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چكيد ه
        حوضه کپه د اغ همزمان و پس از برخورد  صفحه توران به صفحه ايران پيش از کارنين پسين )د ر حد ود  225 ميليون سال پيش( تشکيل شد ه است. اين حوضه د ر 
شمال خاور ايران و د ر راستاي WNW تا ESE قرار گرفته است. سازند  نيزار د ر خاور و شمال خاور اين حوضه گسترش يافته و از مجموعه ای از سنگهاي سيليسي- 

آواري، شيلهای ماسه ای همراه با اليه هايي از سنگ آهکهای ماسه ای تشکيل شد ه است.
به منظور شناخت د قيق چينه شناسي، ميکروفسيلها، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند  نيزار، سه برش چينه شناسي انتخاب، اند ازه گيری و به د قت از آنها نمونه برد اري 

شد ه است. اين برشهای چينه شناسي از خاور  به باختر عبارتند  از �( برش تنگ نيزار 2( برش تنگ چهچهه 3( برش جليل آباد - کالت ناد ري. 
د ر مطالعات پيشين، مرز زيرين و بااليي سازند  نيزار با سازند های آب تلخ و کالت به ترتيب به صورت هم شيب و انتقالي گزارش شد ه است )افشار حرب،�373(. اما بر 
اساس تحقيقات جد يد ، مرز زيرين سازند  نيزار با سازند  آب تلخ د ر برشهای � و2 به صورت ناپيوستگي فرسايشي و د ر برش شماره 3 به صورت هم شيب و انتقالي است.  
مرز بااليي سازند  نيزار با سازند  کالت د ر هر سه برش مذکور به صورت يک ناپيوستگي فرسايشي همراه با يک اليه د يرينه  خاک )Paleosoil( د ر بين آن د و است. 
بر اساس مطالعات سنگ شناسي و ريز د يرينه شناسي، د و نوع رخساره سيليسي- آواری و کربناتي تعيين شد ه است. با بررسي اين ريز رخساره ها به نظر مي رسد  که 
بخشهای سيليسي- آواري )ماسه سنگ و شيل( سازند  نيزار د ر يک محيط جزاير سد ي- الگوني و قسمتهاي آهکي آن د ر يک سکوي کربناتي کم ژرفا )از نوع رمپ( 

بر جاي گذاشته شد ه اند .
جايگاه  اساس  بر  تنها  و  ند اشته  شاخصي  فسيل  هيچ گونه  که  شد ه  گزارش  فسيل  کم  سازند   يک  عنوان  به  نيزار  سازند   شد ه،  منتشر  مقاالت  و  گزارشها  بيشتر  د ر 
چينه شناسی سن آن را تعيين مي کرد ند ، اما با بررسيهای به عمل آمد ه د ر اين تحقيق، براي نخستين بار عالوه بر شناسايي�4 جنس و30 گونه، فسيلهای شاخصي مانند :
Orbitoides tissoti, Siderolites  calcitrapoides, Abathomphalus  mayaroensis, Pseudosiderolites vidali,Lepidorbitoides sp.,

Orbitoides  apiculata شناسايي شد ه که همگي گوياي سن ماستريشتين و بويژه ماستريشتين پسين هستند . 

کليد واژه ها: کپه د اغ، ماستريشتين، سازند  نيزار، د يرينه خاک، رمپ کربناتي، گلوبوترونکانيد ا، کف زي،  پالنکتون.

Abstract
      The Kopet Dagh basin was formed during and after the collision of Turan plate with Iran plate before late Carnian )about 
225 m.y. ago(. It is located in the northeast of Iran and has a WNW to ESE trend. Neyzar Formation is composed of siliciclastt
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مقد مه

ظاهراً  که  هنگامي  يعني  پيشين  کيمرين  کوهزايي  از  پس  د اغ  کپه  حوضه 
د رآمد ه  رسوبي  حوضه  صورت  به  يافته  خاتمه  توران  و  ايران  بين  برخورد  
ميوسن  تا  ژوراسيک  از   ) متر   8000 حد ود   )د ر  ستبري  رسوبات  آن  د ر  و 
انباشته  بر روی هم  متنوعي  با رخساره های  نبود  چينه شناسي مهم ولي  بد ون 
د اغ  د ر ستون چينه شناسي کپه   .)Berberian & King,1981( است  شد ه 
و بويژه د ر محد ود ه کرتاسه بااليي، مجموعه ای از ماسه سنگهای ستبر اليه 
د انه ريز تا متوسط و شيل به همراه ميان اليه هايي از سنگ آهکهای ماسه ای 
د يد ه مي شود  که با عنوان سازند  نيزار نامگذاری شد ه است. نام اين سازند ، 
از تنگ نيزار )Neyzar Gorge( د ر ��2 کيلومتري خاور مشهد  و د ر مسير 
جاد ه اصلي مشهد  به سرخس اقتباس شد ه است. افشار حرب )�373( ضمن 
تعيين  متر  اين سازند  د ر تنگ نيزار، ستبراي آن را 3�8  الگوی  معرفي برش 
کرد ه است و هر د و مرز اين سازند  را با سازند های آب تلخ د ر زير و سازند  
کالت د ر باال به صورت هم شيب، همساز و با گذری تد ريجي گزارش کرد ه 
است. سازند  نيزار، تنها د ر ناحيه خاور حوضه کپه د اغ گسترش د ارد .  ستبراي 

tic sediments and sandy shale and sandy limestone. This unit is widespread in the east and northeast parts of the basin. To 
determine the stratigraphy, microfossils, microfacies and depositional environment of Neyzar Formation, three stratigraphic 
sections were selected and measurement and detailed sampling carried out on each of them. These sections from east to west 
are as fallows :
1( Tangte Neyzar )Neyzar gorge( section 
2( Tangte Chahchaheh section
3( Jalil abad section
In the previous studies, the base and top boundaries of Neyzar Formation with Abtalkh and Kalat Formations were reporttt
ed conformable and transitional )Afshar Harb, 1373(. However, according to present investigations in eastern regions, lower 
boundary of Neyzar Formation with Abtalkh Formation in sections 1 and 2 are disconformable )as a Paleosol(. This boundary 
in the section 3 is conformable and transitional. The upper boundary of Neyzar Formation with Kalat Formation in 1, 2 and 3 
sections are disconformable )as a paleosoil(.
Two types of facies were identified based on micropaleontologic and petrographic studies: 1) Siliciclastic facies, 2) Carbonate 
facies. Based on microfacies studies it seems that the siliciclastic parts of Neyzar Formation was deposited in a lagoonaltbarrier 
island environments and the carbonaceous parts in a shallow carbonate platform )ramp type(. 
In most of the published reports and articles Neyzar Formation was introduced as low fossil bearing unit with no index–fossil. 
The age of this formation was determined only by the basis of its stratigraphical situation, but in the present investigation, in 
addition, 41 genera and 30 species of microfossils have been identified for the first time from index fossils such as:
Orbitoides apiculata, Orbitoides tissoti, Lepidorbitoides sp., Siderolites calcitrapoides, Pseudosiderolites vidali, Abathomphalus 
mayaroensis. 
These fossil assemblages suggest the Maastrichtian, especially Late Maastrichtian age for Neyzar Formation. 

Key words: KopettDagh, Maastrichtian, Neyzar Formation, Paleosoil, Carbonate Ramp, Globotruncanidae, Benthonic, Plankton .

اين سازند  از محل برش الگو به سمت خاور ناحيه کاهش مي  يابد ،  به طوري 
نار، به 45 متر کاهش مي             يابد   که د ر خاوري ترين قسمت ناحيه، يعني برش 
)افشار حرب،�373(، ولي از برش الگو به سمت باختر بر ستبراي سازند  نيزار 
افزود ه مي شود  به طوري که د ر جنوب ناود يس کالت به 590 متر مي رسد . 
تاکنون هيچ فسيل شاخصي از سازند  نيزار گزارش نشد ه است. تعد اد  کمي 
از گونه هاي غير شاخص مانند  .Saracenaria sp و .Anomalina sp  از 
محل برش الگو توسط رهقي گزارش شد ه است )افشار حرب، �373(.  سن 
نيزار را بر اساس قرارگيری آن د ر بين د و سازند  آب تلخ وکالت با  سازند  
سن ماستريشتين، به ماستريشتين نسبت د اد ه اند . ازآنجاکه اين سازند  تاکنون 
بررسي  اين تحقيق،  از  لذا هد ف  نگرفته،  قرار  به طور تفصيلي مورد  مطالعه 
د قيق چينه شناسي، پي برد ن به تغييرات قائم و جانبي، توجه به مرز اين سازند  
سن  تعيين  منظور  به  فسيل شناسی  د قيق  مطالعات  پايين،  و  باال  سازند های  با 
سازند  و تعيين جايگاه آن د ر ستون چينه شناسي و سرانجام بررسي و شناسايي 

ريزرخساره ها به منظور تفسير محيط رسوبي اين سازند  است .
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روش مطالعه 

برای انجام اين تحقيق پس از جمع آوری منابع و کسب اطالعات الزم،کليه 
کارهای تحقيقاتي پيشين که بر روی منطقه انجام شد ه بود  به د قت مطالعه و 
زمين شناسي  برشهای  محل  انتخاب  منظور  به  اوليه  صحرايي  کارهای  سپس 
د ر چند ين نوبت انجام شد ه است. د ر اينجا سعي شد ه تا برشها د ر محلهايي 
اينکه  ود وم  بود ه  کاملي  مقاطع  چينه شناسي  نظر  از  اوالً  که  شوند   انتخاب 
د ارای کمترين پوشش و به هم ريختگي ساختاری باشند . بر اين اساس، د ر اين 
بررسي، سه برش چينه شناسي مناسب برای نمونه برد اری سامان    مند  از سازند  
نيزار انتخاب و د ر مجموع �59 نمونه از سه برش فوق برد اشت شد ه که 90 
نمونه از آنها سنگي و 69 عد د  بقيه شيلي بود ه است. از 90 نمونه سنگي ��8 
مقطع نازک تهيه شد ه است. مقاطع نازک به وسيله ميکروسکوپ با نورهای 
 Folk )1980(به روش ماسه سنگها  مطالعه شد ه اند .  د قت  به   XPL و   PPl

نامگذاری  و  مطالعه   Folk & Danham)1962( به روش  و سنگ آهکها 
نيزار د ر هر سه  اين مطالعات، محيط رسوبگذاری سازند   بر اساس  شد ه اند . 

