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چكیده
در پژوهش حاضر جهت تفکیک بخش های مختلف رديف رسوبات پالئوژن حوضه رسوبی کپه داغ و تطابق ناحیه ای اين حوضه با نواحی همجوار در منطقه آسیای میانی، از 
دوکفه ای های اويستر استفاده شده است. همچنین مطالعه ديرينه زيست جغرافیايی اين فونا نیز مدنظر اين پژوهش بوده است. بر اين اساس، اجتماعات Pycnodonte-Oestra در 
انتهای سازند چهل کمان معرف زمان پالئوسن پسین و اولین ظهور گونه Flemingostrea hemiglobosa در قاعده سازند خانگیران نشانگر آغاز ائوسن است. همچنین، اجتماعات 
انواع گونه ها و زيرگونه های مختلف زيرجنس Turkostrea در سازند خانگیران گويای بخش میانی ائوسن پیشین و تجمعات Sokolowia در بخش نزديک به رأس سازند خانگیران 
نیز شاخص محدوده سنی لوتشینـ  بارتونین در نظر گرفته شده اند. اين ويژگی ها در تطابق کامل با اجتماعات ثبت شده از فونای دوکفه ای در ساير نقاط آسیای میانه نظیر حوضه های 
آمودريا، فرغانا، افغان- تاجیک و تريم چین بوده و نشان از تاريخچه زمین شناسی يکسان حوضه های فوق در طول پالئوژن دارند که در نتیجه آن، حضور انواع تاکسای نرمتنان 

شناسايی شده در حوضه کپه داغ، در افق ها و واحدهای سنی مشابه در سرتاسر منطقه عظیم آسیای میانه رخ داده است. 
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به دلیل وقوع رويداد های مرز  بین ادوار مختلف زمین شناسی  پالئوژن در       دوره 
بالفصل با رويداد انقراض انتهای کرتاسه، رخدادهای متعدد دمايی و تغییرات شديد 
در تنوع و فراوانی گونه های مختلف موجودات زنده، تاريخچه پیچیده و متنوعی را 
 .)Gradstein et al., 2004( در خود جای داده و مطالعه آن حايز اهمیت بسیار است
حوضه رسوبی کپه داغ در اين زمان به عنوان يک حوضه قاره ای تا دريايی کم عمق در 
حاشیه شمالی تتیس جای گرفته و فراهم کننده برش های چینه شناسی مناسبی در قالب 
سازندهای آواری پسته لیق، کربناته چهل کمان و مخلوط آواری- کربناته خانگیران، 

برای مطالعه تاريخچه پالئوژن است. 
بر  کپه داغ،  پالئوژن  توالی  روی  بر  شده  انجام  چینه شناختی  بررسی های  عمده       
فیروزيان و  اساس مطالعه میکروفسیل های روزن داران )صالحی، 1390؛ حسین زاده 
وحیدی نیا، 1390؛ صالحی و وحیدی نیا، 1391 و 1392؛ ريوندی، 1392؛ وحدتی راد، 
پالینومورف ها  و  مافی، 1380(  )سنماری، 1377؛ خادم، 1377؛  نانوفسیل ها   ،)1394
انجام شده است )مشیرفر، 1391؛ Moshirfar et al., 2013(. تنها گزارش منتشر شده از 
ماکروفسیل های اين زمان به معرفی فونای دوکفه ای سازند خانگیران توسط صالحی و 
وحیدی نیا )1390( محدود می شود که به معرفی جنس Sokolowia خالصه شده است. 
نظر به اهمیت ماکروفونای کف زی پالئوژن در بررسی حوضه های برقاره ای همچون 
حوضه کپه  داغ و کاربرد آنها در سن سنجی و تطابق حوضه های مشابه در منطقه آسیای 
میانه و با توجه به مطالعات ناچیزی که در اين زمینه در ايران شده است، در مطالعه 
حاضر اين گروه از بی مهرگان کف زی به ويژه دوکفه ای های اويستری مدنظر قرار 
گرفته است. بر اين اساس، با تأکید بر شواهد سنگ شناسی در کنار تشابهات فسیل 
بوده  میانه  آسیای  پالئوژن  در  موفق  بسیار  گروه های  از  که  اويستری  فونای  شناسی 
می رفته اند  کار  به  ناحیه  اين  محلی  مختلف  آشکوب های  شناسايی  در  ديرباز  از   و 
چینه شناسی  تطابق  به  اقدام   ،)Berizzi Quarto di Palo, 1970; Stenzel, 1971(

