp1. exterior of  left valve

Figure 4, 6  Scepticocythereis ornato Bate, 1972.4-  

exterior of  right valve, 6 - exterior of left  

Figure 5 Cythereis sp2. valve exterior of  left valve     

Figure 7 undetermined gen sp1. exterior of  right valve

Figure 8 undetermined gen. sp2. exterior of  right valve

Figure 9 undetermined gen sp3. dorsal view      

Figure 10  Veenia sp1. exterior of  left valve     

Figure 11  Veenia sp2. exterior of  right valve

Figure 12  Phacrorhabdotus sp1 exterior of  right valve

Figure 13  Phacrorhabdotus sp2 exterior of  right valve

Figures 14, 15  Phacrorhabdotus sp3. 14-  exterior of  left 

valve,15 - exterior of  left valve    
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Figure 1 Cythereis jezzineensis Bischoff, 

1963. dorsal view.

Figure 2  Limburgina Sp. Grosdidier, 1973. 

dorsal view.

Figures 3, 4 Veenia sp3.Grosdidier, 1973. 3- 

ventral view,  4- ventral view. 

Figure 5 Pterygocythere sp1. dorsal view

Figures 6, 7  Pterygocythere sp2. 6- dorsal 

view, 7- dorsal view.

Figures 8, 9 Pterygocythere murrayi  

Hill,1954. 8- dorsal view, 9- dorsal view.

Plate 5
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Abstract

The Abtalkh Formation is one of the Cretaceous sedimentary units of Kopeh-Dagh sedimentary basin that consist shale and marl. This 

formation is rich in ostracods. This study lead to recognition of 18 genera and 48 species. The recognized assemblages of ostracods is compared 

with those reported from Iran and other adjacent regions. Based on the identified species three biozones (Cytherelloidea sp1, Veenia sp2,  

Limburgina sp.) have been determined in this section. According to the established ostracod biozones and correlation with biozones provided 

based on nannofossil, the age of the Abtalkh Formation in the studied section is Late Campanian- Early Maastrichtian- Late Maastrichtian.
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