برش زمين شناسي تعيين شد ه است. 
نمونه های شيلي به روش شستشو )Washing(  آماد ه سازی شد ه و سپس به 
کمک ميکروسکوپ د و چشمي )Binocular( فسيلهای مربوطه شناسايي و 
توسط ميکروسکوپ الکتروني )SEM( از آنها عکسبرد اری شد ه است. اين 
مطالعات منجر به شناسايي �4 جنس و 30 گونه از روزن د اران شد ه است. د ر 
نهايت، با جمع بند ی مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي ضمن رسم ستونهای 
چينه شناسي و همبستگي آنها با يکد يگر، سن و محيط رسوبي سازند  نيزار د ر 

منطقه مورد  مطالعه تعيين شد ه است.

موقعيت  جغرافيايي و راههای د سترسي به برشهای چينه  شناسي مورد  مطالعه 

محد ود ه مورد  مطالعه د ر خاور حوضه کپه د اغ از طول جغرافيايي َ 45  59ْ  
تا  َ 37  60ْ و عرض جغرافيايي �5َ  ْ  36 تا  َ 58  ْ 36    قرارگرفته است. د ر اين 
از  ترتيب  به  که  شد ه  برد اشت  نيزار  سازند   از  چينه شناسي  برش  سه  بررسي 

خاور به باختر منطقه عبارتند  از )شکل �(:
قرار  سرخس  به  مشهد   اصلي  جاد ه  مسير  د ر  برش  اين  تنگ نيزار:  برش   - �
به  مشهد   از  کيلومتر  از طي 95  برش پس  اين  به  برای رسيد ن  است.  گرفته 
با طي �7 کيلومتر از روستاي  به روستای مزد وران رسيد ه و  طرف سرخس 
مزد وران و د ر مسير جاد ه اصلي به تنگه اي باريک به نام تنگ نيزار مي رسيم. 
برش مورد  نظر د ر خاور اين تنگه و د ر د امنه اي صخره ساز انتخاب  شد ه است. 

مختصات قاعد ه برش عبارت است از:
X=60°   33´  �8˝   ;          Y=36°   �6´  35˝  ;          Z=688m

اصلي  جاد ه  از  مي توان  برش  اين  به  د سترسي  براي  تنگ چهچهه:  برش   - 2
مشهد - کالت ناد ري استفاد ه کرد . پس از طي 78 کيلومتر از مشهد  به طرف 
کالت ناد ري به سه راهي سنگانه رسيد ه و پس از طي 33 کيلومتر د ر جاد ه 
شوسه اي که به طرف شمال خاور امتد اد  يافته به روستاي چهچهه مي رسيم. 
برش مورد  نظر د ر 5 کيلومتري جنوب خاوري روستاي چهچهه و د ر مسير 

جاد ه اي خاکي قرار گرفته است. مختصات قاعد ه برش عبارت است از: 
X=59°   57´   24 ̋     ;          Y=36°   35´   28˝  ;          Z=653m

مشهد   اصلي  جاد ه  مسير  د ر  برش  اين  ناد ري:  آباد - کالت  جليل  برش   - 3
به کالت ناد ري و د ر فاصله �38 کيلومتري مشهد  و يا 7 کيلومتري جنوب 
شد ه  انتخاب  آباد   جليل  روستای  نام  به  محلي  د ر  و  ناد ري  کالت  خاوري 
است. برش مورد  نظر د ر شمال روستا و د ر د امنه اي به شد ت صخره ساز قرار 

گرفته است. مختصات قاعد ه برش عبارت است از:
X= 59˚   44´   56˝  ;        Y= 36˚   58´    07   ̋   ;          Z=1091m

توصيف سازند  نيزار د ر برشهای مورد  نظر 

ماسه سنگهای  شامل  آواری  سيليسي-  رسوبات  از  نيزار  سازند   اعظم  قسمت 
ستبر اليه گلوکونيتي و شيل به همراه اليه هايي از سنگ آهک ماسه ای تشکيل 
شد ه است. اليه های سنگ آهک ماسه ای به طور معمول د ر قسمتهای بااليي 
سازند  د يد ه مي شوند . تا کنون از سازند  نيزار فسيل شاخصي گزارش نشد ه و 
فقط تعد اد  کمي از گونه های .Saracenaria sp و.Anomalina sp از محل 
برش الگو توسط رهقي گزارش شد ه است )افشار حرب، �373(. سن سازند  
نيزار را با د ر نظر گرفتن سن بخش بااليي سازند  زيرين )سازند  آب تلخ( که 
ماستريشتين است و سن سازند  بااليي )سازند  کالت( که آن نيز ماستريشتين 
منظور  به  د اد ه  شد ه است)افشار حرب، �373(.  نسبت  ماستريشتين  به  است، 
اين  از  چينه شناسی  برش   3 نيزار  سازند   فسيلي  مجموعه  شناسايي  و  بررسي 
منطقه  باختر  به  خاور  از  ترتيب  به  برش  سه  اين  است.  شد ه  انتخاب  سازند  
عبارتند  از: الف( برش تنگ نيزار   ب( برش تنگ چهچه    ج( برش جليل 
آباد - کالت ناد ري. الزم به ذکر است که اکثريت قريب به اتفاق اين فسيلها و 
بويژه کليه فسيلهای شاخص برای نخستين بار از اين سازند  گزارش مي شوند .

الف( برش چينه شناسي تنگ نيزار

د ر اين برش مرز زيرين و بااليي سازند  نيزار به ترتيب با سازند های آب تلخ و 
کالت به صورت ناپيوستگی فرسايشی بود ه که به        وسيله يک اليه د يرينه خاک 
مشخص شد ه است )شکل 5، عکس شماره 2( . سازند  نيزار د ر اين برش د ر 
يال شمالی يک تاقد يس، با روند  کلی شمال باختر- جنوب خاور قرار گرفته 
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است. امتد اد  اليه ها N - 3�7  و شيب آنها 23 د رجه به طرف شمال خاور 
است. ستبراي سازند  نيزار د ر اين برش 3�2 متر اند ازه گيری شد ه )شکل 2( و 
بر اساس ويژگيهاي ريخت شناسي و سنگ شناسی به 8 واحد  تقسيم شد ه است 

)شکل 5 ، عکس شماره �(.
گلوکونيتي  سنگ  ماسه  از  و  د اشته  ستبرا  متر   53/2 واحد   اين    )� واحد  
ستبر اليه به رنگ خاکستری متمايل به سبز تشکيل شد ه است. جورشد گی 
زياد ی  مانند   گرهک  اشکال  د ارای  و  بود ه   متوسط  تا  خوب  ماسه سنگها 
پايين  از  مانند   گرهک  اشکال  اند ازه  قائم  توالي  يک  د ر  معموالً  است. 
فسيلهای فقط  و  بود ه  فقير  فسيلي  نظر  از  واحد   اين  مي يابد .  کاهش  باال  به 

 Gavelinella  sp.)Brotzen, 1942(; Loxostomum  sp. )Ehrenberg,

1854( د ر آن شناسايي شد ه اند  :

واحد  2( اين واحد  54/2 متر ستبرا د اشته و شامل شيل خاکستری متمايل به سبز 
همراه با اليه های نازکی از ماسه سنگ  هوازد ه و رس د ار است. ماسه سنگها 
د ارای گلوکونيت، اشکال گرهک مانند ، الميناسيون مورب و اثر فسيل است. 

مهم ترين فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Globotruncana  sp. )Cushman, 1927(, Saracenaria  navicula 

)d, Orbigny(, Gavelinella  baltica )Brotzen, 1942(, Anomalina  

aumalensis )Sigal(, Marssonella turris )d,Orbigny(, 

Gyroidinoides  nitida )Reuss, 1844(, Frondicularia sp. 

)Defracce, 1826(, Nodosaria  sp. )Lamarck, 1812(, Dentalina  

sp. )Risso, 1826(

واحد  3( اين واحد  د ارای �8/2 متر ستبرا  بود ه و از ماسه سنگ گلوکونيتی به 
رنگ خاکستری تا سبز زيتونی تشکيل شد ه است. فسيلهای شناسايي شد ه د ر 

اين واحد  عبارتند  از :
Marssonella  sp. )Cushman, 1933(, Robulus sp. 

)Montfort,1808(, Miliolidae

واحد  4( اين واحد  د ر مجموع 66/2 متر ستبرا د اشته و از پايين به باال شامل : 
29/2 مترتناوبي از شيل آهکی به رنگ خاکستری روشن با  اليه های نازکی از ماسه 
سنگ گلوکونيتي به رنگ خاکستری روشن تا خاکستری متمايل به سبز زيتونی. 
با  سبز  به  متمايل  خاکستری  تا  روشن  خاکستری  رنگ  به  شيل  متر   37
به  متمايل  خاکستری  رنگ  به  نازک  اليه   ماسه سنگهای  از  ميان اليه هايي 
 : از  عبارتند   واحد   اين  د ر  شد ه  شناسايي  فسيلهای  مهم ترين  زيتوني.  سبز 
Globotruncana  sp., Rotalia  sp. )Lamarck, 1804(, 

Globorotalites  sp. )Brotzen, 1942(, Anomalina  sp. )d,Orbigny, 

1826(, Saracenaria  navicula, Marssonella  oxycona 

)Reuss, 1860(, Bolivinita  planata )Cushman(, Loxostomum  

subrostratum  )Ehrenberg, 1854(,  Gavelinella  sp.