منطقه ای شده تا ارتباط حوضه کپه داغ با حوضه های مجاور در محدوده جغرافیايی 
آسیای میانه طی پالئوژن مشخص شود. همچنین به دلیل اهمیت محدوده گذر پالئوسن 
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1- پیش نوشتار
بسیاری از محققین، شروع رسوب گذاری حوضه کپه داغ را از ترياس دانسته اند که تا 
نئوژن ادامه يافته است )افشارحرب، 1373(. اين حوضه رسوبی با وسعتي در حدود 
55000 کیلومترمربع، در شمال و شمال خاوری ايران قرار گرفته و عالوه بر ايران، 
بر می گیرد )شکل 1(. کپه داغ در  نیز در  افغانستان را  از ترکمنستان و شمال  بخشي 
تاريخچه  فهم  لذا  و  داشته  تنگاتنگی  ارتباط  با حوضه آمودريا  سوی شمال خاوری 
تکاملی آن حايز اهمیت است. حوضه آمودريا که در ترکمنستان و ازبکستان گسترده 
 ،)Ulmishek, 2004( شده  است و در جنوب خاور به سمت افغانستان نیز ادامه يافته
پالئوتتیس و در طول مزوزوئیک شکل  اقیانوس  بسته شدن  از  همچون کپه داغ پس 
گرفته است. آمودريا به سمت خاور، در اتصال با حوضه افغان ـ تاجیک است و پس 
از آن به حوضه تريم چین می رسد، ضمن اين که حوضه فرغانا نیز بیشتر در خاور 
 .)Burtman and Molnar, 1993; Burtman et al., 1996( ازبکستان گسترده شده است 
بسته  مسؤول  که  سیمرين  کوه زاد  وقوع  از  پس  رسوب گذاری  رژيم  تغییر  با       
ديگر  و  کپه داغ  در  است،  بوده  پسین  ترياس  زمان  طی  پالئوتتیس  اقیانوس  شدن 
حوضه های مجاور آن رخساره های مردابی تا دريايی سازند کشف رود و واحدهای 
رسوبی معادل آن نهشته شده اند. اين طبقات با صعود نسبی مجدد سطح آب درياها 
يکی  و  شده  دنبال  بید  چمن  سازند  رسوب گذاری  و  پسین  و  میانی  ژوراسیک  در 
از مهم ترين سنگ منشأهای هیدروکربوری حوضه کپه داغ و آمودريا  شکل گرفته 
اين  ژئودينامیکی  تکامل  ادامه  در   .)Ulmishek, 2004 1373؛  )افشارحرب،  است 
حوضه، بالغ بر هفت هزار متر رسوب از ژوراسیک پسین تا انتهای پالئوژن بر روی 
ناپیوستگی پساترياس کپه  داغ نهشته شده که واحدهای هم ارز آنها را می توان در کل 
Brunet et al., 2003; Muttoni et al., 2009; ( محدوده آسیای میانه نیز جستجو نمود 

Sheikholeslami and Kouhpeym, 2012(. تاريخچه چینه شناسی اين حوضه ها به طور 

کلی شامل پی سنگی از سنگ های پالئوزوئیک تا ترياس، پوشش رسوبی ژوراسیک تا 
 پالئوژن و آواری های حاصل از کوه زايی نئوژن تا هولوسن است )افشارحرب، 1373؛

 .)Dastyar et al., 1990; Orudzheva and Kornenko, 1991
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به  با توجه  بر آن  بیشتری  به عنوان يک مرز چینه شناسی رويدادی، تأکید  ائوسن  به 
تحوالت فونای اويستری شده است. در اين بررسی سعی شده تا با انتخاب و مطالعه 
برش های چینه شناسی مختلف در گستره حوضه کپه داغ که شامل دو برش ناوديس 
چهل کمان و شورلق در خاور حوضه، برش ياقل در شمال حوضه و برش شیخ در 

پالئوژن  ساير حوضه های  با  آنها  انطباق  و  مقايسه  و   )1 )شکل  هستند  مرکز حوضه 
ماکروفسیل های  ديرينه  زيست جغرافیای  و  حضور  ظهور،  با  مرتبط  مسائل  منطقه، 
موجود بررسی شود تا فهم بهتری از تاريخچه رسوب گذاری پالئوژن در اين حوضه 

به دست آيد.  

شکل 1- موقعیت جغرافیايی آسیای میانه که در آن جايگاه حوضه تريم چین، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، ترکمنستان و کپه داغ ايران را به همراه 
موقعیت برش های مورد مطالعه در اين پژوهش )ستاره سرخ رنگ( در گستره حوضه کپه  داغ نشان می دهد.

2- روش مطالعه
در اين بررسی پس از انتخاب برش های چینه شناسی مختلف در محدوده سنی پالئوژن 
حوضه،  خاور  در  شورلق  و  چهل کمان  ناوديس  برش  دو  شامل  کپه داغ  حوضه  در 
 برش ياقل در شمال حوضه و برش های شیخ و قلعه زو در مرکز حوضه )شکل 1(،

در  محلی  اويستری  ماکروفسیلی  فونای  پراکنش  و  توزيع  نحوه  و  حضور  ظهور، 
همچنین  است.  گرفته  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  پالئوژن  مختلف  آشکوب های 
خصوصیات سنگ  چینه نگاری نهشته های مزبور در آشکوب های مختلف نیز مورد 
توجه و بررسی قرار گرفته است. تمامی نمونه های فسیلی که پس از آماده سازی و 
برداری  تصوير   L100 ماکروی  لنز  و   Canon 60D دوربین به کمک  اولیه،  تنظیف 
شده اند، در حال حاضر در موزه گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری 
می شوند. همچنین جهت انجام تطابق های منطقه ای با نواحی همجوار، نحوه توزيع و 
بازه زمانی حضور ماکروفونای اويستری در ساير حوضه ها شامل آمودريا، سیردريا، 
حوضه  با  و  استخراج  مختلف  منابع  از  چین  تريم  حوضه  و  تاجیک  ـ  افغان  فرغانا، 
رسوبی کپه داغ مقايسه و انطباق داده شده اند. نتايج اين مقايسه و میزان قرابت فونايی 
حوضه های مزبور بر روی نرم افزار Past جانمايی و تحلیل شده اند. الزم به ذکر است 
همجوار،  حوضه های  ساير  با  داغ  کپه  پالئوژن  چینه شناسی  تطابق  مبحث  تحلیل  در 
عالوه بر مطالعات سنگ چینه نگاری و بررسی نحوه پراکنش فونای اويستری محلی، 
موارد ديگری نیز از قبیل پراکنش اليه های گلوکونیتی ـ پیريتی و نیز جايگاه افق های 
حاوی قطعات ماهی مورد بررسی دقیق تری قرار گرفته و از نمونه های به دست آمده 
تصويربرداری توسط میکروسکپ نوری و الکترونی تصاوير مناسب تهیه شده است. 

3- انطباق سنگ چینه ای با حوضه های مجاور
تطابق  جهت  ابزار  مطمئن ترين  معموالً  فسیل ها  از  استفاده  چینه شناسی،  مطالعات  در 
برش های مختلف در حوضه های مجاور و يا دور از هم است )Brookfield, 2004(، اما 
بررسی های زمین شناسی منطقه ای در حوضه کپه داغ و مناطق مجاور در ماورای مرزهای 
جغرافیايی شمال و خاور ايران نشان می دهد تغییرات سنگ شناسی نیز تا حد بسیاری در اين 
مناطق مشابه بوده به طوری که امکان تطابق سنگ چینه ای نیز به خوبی فراهم است. شباهت 
بسیار رسوبات آواری قرمز رنگ نئوکومین زيرين )سازندهای کارابیل )Karabil(، آلمراد 
)Almurad( و قیزيل داش)Kyzy ltash( در محدوده آسیای میانه )Ulmishek, 2004( با 

سازندهای شوريجه و زرد در حوضه کپه داغ )Moussavi-Harami and Brenner, 1992؛ 
افشارحرب، 1373(، بیانگر اين هم ارزی حتی از زمان کرتاسه پیشین است. پیش رو ی 
دريايی زمان هوتريوين در حوضه افغان ـ تاجیک که در نهايت، در زمان آلبین پسین 
کرتاسه  طبقات  در  شدگی  عمیق  تدريجی  روند  با  نیز  می رسد  خود  مقدار  بیشینه  به 
پیشین حوضه کپه  داغ همخوانی دارد )Robert et al., 2014(. در کرتاسه پسین، دريای 
تاجیک به سمت خاور توسعه يافته که اين پیش روی را تا منطقه پامیرـ آالی نیز می توان 
 مشاهده کرد و بیشینه گسترش آن نیز به بخش باختری حوضه تريم چین محدود می شود 
باال  پسین،  کرتاسه  اواخر  در  درياها  آب  نسبی  سطح  کاهش  با   .)Ulmishek, 2004(

دانه  نهشته های  توزيع  )شکل 2( که سبب  ايجاد شده  منطقه  در   )Uplift(آمدگی هايی
درشت تر و کم عمق تر انتهای کرتاسه در بیشتر نواحی اتحاد جماهیر شوروی سابق، در 
نزديکی حاشیه های جنوبی و خاوری حوضه افغانـ  تاجیک، قلمرو پامیر، محدوده مرکزی 
.)Melamed et al., 1988( افغانستان و بخش هايی از اين قبیل در گستره آسیای میانه شده است 
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شکل 2- باالآمدگی های موجود در زمان کرتاسه پسین- پالئوسن در محدوده آسیای میانی که زمینه ساز افت نسبی سطح 
آب درياها و تشکیل رسوبات آواری قرمز رنگ نظیر طبقات سازند پستلیق شده است )برگرفته از Otto, 1997؛ با اندکی 

تغییرات(. 