واحد  5( ستبراي اين واحد  20/5 متر است. سنگ شناسي آن شامل ماسه سنگ 
د انه ريز به رنگ خاکستری متمايل به سبز است. ماسه سنگها د ارای جورشد گی 
متوسط، الميناسيون افقي و مورب، اثر فسيل و ساختارهای رسوبی مانند  قالبهای 
: از  عبارتند   واحد   اين  د ر  شد ه  شناسايي  فسيلهای  هستند .  جريانی  و  وزنی 
Saracenaria  navicula, Gavelinella  sp., Loxostomum  sp., 

Marssonella  sp., Miliolidae

به  ماسه ای  شيل  تناوب  از  و  د اشته  ستبرا  متر   39/2 واحد   اين   )6 واحد  
رنگ  به  سنگ  ماسه  از  نازکی  اليه های  و  سبز  به  متمايل  خاکستری  رنگ 
و  وگلوکونيتي  د انه ريز  ماسه سنگها  است.  شد ه  تشکيل  روشن  خاکستری 
د ارای جورشد گی خوب و اشکال گرهک مانند  هستند . مهم ترين فسيلهای 

اين واحد  عبارتند  از :
Globotruncana  sp., Saracenaria  navicula, Marssonella  

oxycona, Nodosaria  corsicanana )Cushman, 1938(, 

Nodosaria  affinis )Reuss, 1845(, Ammodiscus  glabratus 

)Cushman and Jarvis(, Loxostomum  subrostratum, Dentalina  

catenula )Reuss, 1860(, Gavelinella  incerta )Hofker(, 

Rhabdammina  sp. )M.Sars, 1869(, Quinqueloculina  sp. 

)d, Orbigny, 1826(, Spicule of sponge

باال  به  پايين  از  و  د اشته  ستبرا  متر   �6/3 مجموع  د ر  واحد    اين   )7 واحد  
شامل: 

6/2 متر ماسه سنگ به رنگ خاکستری روشن تا خاکستری متمايل به سبز . 
ماسه سنگها د انه ريز تا د انه متوسط بود ه و د ارای جورشد گی خوب، اليه بند ي 

متقاطع و موج نقش است.  
قهوه ای  به  متمايل  نخود ی  رنگ  به  بايواسپارايتی  آهک  سنگ  متر   4/5
تا د رشت و د ارای  روشن. سنگ آهکها ماسه ای، گلوکونيتی، د انه متوسط 

جورشد گی ضعيفي هستند . 
متمايل  تا خاکستری  به رنگ خاکستری روشن  ماسه سنگ آهکی  متر   5/6
به سبز. ماسه سنگها د انه ريز تا متوسط و د ارای گلوکونيت هستند . فسيلهای 

شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Globotruncana  sp., Marssonella  oxycona, Rotalia  sp., 

Quinqueloculina  sp., Massilina sp. )Cushman and Todd(, 

Red algae

واحد  8( اين واحد  از 44/2 متر شيل آهکی به رنگ خاکستری متمايل به سبز 
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تشکيل شد ه است. د ر باالترين حد  اين واحد  اليه ای از صد ف سنگ د يد ه 
می شود . مهم ترين فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :

Globotruncana  sp., Saracenaria  navicula, Gavelinella  

clementiana )d, Orbigny, 1840(, Gyroidinoides  nitida, 

Cibicides  subcarinatus )Cushman and Deaderick(, Dentalina  

catenula, Lenticulina  sp. )Lamarck, 1804(, Anomalina  sp., 

Frondicularia  sp., Quinqueloculina sp.

2( برش چينه شناسي تنگ چهچهه

د ر اين برش مرز زيرين و بااليي سازند  نيزار  به ترتيب با سازند های آب تلخ  و 
کالت به صورت  ناپيوستگی فرسايشی بود ه و به وسيله يک اليه د يرينه خاک 
مشخص مي شود  )شکل 6 ، عکس شماره �(. د ر اين برش سازند  نيزار د ر يال 
شـمالی تاقــــد يس چهچهه قرار گرفته و امتد اد  اليه ها  N – 305  و شيب 
اليه ها 28 د رجه به طرف شمال خاور است. ستبراي سازند  نيزار د ر اين برش 
�39 متر بود ه )شکل 3( و بر اساس ويژگيهاي ريخت شناسي و سنگ شناسی 

به 8 واحد  تقسيم شد ه است )شکل 5 ، عکس شماره3( .
واحد  �( اين واحد   �7/5 متر ستبرا د اشته و از ماسه سنگ به رنگ خاکستری 
متمايل به سبز زيتوني همراه با ميان اليه هايي از شيل ماسه ای به رنگ خاکستری 
تشکيل شد ه است. ماسه سنگها  د انه ريز و ستبر اليه بود ه و د ارای اليه بند ي 
متقاطع و فرسايش النه زنبوری )حفره حفره(است. مهم ترين فسيلهای شناسايي 

شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Marssonella  sp., Gavelinella  sp., Loxostomum  sp.

به  واحد  2( اين  واحد  �24 متر ستبرا د ارد  سنگ شناسي اين واحد  از شيل 
رنگ خاکستری متمايل به آبی تشکيل شد ه است. مهم ترين فسيلهای شناسايي 

شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Saracenaria  navicula, Marssonella  turris, Marssonella  

trochus )d, Orbigny(, Gyroidinoides  nitida, Lagena  hispida 

)Reuss(, Globotruncana  sp., Anomalina  aumalensis, 

Cibicides  subcarinatus, Frondicularia  sp., Nodosaria  sp. 

واحد  3( اين واحد  د ر مجموع 52/5 متر ستبرا د اشته و از پايين به باال شامل : 
 . قهوه ای  به  متمايل  خاکستری  تا  خاکستری  رنگ  به  ماسه سنگ  متر   36/2
ماسه سنگها د انه ريز با جورشد گی متوسط بود ه و د ارای اليه بند ي متقاطع و 

موازی، اشکال گرهک مانند  و اليه بند ی ستبر است.
�/8 متر ماسه سنگ اليه نازک به رنگ خاکستری تا سبز د ارای گلوکونيت، 

اليه بند ي متقاطع و گرهک. 

اليه بند ی  گلوکونيت.  د ارای  خاکستری  رنگ  به  ماسه سنگ  متر   8/2
ماسه سنگها از نوع تود ه اي بود ه و د رآنها  اليه هايی از سنگ آهک فسيل د ار 

د يد ه می شود  . فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از: 
Anomalina  sp., Gyroidina  sp., Robulus  sp., Miliolidae

رنگ   به  ماسه ای  تا شيل  از شيل  و  د اشته  ستبرا  متر   8/9 واحد   4(اين  واحد  
خاکستری تا خاکستری متمايل به سبز تشکيل شد ه است. مهم ترين فسيلهای 

شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Saracenaria  navicula, Bolivinita  planata )Cushman(, 

Globotruncana  sp., Rotalia  sp., Globorotalites  micheliniana 

)d, Orbigny, 1840(, Marssonella  oxycona, Gavelinella  

clementiana, Loxostomum  subrostratum, Anomalina  sp., 

Dentalina  sp.
واحد  5( اين واحد  32/2 متر ستبرا د ارد . سنگ شناسي اين واحد  از ماسه سنگ 
به رنگ خاکستری تا خاکستری روشن است. ماسه سنگها آهکي، گلوکونيتی 
گرهک  اشکال  متقاطع،  اليه بند ي  ستبر،  اليه بند ی  د ارای  و  بود ه  د انه ريز  و 
اثرات فسيلي د ر اين واحد  به فراواني  مانند  و فرسايش النه زنبوری هستند . 

د يد ه مي شود . فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از:
Marssonella  turris, Marssonella  oxycona, Gavelinella  sp., 

Loxostomum  sp., Miliolidae

واحد  6(ستبراي اين واحد  �09/8 متر بود ه و از پايين به باال شامل: 
2�/3 متر شيل به رنگ خاکستری تا سبز زيتونی. شيلها حاوی گلوکونيت و 

ميکروفسيلهای کف زي هستند . 
88/5 متر شيل آهکی به رنگ خاکستری تا خاکستری متمايل به آبی همراه  با 
تناوب سنگ آهک به رنگ خاکستری تا خاکستری متمايل به آبی. مهم ترين 

فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Saracenaria  navicula, Marssonella  trochus, Marssonella  

turris, Globotruncana  sp., Nodosaria  corsicanana, 

Nodosaria  affinis, Dentalina  catenula, Robulus  munsteri 

)Roemer(, Ammodiscus  glabratus, Loxostomum  

subrostratum, Anomalina  sp., Ammobaculites  sp. )Cushman, 

1910(, Lenticulina  sp., Gavelinella  sp., Rhabdammina  sp., 

Quinqueloculina  sp.
واحد  7( اين واحد  8/2 متر ستبرا د اشته و از سنگ آهک ماسه ای د انه ريز به 
رنگ خاکستری تا سبز زيتونی تشکيل شد ه است. فسيلهای شناسايي شد ه د ر 

اين واحد  عبارتند  از :
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Marssonella  sp., Loxostomum  sp., Quinqueloculina  sp., 

Massilina  sp.
واحد  8( ستبراي اين واحد  د ر مجموع 37/9 متر بود ه و از پايين به باال شامل: 
تناوب سنگ آهک خاکستری  با  به رنگ خاکستری همراه  متر شيل   25/7

رنگ. 
2متر سنگ آهک بايواسپارايت به رنگ خاکستری تا خاکستری متمايل به آبی. 
�0/2 متر تناوب شيل با شيل آهکی به رنگ خاکستری د ارای فسيل و اثرات 

فسيلي. مهم ترين فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Globotruncana  sp., Saracenaria  navicula, Gavelinella  

clementiana, Gyroidina  nitida, Robulus  munsteri, 

Frondicularia  inversa )Reuss, 1844(, Cibicides  subcarinatus, 

Dentalina  catenula, Anomalina sp.