با آواری های قرمز رنگ قاره ای در  نیز اغلب  پالئوژن آسیای میانه       چینه شناسی 
پالئوسن پیشین آغاز شده و در پالئوسن میانی و پسین عمدتاً با نهشته های کربناته کم 
عمق، اليه هايی از سنگ های آواری و انیدريت ادامه  می يابد و باالخره در محدوده 
ائوسن و پس از آن با طبقات آواری نظیر شیل، سیلت سنگ و ماسه سنگ دنبال می شود 
)Otto, 1997; King et al., 2013; Bosboom et al., 2014b; Bougeois et al., 2015( 

)شکل های 2 و 3(. اين ويژگی های سنگ شناسی نشان از سرگذشت کاماًل يکسان 
حوضه کپه داغ، آمودريا و حوضه های مجاور در آسیای میانه دارد. اسامی سازندهای 
شناخته شده اين زمان در حوضه های مورد سخن به تفکیک حوضه در شکل 4 آمده 
پالئوسن  تشکیل طبقات آواری سرخ رنگ  را در  باالآمدگی ها  اين  است. عملکرد 
می توان مشاهده نمود که معادل آنها را در محدوده کپه داغ، نهشته های قاره ای قرمز 
رنگ سازند پسته لیق هستند )شکل های 3 و 4(. رخساره  های تبخیری، ديگر نهشته های 
مهم بازه زمانی پالئوسن پیشین در حوضه های افغان ـ تاجیک، فرغانا و آمودريا هستند 
نواحی حوضه کپه داغ درون  برخی  در  را  آنها  مشابه  )Dzhalilov et al., 1982( که 

انتهای  تا  میانی  پالئوسن  کربناته  ـ  آواری  نهشته های  يافت.  می توان  پسته لیق  سازند 
با رسوبات سازند چهل کمان در  ارز  را می توان هم  میانه  منطقه آسیای  پالئوسن در 
نظر گرفت که با ورود به ائوسن تبديل به مارن های نرم فرسايی می شوند که معادل با 

سازند خانگیران هستند )شکل 4(.

4- انطباق فونای اویستری با حوضه های مجاور
اگر موفقیت جانوری را در تعداد افراد در حال زندگی و قلمرويی که اشغال کرده در 
نظر گرفت )Stenzel, 1971(، اويسترها را می توان جزو انواع بسیار موفق گروه های 
جانوری در پالئوژن حوضه رسوبی کپه داغ و ساير نقاط آسیای میانه در نظر گرفت. 
اين دوکفه ای ها از ديرباز )Sokolow, 1910( جزو مهم ترين فسیل ها برای تعیین سن 
زيست  ارزش  و  می رفته  شمار  به  میانه  آسیای  منطقه  پالئوژن  محدوده  در  سازندها 
Vialov (1937 and 1948)، Osipova (1958( .پهنه بندی ايالتی و محلی بااليی داشته اند 

و )1962( .Gekker et al در حوضه های فرغانا و افغان ـ تاجیک و )Lan )1997 در 
حوضه تريم چین، آشکوب های پالئوژن و سازندهای اين محدوده را بر مبنای فونای 
پالئوسن  محدوده  در  پرفسیلی  افق های  اين،  بر  عالوه  کرده اند.  طبقه بندی  اويستری 
)حوضه  تاجیک  فروافتادگی  و  افغانستان  از  مختلفی  مناطق  پسین  لوتشین  تا  پسین 
آمودريا و ساير حوضه های اطراف( گزارش شده که حاکی از شرايط مشابه و يکسان 
با حوضه کپه داغ و تشابه فسیل شناسی باال با فونای مشاهده شده در اين حوضه از ايران 
با سن مشابه است )Vialov et al., 1966; Bosboom et al., 2014a(. به غیر از فونای 

اويستری خاص، سنگ شناسی و رخساره مشابه، روند يکنواخت تغییرات نسبی سطح 
آب و نیز ديگر فونای مشابه از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، افغانستان 
Cox, 1938; Osipova, 1958; Vialov et al., 1966; Berizzi Quarto di Palo, 1970;( 

 ،)Bosboom et al., 2011, 2014a, b and c and 2015; Bougeois et al., 2015

حوضه تريم چین )Lan, 1997( و حوضه کپه داغ ايران )صالحی و وحیدی نیا، 1390( 
در  مشابه  برش های  ديگر  با  ناحیه  اين  پالئوژن  چینه شناسی  بسیار  شباهت  از  حاکی 
بخش های  جا  اين  در  مطالعاتی،  پیشینه  اين  با  است.  میانه  آسیای  مختلف  نواحی 
مختلف سازندها و آشکوب های پالئوژن حوضه رسوبی کپه داغ ايران بر مبنای فونای 

اويستری تفکیک و طبقه بندی شده اند. 
تاجیک،  ـ  افغان  نظیر  محدوده هايی  نرمتنان  فونای  قرابت  مطالعه  اين  در       
Cox, 1938; Berizzi Quarto di Palo, 1970; Osipova, 1958;( آمودريا و فرغانا 