3( برش چينه شناسي جليل آباد - کالت ناد ري 

د ر اين برش مرز زيرين سازند  نيزار با سازند  آب تلخ بر خالف د و برش قبلي 
به  صورت پيوسته و هم شيب است )شکل 6 ، عکس شماره 3(،  اما مرز بااليي 
آن با سازند  کالت، همانند  د يگر برشها  به صورت يک ناپيوستگی فرسايشی 
است که با يک اليه 7-5 سانتي متری از د يرينه خاک مشخص شد ه است. د ر 
اين برش سازند  نيزار د ر يال جنوبی ناود يس کالت ناد ری قرار گرفته است. 
امتد اد  اليه ها N - 300 و شيب اليه ها 55  د رجه به طرف شمال خاور است. 
اساس  بر  که   )4 )شکل  است  متر   555/5 برش  اين  د ر  نيزار  سازند   ستبراي 
ويژگيهاي ريخت شناسي و سنگ شناسی،  به 8 واحد  تقسيم شد ه است )شکل 

6 ، عکس شماره 2( .
واحد  �( اين واحد  د ر مجموع 74/2 متر ستبرا د اشته و از پايين به باال  شامل: 
رنگ  به  سنگ  ماسه  با  خاکستری   رنگ  به  ماسه ای  شيل  تناوب  متر   6/8
خاکستری روشن. ماسه سنگها ستبر اليه و د انه ريز تا متوسط بود ه و د ارای 

اليه بند ي افقي ومتقاطع هستند . 
�4/5 مترتناوب شيل ماسه ای به رنگ خاکستری تا سبز با ماسه سنگ به رنگ 
ماسه سنگها   و  بود ه  گلوکونيت  د ارای  شيلها  قهوه ای.  به  متمايل  خاکستری 

د انه ريز و د ارای اليه بند ی ستبري هستند .
شيلها حالت  قهوه ای.  به  متمايل  به رنگ خاکستری  ماسه ای  متر شيل   2�/�

ورقه ای د ارند . 
د ارای  ماسه سنگها  زيتونی.  سبز  تا  خاکستری  رنگ  به  ماسه سنگ  متر   ��/5
اثرات  فسيلي هستند . ماسه سنگها  اليه بند ي متقاطع، اشکال گرهک مانند  و 

ابتد ا اليه نازک بود ه و به طرف باال ستبراليه مي شوند . 

20/3 متر ماسه سنگ آهکی به رنگ خاکستری. ماسه سنگها د انه ريز و ستبر 
اليه بود ه و د ارای اليه بند ي متقاطع و اثرات فسيلي هستند . فسيلهای شناسايي 

شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Loxostomum  subrostratum,Anomalina  sp., Gavelinella  sp.

واحد  2( اين واحد  87/3 متر ستبرا د اشته و از شيل ماسه ای به رنگ خاکستری 
مهم ترين  هستند .  آلی  مواد   د ارای  شيلها  است.  شد ه  تشکيل  زيتونی  سبز  تا 

فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Globotruncana  sp., Hedbergella  sp. )Bronnimann 

and Brown, 1958(, Saracenaria  navicula, Gavelinella  

baltica, Gyroidina  nitida, Anomalina  aumalensis, 

Anomalina  henbesti )Plummer, 1936(, Marssonella  

oxycona, Marssonella   trochus, Cibicides  subcarinatus, 

Ammobaculites  subcretacea )Cushman and Alexander(, 

Nodosaria  affinis, Dentalina  catenula, Lagena  hispida, 

Bolivinita  planate, Robulus  munsteri

واحد  3( اين واحد  �/�2 متر ستبرا د اشته و از سنگ آهک ماسه ای به رنگ 
فسيلهای  است.  تشکيل شد ه  زيتونی  به سبز  متمايل  تا خاکستری  خاکستری 

شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
Marssonella  oxycona, Marssonella  turris, Heterohelix  

globulosa )Ehrenberg, 1840(, Robulus  munsteri

واحد  4( اين واحد  �77 متر ستبرا د اشته و از پايين به باال شامل :
�3/2 متر تد اخل شيل ماسه ای به رنگ خاکستری تا سبز زيتونی با ماسه سنگ 
به رنگ خاکستری. شيلها د ارای گلوکونيت و ماسه سنگها د انه ريز، ستبر اليه 

و د ارای گلوکونيت و اثر فسيل هستند .
32/9 متر تد اخل آهک ماسه ای  فسيل د ار به رنگ خاکستری با ماسه سنگ 
آهکی  د انه ريز به رنگ خاکستری تا سبز زيتونی. ماسه سنگهای آهکی د ارای 

گلوکونيت، اليه بند ی ستبر و اليه بند ي متقاطع و افقي هستند .
تيره  خاکستری  تا  خاکستری  رنگ  به  ماسه ای  آهک  سنگ  متر   37/7
د ارای  آهکها  سنگ  خاکستری.  رنگ  به  شيل  از  نازکي  ميان اليه هاي  با 

اينوسراموس و اثرات فسيلي هستند .
46/2 متر تناوبی از سنگ آهک ماسه ای به رنگ خاکستری تا خاکستری تيره 

با شيل ماسه ای به رنگ خاکستری تا خاکستری متمايل به آبي . 
به آبی  متمايل  تا خاکستری  به رنگ خاکستری  ماسه ای  مترتناوب شيل   47
فسيلهای  مهم ترين  تيره.  خاکستری  تا  خاکستری  رنگ  به  ماسه ای  آهک  با 

شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از :
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Siderolites  calcitrapoides )Lamarck, 1801(, Globotruncana  

sp., Saracenaria  navicula, Anomalina  aumalensis, 

Gavelinella  clementiana, Globorotalites  micheliniana, 

Heterohelix globulosa, Marssonella  trochus, Marssonella  

oxycona, Loxostomum  subrostratum, Bolivinita  planate, 

Rotalia  sp., Robulus  munsteri

واحد  5( اين واحد  د ارای ستبراي کلی 86/2 متر بود ه و از پايين به باال شامل:
�/44 متر سنگ آهک به رنگ خاکستری متمايل به قهوه ای د ارای اثرات فسيلي.

�/42 متر سنگ آهک ماسه ای به رنگ خاکستری حاوی فسيل اينوسراموس 
و جلبک. مهم ترين فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از : 

Siderolites  calcitrapoides, Pseudosiderolites  vidali 

)Smout, 1955(, Abathomphalus  mayaroensis )Bolli, 1951(, 

Globotruncana  sp., Orbitoides  apiculata )Schlumberger, 

1901(, Orbitoides  tissoti )Schlumberger(, Orbitoides  

concavatus )A. Rahaghi, 1976(, Monolepidorbis cf.  douvillei, 

Globorotalites micheliniana, Saracenaria navicula, 

Marssonella  oxycona, Heterohelix  globulosa, Anomalina  

sp.,  Gavelinella  sp.,  Gavelinopsis  sp. )Hofker, 1951(

واحد  6( اين واحد  د ر مجموع د ارای ستبراي 60/4 متر بود ه و از پايين به باال شامل:
 3�/4 متر تناوب شيل آهکی به رنگ خاکستری با سنگ آهک ماسه ای به 

رنگ خاکستری تا نخود ی. 
�2/7 متر سنگ آهک ماسه ای به رنگ خاکستری تا نخود ی.

�6/3 متر شيل آهکی به رنگ خاکستری حاوی گلوکونيت.
مهم ترين فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از:

Siderolites  calcitrapoides, Pseudosiderolites  vidali, 

Globotruncana  sp., Lepidorbitoides  sp. )A.Silvestri,1907(, 

Monolepidorbis  cf.  douvillei )Astre(, Marssonella  

oxycona, Saracenaria  navicula, Gavelinella  incerta, 

Heterohelix  globulosa, Nodosaria  corsicanana, Nodosaria  

affinis, Ammodiscus  glabratus, Loxostomum  subrostratum, 

Dentalina  catenula, Calcisphaerula  innominata )Bonet(, 

Robulus  munsteri,Quinqueloculina  sp.,Ammobaculites  

sp., Anomalina  sp., Melobesiees )Spicule of echinoderm(, 

Rhabdammina  sp.
واحد  7( اين واحد  از 25/5 متر سنگ آهک ماسه ای به رنگ خاکستری تا 

نخود ی تشکيل شد ه است. سنگ آهکها د ارای مقاد ير فراواني از خرد ه های 
جلبکي هستند . فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از:

Saracenaria  sp., Quinqueloculina  sp., Massilina  sp., 

Marssonella  sp. 
واحد  8( ستبراي اين واحد  32/8 متر بود ه و از سنگ آهک ماسه ای به رنگ 
خاکستری تا نخود ی روشن همراه با شيل آهکی به رنگ خاکستری تا خاکستری 
اليه بند ي  گلوکونيت،  د ارای  واحد   اين  است.  شد ه  تشکيل  آبی  به  متمايل 
متقاطع و افقي است. مهم ترين فسيلهای شناسايي شد ه د ر اين واحد  عبارتند  از:
Globotruncana  sp., Saracenaria  navicula, Anomalina  sp.,

Gyroidina  nitida , Cibicides  subcarinatus,  Gavelinella  sp., 

Dentalina  sp., Lenticulina  sp.

ميکروفسيلهای  از  گونه   30 و  جنس   4� شناسايي  بر  عالوه  تحقيق،  اين  د ر 
کف زي،  براي نخستين بار فسيلهای شاخصی مانند : 

Siderolites  calcitrapoides, Pseudosiderolites  vidali, 

Abathomphalus  mayaroensis, Orbitoides  apiculata, 

Orbitoides  tissoti, Lepidorbitoides  sp .
شناسايي شد ه است. به طور کلي، با توجه به مجموعه فسيلي شناسايي شد ه 
د ر هر سه برش، سن سازند  نيزار ماستريشتين و بويژه ماستريشتين پسين تعيين 

شد ه است.
افشار حرب )�373( هر د و مرز سازند  نيزار را با سازند های آب تلخ د ر زير و 
کالت د ر باال به صورت هم شيب، همساز و با گذر تد ريجي گزارش کرد ه 
است، اما با بررسيهای به عمل آمد ه، بويژه د ر خاور ناحيه مورد  مطالعه،  مرز 
فرسايشي  ناپيوستگي  يک  صورت  به  آب تلخ  سازند   با  نيزار  سازند   زيرين 
)Disconformity( همراه با يک اليه 3 تا 5 سانتي  متری از د يرينه خاک د ر 
بين آنهاست که د ر قسمت جنوب خاوري تنگ نيزار به خوبي د يد ه مي شود . 
د ر برش تنگ چهچهه نيز اين د يرينه خاک با وضوح کمتری د يد ه شد ه، اما 
با سازند   نيزار  اين اليه د يد ه نشد ه و مرز زيرين سازند   د ر برش جليل آباد  
مرز  است.  تد ريجي  گذری  با  و  هم شيب  صورت  به  برش  اين  د ر  آب تلخ 
ناپيوستگي فرسايشي   نيز به صورت يک  با سازند  کالت  نيزار  بااليي سازند  
همراه با يک اليه 7 تا �0 سانتي متری د يرينه خاک د ر بين آنهاست که د ر کل 
ناحيه خاور حوضه کپه د اغ به خوبي آشکار است. براي تأييد  اين موضوع، 
از د يرينه  خاک موجود  د ر مرز بين سازند های نيزار و کالت واقع د ر برش 
اين  نام  به روش هيد رومتری،  بافت آن  تحليل  با  و  نمونه برد اری  نيزار  تنگ 
 خاک د ر رد ه بند ی خاکها ماسه آهکي )Loamy Sand( با pH=7.53  و

Ec =13.75  تعيين شد ه است. اين ويژگيها نشان مي د هد  که اين  µmhos
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فرايند های  تأثير  تا حد ی تحت  است که  مواد  خاکي مستحکم  نوع  از  اليه 
هوازد گي و خاکساز قرار گرفته است. اين خاک د ارای مقاد ير جزئي رس 
و سيلت است. خاک مربوطه د ارای pH قليايي بود ه و حاوی مقاد ير زياد ی 
نمکهای قليايي و قليايي خاکي است که گوياي عد م شرايط اقليمي مرطوب 

و وجود  شرايط خشک د ر زمان تشکيل آن است. 

انطباق واحد های سنگ چينه شناختي

د ر همبستگي سه برش مورد  مطالعه، با توجه به وجود   ناپيوستگي فرسايشي همراه 
با يک اليه د يرينه خاک د ر مرز بين سازند های نيزار و کالت د ر کل ناحيه مورد  
مطالعه، اين اليه  به عنوان خط مبنا )Datum line( د ر نظر گرفته شد ه است 
)شکل7(. ازهمبستگي و مقايسه سه برش مذکور نتايج زير به د ست آمد ه است:

�( از خاور به باختر ناحيه مورد  مطالعه،  بر ستبراي سازند  نيزار افزود ه مي شود  به 
طوري که ستبراي اين سازند  د ر برش تنگ نيزار 3�2 متر، د ر برش تنگ چهچهه 
�39 متر و د ر برش جليل آباد-کالت ناد ری  ستبراي آن به 555/5  متر مي رسد . 
2( د ر هر يک از برشها و د ر يک توالي قائم از قاعد ه به سمت رأس سازند ، 
از ميزان رسوبات سيليسي-آواری کاسته  شد ه  و به تد ريج  بر ميزان رسوبات 
کربناتي آن افزود ه مي شود . به طوري که د ر قسمتهای بااليي اين سازند  اليه هايي 
از ماسه سنگ آهکي، سنگ آهک ماسه ای و سنگ آهک مشهود  است. همين 
سمت  از  که  طوري  به  مي شود ،  د يد ه  نيز  سازند   جانبي  تغييرات  د ر  پد يد ه 
خاور به طرف باختر محد ود ه مورد  مطالعه بر تعد اد  و ستبراي اليه های آهکي 
افزود ه مي شود  تا جايي که د ر برش جليل آباد-کالت ناد ری ، اليه های آهکي 
و آهک ماسه ای بخش قابل توجهي از سازند  را به خود  اختصاص د اد ه اند .
3( د ر يک توالي قائم از قاعد ه  به سمت رأس، همزمان با تغييرات رخساره ای 
افزايش  نيز  فسيلها  تنوع  و  فراواني  د رصد   کربناتي،  به  تخريبي  رسوبات  از 
کف زي،  ميکروفسيلهای  بر  عالوه  نيزار  سازند   رأسي  افقهای  د ر  و  مي يابد  
نيز د يد ه مي شوند . د ر مقايسه برشهای سه گانه  ميکروفسيلهای پالنکتونيک 
برشهای  سمت  به  خاوري  برشهای  از  نيز  فسيلي  د رصد   افزايش  يک  فوق، 

باختري مشهود  است. 
4( د ر هر سه برش مورد  مطالعه هشت واحد  سنگ شناختي تفکيک شد ه که با 

مختصر اختالفهايي د ر ستبرا و رخساره، با يکد يگر قابل انطباق هستند . 
5(  د ر هر سه برش مورد  مطالعه، سازند  نيزار با يک ناپيوستگي فرسايشي بر 
روی سازند  آب تلخ قرار گرفته است با اين ويژگي که د ر د و برش تنگ نيزار 
و چهچهه د ر مرز بين د و سازند  يک افق د يرينه خاک وجود  د ارد  د ر حالي 

که د ر برش جليل آباد  اين افق د يد ه نمي شود . 
6( د ر هر سه برش مورد  مطالعه مرز بين سازند  نيزار با سازند  کالت از نوع 

ناپيوستگي فرسايشي است با اين ويژگي که د ر مرز بين د و سازند ، د ر هر سه 
برش يک افق د يرينه خاک وجود  د ارد . 

                                                                                                                              
مطالعه ريز رخساره های سازند  نيزار 

براساس مطالعات سنگ شناسي و د يرينه شناسي بر روي ��8 مقطع نازک و 
رخساره  د سته  سه  شيلي  رسوبات  تشکيل د هند ه  اجزای  به  توجه  با  همچنين 
اصلي د ر سازند  نيزار تعيين شد ه که عبارتند  از : الف( رخساره ماسه سنگي 

ب( رخساره شيلي ج( رخساره کربناتي.

الف( رخساره ماسه سنگي 

فراواني  د رصد   و   Folk)1980( پنجگانه  رد ه بند ی  اساس  بر  ماسه سنگها 
اجزاي اصلي تشکيل د هند ه آن )کوارتز، فلد سپار و خرد ه سنگ( شناسايي 
نيز  غيره  و  ميکا  گلوکونيت،  مانند   فرعي  اجزاي  شد ه اند .  نامگذاری  و 
و  اصلي  اجـــــزاي  فراواني  د رصد   شــد ه اند .  بررسي  جد اگانه  طور  به 
توسط  شد ه  ارائه  مقايسه ای  نمـــــود ارهاي  از  استفاد ه  با  رخســاره ها  فرعي 
)Baccelle & Bosellini)1965 تعيين شد ه است. مهم ترين رخساره هاي 

ماسه سنگي عبارتند  از:
T1:Very fine- fine sandy, calcite cement, supermature, 

glauconitic, Quartzarenite.
د ر اين رخساره، کوارتز به ميزان 96%، فلد سپار 2% و خرد ه سنگ اغلب به 
است که %4  مهم آن گلوکونيت  فرعي  اجزاي  از  است.  صورت چرت %2 
کل مقطع را تشکيل د اد ه است. اين رخساره د ر واحد  � سازند  نيزار واقع د ر 
 T1 برش تنگ نيزار د يد ه شد ه است ) شماره مقطع: 3�0 ( . د ر تصـــــــوير
فلشهای � -کوارتز تک بلورين 2 - فلد سپار 3 - چرت 4 - گلوکونيت است .
T2: Fine sandy, calcite cement, mature, glauconitic, 

Subarkose.
د ر اين رخساره کوارتز به ميزان 90%، فلد سپار 6% و خرد ه سنگ 4% است. از 
اجزاي فرعي مهم آن کاني گلوکونيت است. اين رخساره د ر واحد  5 سازند  
د ر   .) مقطع  347  ) شماره  است  د يد ه شد ه  نيزار  تنگ  برش  د ر  واقع  نيزار 

تصويرT2 فلشهای �و2 -  فلد سپار 3 - کوارتز 4 - چرت است. 
T3: Fine sandy, calcite cement, submature, glauconitic, 

Sublitharenite.

د ر اين رخساره کوارتز به ميزان 88%، فلد سپار5% و خرد ه سنگ 7% است. از 
اجزاي فرعي مهم آن گلوکونيت است. اين رخساره د ر واحد  7 سازند  نيزار 
 T3 واقع د ر برش تنگ نيزار د يد ه شد ه است ) شماره مقطع: �36 (. د ر تصوير
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فلشهای � - چرت 2 -گلوکونيت 3 -کوارتز 4 - فلد سپار .
T4 : Hybrid Sandstone.

بازوپايان،  د وکفه اي،  قطعات  مانند   زيستي  خرد ه های  رخساره  اين  د ر 
خارپوستان و غيره د ر کنار ذرات آواری مانند  کوارتز، فلد سپار و غيره قرار 
گرفته و تشکيل ماسه سنگ آميخته اي )هيبريد ي( را د اد ه اند . اين رخساره د ر 
واحد  � سازند  نيزار واقع د ر برش جليل آباد - کالت ناد ري د يد ه شد ه است 
)شماره مقطع : 639 ( . د ر تصوير T4 فلشهای �و2 - خرد ه های زيستي است.