Vialov et al., 1966(، تريم چین )Lan, 1997(، هند )Mathur and Juyal, 2000( و 

حتی لیبی و سنگال در شمال آفريقا )Berizzi Quarto di Palo, 1970( با استفاده از 
نرم افزار Past  بررسی و در شکل های 5 و 6 آمده اند. نتايج آنالیز مذکور نشان می دهد 
در اين مناطق، حوضه های آسیاتیک تشابه بااليی با يکديگر دارند که اين امر به دلیل 
بر  باشند.  زياد  مشترک  فونای  تعداد  شده  باعث  و  بوده  هم  با  اين حوضه ها  ارتباط 
اساس نمودارهای مذکور، قرابت فونی با فاصله گرفتن از حوضه های آسیاتیک، کمتر 
قابل مشاهده است. بدين  لیبی و سنگال  امر در مورد حوضه های هند،  اين  شده که 
ترتیب از میان 100 گونه معرفی شده از لیبی، تنها 7 گونه با بخش های آسیايی مشابه 
بوده و از 200 گونه گزارش شده از سنگال نیز تنها 8 مورد قرابت فونی با حوضه های 

آسیاتیک رؤيت شده است. 
نرمتنان  گونه  زير   3 و  گونه   36 زيرجنس،   5 29 جنس،  از  حاضر،  مطالعه  در       
شناسايی شده در محدوده حوضه کپه داغ،  18 جنس و 5 زيرجنس، 24 گونه و 3 زير 
.)Salahi et al., 2019( گونه در تشابه کامل با حوضه های مجاور آسیای میانه بوده اند 

حوضه های  در  که  کرد  جست وجو  می توان  جا  آن  در  شايد  را  موجود  اختالف 
نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  شکم پايان  فونای  تاجیک،  ـ  افغان  و  فرغانا  آمودريا، 
فونای  نظر گرفتن  در  بدون  نیست.  آنها در دسترس  از  اطالعاتی  بنابراين  و  است 
 17 است که  پالئوژن کپه داغ شناسايی شده  از  22 گونه دوکفه ای ها  پايان،  شکم 
همچنین  هستند.  میانه  آسیای  حوضه های  ساير  با  کامل  مشابهت  در  آنها  از  مورد 
رسوبی  حوضه  پالئوژن  شکم پايان  و  دوکفه ای  نرمتنان  فونای  از  گونه   16 تعداد 
کپه داغ مشابه با انواع نرمتنان حوضه تريم چین و تعداد 7 گونه در تشابه با نرمتنان 

هستند.  هند  حوضه 
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الگوی سازند خانگیران(؛ ب( رسوبات آواری- کربناته چهره ساز سازند چهل کمان  )برش  واقع در محدوده درگز  ياقل  برش  ايران در  پالئوژن حوضه رسوبی کپه داغ  الف( سازندهای  شکل 3- 
می شود؛  مشاهده  خانگیران  سازند  نرم فرسای  واحد  به  چهل کمان  سازند  صخره ساز  کربناته  آواری-  افق  تبديل  از  نزديک تری  نمای  ب(  خانگیران؛  سازند  روشن  رنگ  نرم فرسای  مارن های   و 
پ( مارن های سازند خانگیران به سن ائوسن پیشین- الیگوسن پیشین که در ادامه به نهشته های قرمز رنگ قاره ای منتسب به نئوژن تبديل می شوند؛ ت( نهشته های آواری کربناته سازند چهل کمان با 
محدوده سنی پالئوسن در برش ناوديس چهل کمان منطقه سرخس که در آغاز ائوسن به مارن های نرم فرسای سازند خانگیران تبديل می شوند؛ ث( نمای نزديک از تبديل سنگ های کربناته سازند 
چهل کمان به مارن های خاکستری تا سبز سازند خانگیران در برش شورلق؛ ج( گذر سازندهای پسته لیق، چهل کمان و خانگیران در برش ناوديس شیخ؛ چ( نهشته های پالئوژن حوضه تريم چین که 
 نهشته های قرمز رنگ قاره ای پالئوسن تا مارن های نرم فرسای ائوسن و نهشته های قرمز رنگ قاره ای ائوسن پسین به بعد در آن به تصوير کشیده شده است )برگرفته از Bosboom et al., 2014b(؛ 
ح( سازند کیموژن از حوضه تريم چین به سن ائوسن پیشین معادل بخش قاعده ای سازند خانگیران، سازند کاالتار به سن ائوسن میانی تا بخشی از ائوسن پسین؟ معادل با بخش میانی و انتهايی سازند خانگیران 
 و سازند قزيلويی به سن ائوسن پسین ـ الیگوسن که از ديدگاه سنگ شناسی مشابه طبقات پس از سازند خانگیران در حوضه کپه داغ )منتسب به نئوژن( هستند )برگرفته از Bosboom et al., 2014b(؛

خ( محدوده قسمت رأسی ائوسن و قاعده الیگوسن در حوضه تريم چین؛ همان طور که در تصوير نیز ديده می شود آغاز نهشته های قاره ای در حوضه تريم چین )ائوسن پسین( کمی زودتر از حوضه 
.)King et al., 2013 رسوبی کپه داغ ايران )الیگوسن پیشین تا نئوژن؟( صورت گرفته است و د( رسوبات مارنی نرم فرسا به سن ائوسن در قزاقستان )برگرفته از
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 ،)Ulmishek, 2004( افغان- تاجیک ،)Ulmishek, 2004( آمودريا ،)شکل 4- موقعیت سازندهای پالئوژن در حوضه های مختلف آسیای میانه شامل انواع حوضه های کپه داغ )افشارحرب، 1373
.)Yang et al., 1995( و تريم )King et al., 2013( قزاقستان ،)Bande et al., 2015( فرغانا

شکل 5- نمودار قرابت فونايی در نرم افزار Past، که در آن A قرابت فونای دوکفه ای لیبی با 
آسیای میانه، B سنگال با آسیای میانه، C هند با آسیای میانه و D کپه داغ ايران با آسیای میانه 
است و میزان قرابت بااليی را نشان می دهد. همان طور که در نمودار مشخص است، تفاوت 
فونايی بااليی را در سنگال، لیبی و هند با آسیای میانه می توان مشاهده کرد. درواقع هر چه عدد 

به سمت خط 1 میل کند، نشان دهنده تشابه بیشتر بین فونای دو منطقه است. 

فونای  قرابت   A آن  در  که   Past افزار  نرم   Box plot نمودار  در  فونايی  قرابت   -6 شکل 
دوکفه ای لیبی با آسیای میانه، B سنگال با آسیای میانه، C هند با آسیای میانه و D کپه داغ 
ايران با آسیای میانه است )اندازه کوچک تر نمودار میله ای مربوط به حوضه کپه داغ، نشان 

دهنده تفاوت کمتر آن با ديگر بخش های آسیای میانه است(.

جايگاه  نامبرده  حوضه های  که  کرد  استنباط  چنین  می توان  توضیحات  اين  با       
اشتراک گذاشته اند.  به  منطقه  در کل  را  يکسانی  ديرينه  محیط  و  سنی، رخساره ای 
Turkostrea نظیر  جالب تر آن که برخی گونه ها و زيرگونه های خاص از زيرجنس 
 Ostrea )Turkostrea( afghanica، Ostrea )Turkostrea( turkestanensis، Ostrea

 )Turkostrea( turkestanensis alaica، Ostrea )Turkostrea( turkestanensis

 Ostrea و Gryphaea (Ferganea) ferganensis و همچنین گونه های  baissunensis

hemiglobosa (Flemingostrea) منحصراً محدود به منطقه آسیای میانه هستند که در 

.)Plate 1 and 2( اين مطالعه نیز يافت شده اند

5- جایگاه مرز پالئوسن- ائوسن بر مبنای فونای اویستر
عالوه بر هماهنگی و انطباق کلی چینه شناسی و ديرينه شناسی توالی پالئوژن حوضه 
چینه شناسی  مرزهای  میانه،  آسیای  سرزمین های  در  موجود  نواحی  ديگر  با  کپه داغ 
اساس  بر  می توان  نیز  را  کپه داغ  حوضه  در  ائوسن  پالئوسن-  مرز  همچون  مهمی 

ديگر  در  مشابه  توالی های  در  ماکروفسیل ها  اساس  بر  شده  تعريف  استانداردهای 
سرزمین های همجوار تعريف و شناسايی کرد. طبقات مرز تبديلی پالئوسن به ائوسن 
با  چینه ای،  سنگ  ديدگاه  از  و  دارند  يکسانی  ويژگی های  حوضه ها  اين  تمامی  در 
تبديل واحدهای صخره ساز آوارای ـ کربناته پالئوسن به واحدهای نرم فرسای مارنی 

.)Ulmishek, 2004; King et al., 2013( ائوسن مشخص می شوند
تا  از سنگ  آهک       در حوضه کپه داغ، طبقات رأسی سازند چهل کمان ترکیبی 
ماسه سنگ آهکی داشته که در مواردی با برخی میان اليه های نازک مارنی و گاهی 
تبخیری تناوب دارند. در بخش نزديک به رأس سازند چهل کمان در برش شـورلـق 
Ostrea )Flemingostrea( hemiglobosa گونه  ظـهور  اولـین  مـنطقه سرخـس،   در 

را می توان در هفت متری انتهای سازند چهل کمان شاهد بود. اين گونه در حوضه های 
آمودريا و افغان- تاجیک معروف و جدا کننده سازند بخارا به سن پالئوسن از سازند 
Berizzi Quarto di Palo, 1970;( است  پیشین  ائوسن  سن  به   )Suzak(سوزاک 

ظهور  اولین  که  جا  آن  از   .)Bougeois et al., 2015; Bosboom et al., 2015
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می باشد  ائوسن  آغاز  با  انطباق  در  میانه  آسیای  مختلف  نقاط  در  فوق   گونه 
ائوسن  بنابراين می توان شروع   ،)Bosboom et al., 2015; Bougeois et al., 2015(

طبقات  اين  دانست.  چهل کمان  سازند  پايانی  بخش  درون  نیز  را  شورلق  برش  در 
به سازند  را  پسین هستند، سیمای صخره سازی  پالئوسن  نهشته های زمان  که آخرين 
فرسای  نرم  ماهیت  دلیل  به  و  خانگیران  سازند  به  ورود  با  که  می بخشند  چهل کمان 