ب( رخساره شيلي

شيلها د ر سازند  نيزار به رنگ خاکستري تا خاکستري متمايل به آبي هستند . 
د ارای کانيهای  د يد ه مي شوند ، گروهي  به د و صورت  اين سازند  شيلها  د ر 
تبخيري مانند  ژيپس است که د ر موارد ی حاوی ميکروفسيلهای با د يواره ای 
متشکل از ژيپس هستند . گروه د وم شيلهايي هستند  که فاقد  قطعات ژيپس و 
د وکفه ايها،  بازوپايان،  نظير  فسيلي  خرد ه های  از  توجهي  قابل  مقاد ير  د ارای 

خارپوستان و نيز ميکروفسيل هستند .  

ج( رخساره کربناتي

همان طوري که پيش تر گفته شد  د ر بخشهاي بااليي سازند  نيزار افقهايي از 
خاکستري  تا  خاکستري  رنگ  به  ماسه ای  آهک  سنگ  آهکي،  ماسه سنگ 
رد ه بنـــد ي  اساس  بر  آهکها  سنگ  مي شود .  د يد ه  نخـود ي  به  متمايل 
مهم  ترين  شد ه اند .  نامگذاری   Folk )1962) و   Dunham )1962(

رخساره های کربناتي عبارتند  از : 

C1: Packstone. 

Unsorted fine sandy inoceramid  biomicrite.

اين رخساره  د اراي بيش از60 د رصد  آلوکم است که از اند ازه های کوچک 
تا حد اکثر 3/5 ميلي متر د ر تغيير است. از اجزاي کربناتي آن مي توان به تعد اد  
زياد ي پوسته د وکفه اي بويژه اينوسراموس اشاره کرد . از اجزاي غيرکربناتي، 
کوارتز،کمي فلد سپار و گلوکونيت د يد ه مي شوند . ميزان گلوکونيت د ر اين 
اين رخساره، د ر  د انه های آواری و غيرآواري  رخساره حد ود   5 /� % است. 
زمينه ای از ذرات بسيار د انه ريز )ميکريت( قرار گرفته و د ارای جور شد گي 
ضعيفي است. اين رخساره د ر واحد  7 سازند  نيزار واقع د ر برش تنگ چهچهه 

د يد ه شد ه است )شماره مقطع: �2�0(.

C2: Wackestone - Packstone

Sandy pel biomicrudite. 
د ر اين رخساره پلت د ر حد ود 50 د رصد کل مقطع را تشکيل د اد ه که از نظر 
اند ازه بسيار کوچک مي  باشند . اجزاي غير آواری شامل قطعات د وکفه ايها، 
بازوپايان، جلبک و ميکروفسيلهای کف زي و اجزاي آواری شامل کوارتز 
و گلوکونيت است. اجزاي آواری و غيرآواري اين رخساره د ر زمينه ای از 
شد گي  د ارای جور  رخساره  اين  گرفته اند .  قرار  )ميکريت(  ريز  د انه  ذرات 
برش  د ر  نيـــزار  ســــــازند    4 واحد   د ر  رخســــــــاره  اين  است.  ضعيفي 
جليل آباد - کالت ناد ري د يد ه شد ه است )شماره مقطع: 665(. د ر تصوير

C2  نوک فلشها نشان د هند ه پلت است.

C3:Wackestone

Unsorted fine sandy pelecypod red algal biomicrite 
اين رخساره  د اراي 35 د رصد  آلوکم است که از اند ازه های بسيارکوچک تا 
حد اکثر � ميلي متر د ر تغيير است. از اجزاي کربناتي آن مي توان د وکفه ايها، 
جلبک، بريوزوآ، خارپوستان و ميکروفسيلهای کف  زي بويژه اربيتوئيد س و 
سيد روليتس را نام برد . از اجزاي غيرکربناتي، کوارتز،  فلد سپار و گلوکونيت 
د يد ه مي شوند . د انه های آواری و غيرآواري اين رخساره د ر زمينه ای از ذرات 
بسيار د انه ريز )ميکريت( قرار گرفته و اين رخساره د ارای جورشد گي ضعيفي 
است. اين رخساره د ر واحد  5 سازند  نيزار واقع د ر برش جليل آباد - کالت 
ناد ري د يد ه شد ه است)شماره مقطع: 684(. د ر تصوير C3 فلشهای � - کوارتز 

تک بلورين 2 - جلبک سرخ 3 - صد ف  د وکفه اي .

C4: Packstone - Grainstone

Red algal echinoderm biosprudite

اين رخساره بيش از60 د رصد آلوکم د ارد  که از اند ازه های کوچک تا حد اکثر 
0/4 ميلي متر د ر تغيير است. از اجزاي کربناتي آن مي توان به تعد اد  زياد ي از 
اينوسراموس،  بويژه  د وکفه اي  پوسته  خارپوست،  سرخ،  جلبک  خرد ه های 
بريوزوآ و ميکروفسيلهای کف  زي اشاره کرد . کوارتز و گلوکونيت اجزاي 
غيرکربناتي اين رخساره را تشکيل مي د هند . ذرات آواری و غيرآواري اين 
اين  د ر  محيط  انرژی  ميزان  قرارگرفته اند .  اسپاريت  از  زمينه ای  د ر  رخساره 
نيزار واقع د ر  اين رخساره د ر واحد  7 سازند   بود ه است.  باال  نسبتاً  رخساره 
برش تنگ نيزار د يد ه شد ه است )شماره مقطع: 359(. د ر تصوير C4 فلشهای 
� - کوارتز تک بلورين 2 - جلبک سرخ 3 - خرد ه صد ف 4 - سيمان کلسيت 

اسپاری .
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C5: Grainstone

Bryozoan inoceramid biosarudite .

تا  اند ازه های کوچک  از  د ارد  که  آلوکم  د رصد   از 50  بيش  اين رخساره  
حد اکثر4/2 ميلي متر د ر تغيير است. از اجزاي کربناتي آن مي توان به قطعات 
د وکفه اي، جلبک، بريوزوآ و ميکروفسيلهای کف زي و از اجزاي غيرکربناتي، 
کوارتز و گلوکونيت اشاره کرد . د انه های آواری و غيرآواري اين رخساره د ر 
زمينه  ای از کلسيت د رشت بلور قرار گرفته اند . اين رخساره د ر زمان تشکيل 
د ارای انرژی نسبتاً بااليي بود ه است. اين رخساره د ر واحد  8 سازند  نيزار واقع 

د ر برش تنگ چهچهه د يد ه شد ه است)شماره مقطع: �2�4(.

محيط رسوبي سازند  نيزار 

سازند  نيزار د ر خاور محد ود ه مورد  نظر بيشتر از رسوبات سيليسي-آواری و 
د ر باختر منطقه از رسوبات سيليسي-آواری و رسوبات کربناتي تشکيل شد ه 
است. اين مسئله ناشي از ورود  رسوبات آواری از سمت خاور حوضه کپه د اغ 
و نيز ژرفاي کمتـــــر حوضه رسوبي د ر اين ناحيه است. بر اساس مطــالعه 
ريز رخساره ها، رسوبات آواری د ر خاور منطقه مورد  مطالعه د ر يک محيط 
د ريايي کم ژرفا بر جای گذاشته شد ه اند . اين محيط از ساحل تا فالت قاره 
اد امه د اشته است. رخساره ماسه سنگي سازند  نيزار را مي توان به جزاير سد ي 
يا  و  نزد يک  انرژی  محيطهای کم  د ر  که  د اد ،  نسبت   )Barrier Islands(

کمي د ور از ساحل تشکيل شد ه اند . شيلهای موجود  د ر سازند  نيزار د ر د و 
محيط الگون و محيط کمي ژرف تر فالت قاره تشکيل شد ه اند  زيرا بخشي از 
اين شيلها حاوی کانيهای تبخيري مانند  ژيپس و د ر موارد ی ميکروفسيلهای با 
پوسته ژيپسي هستند  و نوع د يگر شيلها که معرف محيط کمي ژرف تر فالت 
قاره است فاقد  ژيپس بود ه و حاوی خرد ه های فسيلي مانند  بريوزوآ، بازوپايان، 

د وکفه ايها، خارپوستان و ميکروفسيلهای کف زي و پالنکتون است. 
رسوبات کربناتي د ر برش تنگ نيزار کم، د ر برش تنگ چهچهه کمي بيشتر 
و اما د ر باختر منطقه مورد  مطالعه يعني برش جليل آباد - کالت ناد ري د ارای 
تنوع و گسترش فراواني هستند  به طوري که د ر افقهای مياني و بااليي سازند  
نيزار اليه های ستبر و صخره سازی را به وجود  آورد ه اند . اين آهکها حاوي 
ناتيلوييد  و خرد ه های فسيلي د ريای باز مانند  بريوزوآ، بازوپايان و کرينوييد  
مانند   محصور  مناطق  فسيلهای  د ارای  نقاط  بعضي  د ر  طرفي،  از  و  هستند  
د وکفه ايها و روزن د اران کف زي هستند . د ر بعضي از سنگ آهکها، جلبک 
سرخ به فراواني د يد ه مي شود  که نشان د هند ه رسوبگذاری د ر منطقه ساحلي 

.)Flugel, 2004( و زير کشند ي است
اين  آهکهای  سنگ  د ر  شد ه  شناسايي  رخساره های  اساس  بر  کلي  طور  به 

ناحيه، بويژه باختر ناحيه مورد  مطالعه، تشکيل آنها را مي توان به يک سکوي 
کربناتي از نوع رمپ که د ارای پشته های سد ی است نسبت د اد .