مارن های سازنده آن، بهتر مشخص می شود )شکل 3(. 
آهکی،  سنگ  واحدهای  تمامی  در   Ampulinid شکم پايان  فراوان  حضور       
ماسه سنگی و مارن های سیلتی آخرين بخش سازند چهل کمان در بیشتر مناطق مورد 
کارناوه  برش  محدوده  و  چهل کمان  ناوديس  شورلق،  شیخ،  برش های  نظیر  مطالعه 
تغییر  حاصل  مشخص  شناسی  سنگ  تغییر  اين  حضور  نیز  و   ،)1392 )ريوندی، 
رخساره و محیط رسوب گذاری از محیط کم عمق تر در سازند چهل کمان به محیط 
عمیق تر در سازند خانگیران است. حضور شکم پايان Turritellidae در طبقات معادل 
بسیار کم  عمق  مؤيد  ياقل  و   )1395 همکاران،  و  قلعه زو )صالحی  شیخ،  برش های 
اين  افراد  از  گسترده ای  به حضور  که  بوده  آن  در  باال  مغذی  مواد  میزان  و  حوضه 

خانواده ها انجامیده است.
     نهشته های پالئوسن- ائوسن با ضخامت های متغییر و سنگ شناسی غالب گل سنگ 
صورت  به  سیلت سنگ  و  ماسه سنگ  فراوان،  آلی  مواد  حاوی  سبز  تا  خاکستری 
گسترده ای در مناطق مختلف آسیای میانه همچون آمودريا، فرغانا، افغان- تاجیک و 
تريم چین حضور دارند )Pokryshkin, 1981(. نهشته های پالئوسن میانی و پسین در 
 .)Vnigni, 2005( هستند  بخارا  و   )Ghory(غوری سازندهای  شامل  آمودريا  حوضه 
سازند غوری )کامپانین پسین تا تانتین( ترکیب غالب کربناته کم عمق دارد که در 
 بخش های بااليی، میان اليه هايی از انیدريت و سنگ های آواری را در خود جای داده 
 )Ulmishek, 2004( و معادل با طبقات آواری سازند پسته لیق است. سازند بخارا )شکل 4(

)Kreydenkov and Ashurov, 1971( نیز در شرايط الگونی و دريايی کم عمق شکل 

گرفته و حاوی انیدريت، سنگ آهک های روشن تا خاکستری و گاهی تیره به همراه 
از گونه هايی  به  متعلق  سازند  اين  در  رؤيت  قابل  فونای  بیشترين  است.   ماسه سنگ 

Ostrea و Gryphaea است و هم از ديدگاه سنگ شناسی و هم فسیل شناسی، در تطابق 

کامل با بخش هايی از سازند چهل کمان است. سری ائوسن در حوضه آمودريا قابل 
 )Turkestan( ترکستان ، )Alai valley( آالی ،)Suzak( تقسیم به سازندهای سوزاک 

و تالیکان )Talikan( است )شکل 4( که در آن سازند سوزاک به سن ائوسن پیشین 
يک  با  سوزاک  سازند  به  بخارا  سازند  طبقات  از  عبور   .)Ulmishek, 2004( است 
عمیق شدگی عمومی همراه است که معادل اين ويژگی را در حوضه رسوبی کپه داغ 

می توان به خوبی در گذر از سازند چهل کمان به سازند خانگیران مشاهده کرد. 
است، حضور اهمیت  حايز  منطقه ای  تطابق  و  شناسی  فسیل  نظر  از  که  آن چه        

آغاز  و  پیشین  ائوسن  شروع  محدوده  در   Ostrea (Flemingostrea) hemiglobosa

و  سنی  شاخص  عنوان  به  میانه  آسیای  منطقه  کل  در  که  است  ايپرزين  آشکوب 
منطقه ای قابل استناد است )Bosboom et al., 2014b; Bougeois et al., 2015(. سازند 
سوزاک )در حوضه های آمودريا و فرغانا( و سازند گیوار )در حوضه افغانـ  تاجیک( 
،Ostrea (Flemingostrea) hemiglobosa گونه  ظهور  از  پس  قرارگیری  دلیل   به 

به سن پس از پالئوسن دانسته شده اند . اين گونه در حوضه رسوبی کپه داغ در آخرين 
اليه های سازند چهل کمان و قاعده سازند خانگیران قابل مشاهده است. بر اين اساس 
در حوضه رسوبی کپه داغ، بخش ائوسن پیشین را می توان معادل با سازندهای ذکر 
شده در نظر گرفت که به صورت کلی از 7 متر انتهايی بخش رأسی سازند چهل کمان 
روزن داران  از   Guembelitrioides جنس  ظهور  اولین  موقعیت  تا  و  شده  شروع 
پالنکتونیک )Pearson et al., 2006; Rögl and Egger, 2010( درون سازند خانگیران 