نتيجه گيری 

� - بر اساس ستونهای چينه شناسي برد اشت شد ه، ستبراي سازند  نيزار د ر برش 
تنگ نيزار 3�2 متر، برش تنگ چهچهه �39 متر و د ر برش جليل آباد - کالت 
ناد ري 555/5 متر است. با مقايسه ستبراي اين سازند  د ر برشهای مختلف چنين 
نتيجه مي شود  که د ر مناطق خاوري حوضه کپه د اغ از طرف خاور به باختر بر 

ستبراي سازند  نيزار افزود ه مي شود .
سنگهای  از  بيشتر  مطالعه  مورد   ناحيه  خاوري  مناطق  د ر  نيزار  سازند    - 2
سيليسي- آواری و شيلهای ماسه ای تشکيل شد ه و تنها د ر قسمتهای بااليي آن 
ميان اليه های آهکي د يد ه مي شود . به طور کلي د ر يک توالي قائم از قاعد ه 
سازند  نيزار به سمت رأس آن از ميزان رسوبات سيليسي-آواری کاسته شد ه و 
به تد ريج بر ميزان رسوبات کربناتي  افزود ه مي شود .  همين پد يد ه د ر تغييرات 
باختر  به طرف  از سمت خاور  که  به طوري  است  مشهود   نيز  سازند   جانبي 
محد ود ه مورد  مطالعه به د ليل کاهش ورود  مواد  آواری، ژرف تر شد ن نسبي 
تعد اد   بر  نهشته شد ن رسوبات کربناتی،  برای  فراهم شد ن شرايط  و  حوضه 
برش جليل آباد -  د ر  تا جايي که  افزود ه مي شود   و ستبراي اليه های آهکي 
کالت ناد ري اليه های آهکي و آهک ماسه ای بخش قابل توجهي از سازند  

را به خود  اختصاص د اد ه اند . 
3 - د ر يک توالي قائم از قاعد ه به سمت رأس سازند  نيزار همراه با تغييرات 
فسيلها  فراواني  و  تنوع  ميزان  بر  کربناتي  به  تخريبي  رسوبات  از  رخساره ای 
و  صد ف  خرد ه های  وجود   بر  افزون  که  طوري  به  مي شود ،   افزود ه  نيز 
د يد ه  نيز  پالنکتون   ميکروفسيلهای   موارد ی  د ر  کف زي   ميکروفسيلهای 
مي شوند  . عالوه بر اين د ر برشهای سه گانه مورد  مطالعه د ر جهتي از سمت خاور 
به طرف باخترمنطقه مورد  مطالعه،  بر ميزان و تنوع اين فسيلها افزود ه مي شود .
بر  نسبتاً ژرف  بااليي آن د ر محيطي  بويژه بخش شيل  4 - سازند  آب تلخ و 
د ر  د ريا  آب تلخ،  سازند   رسوبگذاری  اواخر  د ر  است.  شد ه  گذاشته  جای 
مناطق خاوري حوضه کپه د اغ کم ژرفاتر شد ه و شروع به پسروی نمود ه است 
به طوري که اثرات اين پسروی به صورت يک اليه د يرينه خاک  د ر مرز بين 
سازند های آب تلخ و نيزار بويژه د ر خاور تنگ نيزارکاماًل مشهود  است. د ر 
د اشته  وجود   منطقه  د ر  کم ژرفايي  د ريای  نيزار،  سازند   رسوبگذاری  هنگام 
و د ر آن رسوبات سيليسي- آواری د ر يک محيط جزاير سد ی-الگوني و 
رسوبات کربناتي د ر يک سکوي کربناتی از نوع رمپ بر جای گذاشته شد ه 
است. با پسروی د وباره د ريا د ر مرز بااليي سازند  نيزار با سازند کالت، شرايط 
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خشکي زايي با تشکيل يک اليه د يرينه خاک به وجود  آمد ه است. 
و  هم شيب  صورت  به  پيش تر  آب تلخ  سازند   با  نيزار  سازند   زيرين  مرز   - 5
تد ريجي د ر نظر گرفته مي شد  اما با بررسيهای به عمل آمد ه، بويژه د ر خاور 
ناپيوستگي  يک  صورت  به  مرز  اين  نيزار(  تنگ  )برش  مطالعه  مورد   ناحيه 
به  نيز  کالت  سازند   با  نيزار  سازند   بااليي  مرز  مي شود .  معرفي  فرسايشي 
صورت يک ناپيوستگي فرسايشي است که به صورت يک اليه د يرينه خاک 
اين  تأييد   براي  است.  به خوبي مشهود   د اغ  ناحيه خاور حوضه کپه  د ر کل 
موضوع از د يرينه خاک موجود  د ر مرز بين سازند های نيزار وکالت واقع د ر 
برش تنگ نيزار نمونه برد اری و با تحليل بافت آن به روش هيد رومتری نام اين 
خاک د ر رد ه بند ی خاکها ماسه آهکي )Loamy Sand( تعيين شد ه است. 
اين مشخصات نشان مي د هد  که اين اليه از نوع مواد  خاکي مستحکم است 
است.  گرفته  قرار  و خاکساز  هوازد گي  فرايند های  تأثير  تحت  تا حد ی  که 
خاک مربوطه د ارای pH قليايي بود ه و حاوی مقاد ير زياد ی )نمکهای قليايي 
و قليايي خاکي( است که گوياي عد م شرايط اقليمي مرطوب و  وجود  شرايط 

خشک د ر زمان تشکيل آن بود ه است.

نيزارگزارش  از سازند   اين تحقيق، هيچ گونه فسيل شاخصي  از  پيش  تا   - 6
از  کمي  تعد اد   رهقي  مطالعات  استناد   به    )�373( حرب  افشار  و  نشد ه 
گونه های .Saracenaria sp و .Anomalina sp  را از مقطع تيپ گزارش 
کرد ه است. افشار حرب با د ر نظر گرفتن اين نکته که سن بخش بااليي سازند  
زيرين )آب تلخ( و سن سازند  بااليي )کالت( که هر د و ماستريشتين است، 
سن سازند  نيزار را ماشتريشتين تعيين کرد ه است. د ر حقيقت سن سازند  نيزار 
تحقيق،  اين  د ر  اما  است.  مي شد ه  تعيين  آن  شناسي  چينه  موقعيت  اساس  بر 
براي  کف زي  ميکروفسيلهای  از  گونه   30 و  جنس   4� شناسايي  بر  عالوه 

نخستين بار فسيلهای شاخصي مانند : 
Siderolites  calcitrapoides, Pseudosiderolites  vidali, 

Abathomphalus  mayaroensis, Orbitoides  apiculata, 

Orbitoides  tissoti, Lepidorbitoides  sp .

شناسايي شد ه است. به طور کلي، با توجه به مجموعه فسيلي شناسايي شد ه 
سن سازند  نيزار ماستريشتين و بويژه ماستريشتين پسين تعيين شد ه است.

1 :.
 .1-2-3-)1700000/1(.

شکل � - موقعيت جغرافيايي ناحيه مورد  مطالعه و راههاي د سترسي به آن . محل برشها به وسيله فلش مشخص شد ه اند  . فلشهای �( تنگ نيزار
2( تنگ چهچهه 3(جليل آباد - کالت ناد ري )مقياس �700000:�( .
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شکل2 -  ستون چينه شناسي سازند  نيزار د ر برش زمين شناسي تنگ نيزار )مقياس  3300:�(.
TN: Tangte Neyzar, Ch: Chahchaheh, J: Jalil abad, Sst: Sandstone, Lst: Limestone, Sh: Shale, sdy: Sandy, calc: Calcareous, 

argil: Argillaceous, fosi: Fossil, tr fosi:Trace Fossil, glauc: Glauconitic, v: Very,     f: Fine, m: Medium, c: Coarse, gr: Grey, gn: 

Green, br:Brown, cr: Cream, bl:Blue, Altn:Alternation, Intc:Intercalation, Xtbdg: Cross Bedding, lam:Lamination, spar:Sparite,     

mic:Micrite, ma:Mature, std:Sorted, mas:Massive   

Lst biospar buff med g v sdy 

Sst yl buff v f g – f g subangular med std 
Pelecypod coquina (10cm) 
Disconformity (Paleosol) 
Pelecypod coquina 

Sh gr greenish calc 

Sst l gn gr f – med g glauc calc med std 
Lst biospar l br buff c g v sdy poor std 
Sst l gn gr f – med g glauc x – bdg  ripple marked  

Altn Sh sdy greenish–bl with Sst l gr greenish – gr 
f g glauc nodules well std 

Sst gr l gn f g well sorted mas  with nodules lam tr 
fosi loadcast sparry calcite cement 

Sh l greenish gr calc glauc with Sst thin bedded l gr 
greenish well std 

Altn of Sh l gr glauc v sdy calc with Sst thin 
bedded l gr olive calc glauc med–well std 

Sst gr l gn olive–gn glauc f g well sorted porous 
mas with nodules of Sst hard calc cement  tr fosi  

Sh gr greenish glauc with subordinate sof v argil 
weathered Sst beds 
Sst with nodules x–bdg  tr fosi 

SSt gr – greenish glauc calc cm vf – f g subma – 
ma mas with harder Sst nodules cavernous porous  

Altn of  Sst vf–f g with Sh gr x-bdg glauc 
Disconformity (Paleosol) 

Sh gr bluish - gn 

2:
)3300/1. (
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شکل 3 - ستون چينه شناسي سازند  نيزار د ر برش زمين شناسي چهچهه )مقياس 3�50:�( .

Intc Sh gr bluish–gr with Lst shaly gr fosi  
Disconformity (Paleosol) 
Intc Sh gr sh–Lst gr fossi 
Lst biospar br bluish gr fosi 

Sh gr glauc fosi with intc Lst gr 
Lst gr olive gn f g sdy glauc fosi 

Sh gr bluish–gr calc fosi with intc Lst br bluish–
gr lam 

Sh gr olive gn glauc sdy fosi 

Sst gr l gr f g calc mas glauc lam tr fosi nodules 
cavernous 

Sh gr greenish – gr sdy gy fossi 
Sst gr glauc mas–thin bedded and Lst fosi  
Sst gn gr glauc thin bedded lam nodules  

Sst gr buff–gr vf–f g med std mas lam nodules 

Sh gr bluish–gr sdy glauc 

Sst gr olive gn glauc–lam f g mas cavernous iron oxi with 
Sh gr sdy glauc  
Disconformity (Paleosol) 

Sh gr bluish-gr  

3:
)3150/1. (
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شکل 4 - ستون چينه شناسي سازند  نيزار د ر برش زمين شناسي
 جليل آباد - کالت ناد ری )مقياس 4600:�( .

Lst sdy gr thin-med bd fosi tr fosi 

Disconformity (Paleosol) 
Lst sdy gr l–buff glauc lam fosi with Sh calc gr 
bluish–gr glauc fosi 
Lst sdy gr buff fosi 

Sh gr calc glauc fosi 
Lst sdy gr buff fosi 
Intc Sh calc gr glauc fosi with Lst sdy gr buff glauc 
lam fosi 

Lst sdy gr fosi 

Lst brownish–gr fosi tr fosi 

Intercalation sh sdy gr bluish–gr calc glauc with lst 
sdy gr-d gr fossi tr fosi 

Altn Ls sdy gr-d gr fosi with Sh sdy gr bluish gr glauc 
fosi 

Lst sdy gr-d gr fosi tr fosi with intc Sh gr 

Intc Lst gr sdy fosi with Sst gr-olive gr calc f g glauc 
lam mas 
Intc Sh sdy gr-olive gn glauc with Sst gr fg mas 
Lst gr-olive gn sdy glauc fosi 

Sh gr-olive gn glauc 

Sst gr f g x–bdg mas fosi 
Sst gr-olive gn glauc lam thin bd nodules fosi 
Sh sdy brownish gr thin bd fosi 
Intc Sh sdy gr–olive gn fosi with Sst brownish gr f g lam mas 
Altn Sh sdy gr thin bd glauc with Sst gr mas m–f g lam 
fosi 

Sh sdy bluish gr-gn 

4:–

)4600/1. (
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شکل 6-�( مرز بااليي سازند  نيزار با سازند  کالت د ر برش تنگ چهچهه. 
اين مرز به وسيله يک اليه د يرينه خاک مشخص شد ه است )نگاه به سمت 

شمال خاور( . 2( نمايي کلي از سازند  نيزار د ر برش جليل آباد-کالت 
ناد ری . د ر اينجا هشت واحد  تشکيل د هند ه سازند  نيزار به خوبي د يد ه 

مي شود )نگاه به سمت شمال خاور( .  3( مرز زيرين سازند  نيزار با سازند  
آب تلخ د ر برش جليل آباد - کالت ناد ري. د ر اينجا تغييرات تد ريجی از 

شيل ماسه ای به ماسه سنگ د يد ه می شود ) نگاه به سمت خاور( .

شکل 5 - �( نمايي کلي از سازند  نيزار د ر خاور تنگ نيزار . د ر اينجا   هشت 
واحد  تشکيل د هند ه سازند  نيزار به خوبي د يد ه مي شود  )نگاه به سمت 

خاور(. 2( مرز بااليي سازند  نيزار با سازند  کالت د ر برش تنگ نيزار. همان 
طور که د يد ه مي شود  اين مرز به وسيله اليه ای از د يرينه خاک به ستبراي 

7 تا �0 سانتي متر مشخص شد ه است )نگاه به سمت خاور( .  3( نمايي کلي 
از سازند  نيزار د ر تنگ چهچهه . د ر اينجا نيز هشت واحد   برش الگو با 

تغييرات اند کي د ر ستبرا و سنگ شناسي مشاهد ه مي شود
)نگاه به سمت شمال خاور(. 

5:1 : .
) . (2:

 .
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شکل 7 - همبستگي واحد های چينه سنگي سازند  نيزار د ر برشهای زمين شناسي مطالعه شد ه د ر خاور حوضه کپه د اغ . �( برش تنگ نيزار
 2( برش تنگ چهچهه 3( برش جليل آباد - کالت ناد ري )مقياس 5500:�(
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شکل 8 - ريز رخساره هاي سازند  نيزار
T1tT4: رخساره ماسه سنگي؛     C1tC5: رخساره کربناتي

T1:Very fine- fine sandy, calcite cement, supermature, glauconitic, Quartzarenite;    T2 : Fine sandy, calcite cement, mature, 

glauconitic, Subarkose;   T3 : Fine sandy, calcite cement, submature, glauconitic, Sublitharenite;   T4 : Hybrid Sandstone.

C1: Packstone, Unsorted fine sandy inoceramid  biomicrite;   C2: Wackestone – Packstone, Sandy pel biomicrudite; 

C3:Wackestone, Unsorted fine sandy pelecypod red algal biomicrite;   C4: Packstone – Grainstone, Red algal echinoderm 

biosprudite;   C5: Grainstone, Bryozoan inoceramid biosparudite .
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 Plate 1
 Figs 1t3: Siderolites  calcitrapoides )Lamarck(, 
1t transverse section,
 2,3t tangential section, Maastrichtian, Jalil abad section, sample no:686, 50x .
 Figs 4t6: Pseudosiderolites  vidali )Smout(, 
4,5t axial section, 6ttangential section, CampaniantMaastrichtian, Jalil abad section, 
sample no:686, 50x . 
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Plate 2
Figs1t3: Orbitoides tissoti )Schlumberger(, 1,3t vertical section, 2tembryonic 
chamber, CampaniantMaastrichtian, Jalil abad section, sample no:684, 50x.
Fig 4: Orbitoides  apiculata )Schlumberger(, vertical section, Maastrichtian, Jalil 
abad section, sample no:684, 50x. 
Fig 5: Orbitoides  concavatus )Rahaghi(, vertical section, CampaniantMaastrichtian, 
Jalil abad section, sample no:684, 50x.
Fig 6: Lepidorbitoides sp. )A.Silvestri(, transverse section, Campaniant Maastrichtian 
, Jalil abad section, sample no:686, 100x.
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Plate 3 
Fig1: Monolepidorbis  cf.  douvillei )Astre(, axial section, CampaniantMaastrichtian, Jalil abad section, 
sample no:686,50x.
Fig 2: Marssonella oxycona )Reuss(, axial section, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:686, 150x.
Fig3: Marssonella trochus )d’Orbigny(, axial section, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:660, 150x.
Fig4: Loxostomum subrostratum )Ehrenberg(, axial section, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:664, 
150x.
Fig 5: Bolivinita planata )Cushman(, axial section, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:660, 150x.
Fig 6: Gavelinella incerta )Hofker(, transverse section,UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:686, 150x.
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Plate 4
Fig1: Gavelinella   clementiana )d’ Orbigny(, transverse section, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:664, 150x.
Fig 2: Abathomphalus mayaroensis )Bolli(, axial section, Ut Maastrichtian, Jalil abad section, sample no:685, 150x.
Figs 3t4 : Rotalia sp. )Lamarck(, axial section, UtCretaceous, Tang e Nezar section, sample no:341, 50x.
Fig 5: Quinqueloculina sp. )Linne(, transverse  section, UtCretaceous, Tang e Nezar section, sample no:359, 150x.
Fig 6: Massilina sp. )Schlumberger(, UtCretaceous, Tang e Nezar section, sample no:359, 150x .
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Plate 5
Fig1: Globorotalites sp. )Brotzen(, axial section, UtCretaceous , Jalil abad section, sample no:671, 150x.
Fig 2: Calcisphaerula innominata )Bonet(, side view, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:690, 150x. 
Fig 3: Microgastropod, axial section, Tang e Nezar section, sample no:359, 50x.
Fig 4: Bryozoa , axial and transverse section, Jalil abad section, sample no:684, 50x. 
Fig 5: Ostracod, length section, Jalil abad section, sample no:671, 50x. 
Fig 6: Melobesiees )spicule of echinoderm(, transverse  section, Jalil abad section, sample no:686, 50x .   
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Plate 6
Figs1t2: Saracenaria navicula )d’Orbigny(, side and peripheral views, Senonian, Chahchaheh section, sample no:1198, 350x. 
Figs 3t4: Anomalina aumalensis )Sigal(, side and peripheral views,UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:655, 350x.
Figs 5t6: Cibicides subcarinatus )Cushman and Deaderick(, side and peripheral views, Ut Cretaceous, Jalil abad section, 
sample no:656, 400x.
Figs 7t8: Anomalina sp. )d’Orbigny(, dorsal and peripheral views, Ut Cretaceous, Jalil abad section, sample no:655, 300x.
Fig 9: Robulus munsteri )Roemer(, side view, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:659, 200x.
Fig 10: Gyroidina sp. )d’ Orbigny(, dorsal view, Ut Cretaceous, Jalil abad section, sample no:655, 600x.
Figs 11t12: Globotruncana sp. )Cushman(, ventral and edge views, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:657, 450x .  
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Plate 7
Figs1t2: Ammobaculites sp. )Cushman(, side view, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:655, 330x .
Figs3t4: Ammodiscus glabratus )Cushman and Jarvis(, side and peripheral views,UtCretaceous, Chahchaheh section, sample 
no:1208, 210x.
Figs 5t6: Marssonella turris )d’Orbigny(, 5tside view, 6toral view, Ut Cretaceous, Chahchaheh section, sample no:1208, 280x. 
Figs 7t8: Marssonella  trochus )d’Orbigny(.7tside view, 8t oral view, UtCretaceous, Chahchaheh section, sample no:1205, 520x. 
Fig 9 : Frondicularia sp. )Defrance(, side view, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:653, 270x.
Fig10: Dentalina sp. )Risso(, side view, UtCretaceous, Chahchaheh section, sample no:1198, 240x.
Figs 11t12: Loxostomum sp. )Ehrenberg(, side view, UtCretaceous, Jalil abad section, sample no:657, 300x .
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Plate 8
Fig 1: Rhabdammina  sp. )M.Sars(, side view, Ut Cretaceous, Chahchaheh section, sample no:1208, 500x. 
Fig 2: Lagena  hispida )Reuss(, side view, Ut Cretaceous, Jalil abad section, sample no:655, 800x . 
Fig 3: Nodosaria  corsicanana )Cushman(, side view, UtCretaceous, Chahchaheh section, sample no:1198, 180x . 
Fig 4: Nodosaria  affinis )Reuss(,  side view, Ut Cretaceous, Chahchaheh section, sample no:1204, 470x.          
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