)صالحی، 1390( ادامه دارد. 
     عالوه بر شواهد چینه شناسی فوق، گل سنگ های ائوسن پیشین در مناطق مختلف 
و  تمرکز  دربردارنده  خود،  شده  شناخته  فسیلی  محتوای  بر  عالوه  میانه  آسیای 
 3 تا   2 قطعات  )در  پیريت  سانتی متری(،   5 تا   2 قطعات  )در  فسفريت  از  تجمعاتی 
هستند ماهیان  از  مختلفی  قطعات  و  آهنی  نودول های  گلوکونیت،   سانتی متری(، 

)Pokryshkin, 1981; Bannikov et al., 2016(. نکته قابل توجه که تا پیش از اين 

در هیچ يک از مطالعات انجام شده بر روی سازند خانگیران اشاره نشده است، وفور 
آثار مشابهی از پیريت، گلوکونیت، نودول های آهن دار و قطعات بسیاری از ماهیان 
در بخش قاعده ای سازند خانگیران است که در تمامی برش های مورد مطالعه، هم 
در مقیاس صحرايی و هم در زير مقاطع میکروسکپی قابل رؤيت هستند )شکل 7(. 
اين امر نیز به عنوان شاهد ديگری بر هم ارزی طبقات مورد سخن در کپه  داغ ايران 
و سرزمین های همجوار شمال خاوری و جايگاه سنی مشابه اليه های دربردانده قابل 

تصّور است.

شکل 7- الف( گلوکونیت سبز رنگ در مقیاس میکروسکپی و در فراوانی قابل توجه در بخش قاعده سازند خانگیران؛ ب( قطعاتی از ماهیان که متعلق به بخش های مختلفی از جمله دندان، فلس و 
ساير قطعات بدنی می باشند و به وفور در بخش قاعده سازند خانگیران يافت می شوند؛ ج(  تصوير میکروسکپ الکترونی از اجتماع بلورهای پیريت که با فراوانی قابل توجه در بخش قاعده  سازند 

خانگیران قابل مشاهده است. 
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افغان- تاجیک  باختر به حوضه های فرغانا و       در حوضه تريم چین که از سوی 
نیز در حوضه آالی و در قرقیزستان و تاجیکستان که همگی حداقل  متصل بوده و 
است ترتیب  همین  به  وضع  نیز  بوده اند  تتیس  قلمرو  از  بخشی  الیگوسن،  زمان   تا 

)Nikolaev, 2002(. پالئوسن پیشین در حوضه تريم سازند آرتاشی )Artashi( با سنگ 

شناسی غالب ژيپس سفید، سنگ آهک خاکستری و دولومیت به ضخامت بیشتر از 
 Lan, 1997;( از آن معرفی شده است NP3 200 متر است که بايوزون نانوپالنکتنی
Bosboom et al., 2011, 2014a, b and c(. معادل اين سازند در حوضه کپه داغ را 

نهشته های سازند پسته لیق می توان در نظر گرفت. پالئوسن پسین نیز شامل عضو زيرين 
سازند کیموژن )Qimugn( متشکل از ماسه سنگ های قهوه ای تا زرد، ماسه سنگ های 
از  با میان اليه هايی  تا خاکستری گاهی سیلتی  حاوی صدف سنگ، گل سنگ سبز 
بايوزون های  متر است که  به ضخامت 53  سنگ آهک های خاکستری و دولومیت 
.)Bosboom et al., 2015( است  شده  معرفی  آن  از   NP8-NP9  نانوپالنکتونی 

رسوبی  حوضه  در  چهل کمان  سازند  انتهايی  بخش های  با  می توان  را  طبقات  اين 
دو  هر  زيستی  نظر  از  چراکه   ،)4 و   3 )شکل های  گرفت  نظر  در  معادل  کپه داغ 
اجتماعات  Lan )1997( هستند.   Pycnodonte - Ostrea از  اجتماعاتی   حاوی 

در  پسین  پالئوسن  سن  برای  شاخص  يک  به صورت  را   Pycnodonte - Ostrea

حوضه تريم چین در نظر گرفته اند که اين ويژگی را در طبقات سازند چهل کمان در 
برش های شورلق و ياقل نیز می توان مشاهده کرد.  

     عضو بااليی سازند کیموژن بايوزون های نانوپالنکتونی NP10-NP13 را در خود 
جای داده و به سن ايپرزين از ائوسن پیشین هستند. اين عضو از گل سنگ های قرمز، 
به  و دولومیت  ژيپس، سنگ آهک  از  میان اليه هايی  با  تا خاکستری همراه  قهوه ای 
حضور  دلیل  به  و   )Bosboom et al., 2015( است  شده  تشکیل  متر   209 ضخامت 
Flemingostrea hemiglobosa- Panopea vandini- ماکروفسیلی   اجتماعات 

سازند  ابتدايی  بخش های  با  قیاس  قابل    Ostrea (Turkostrea) afghanica

گونه  Yang et al. )1995( است.  شیخ  ناوديس  و  شورلق  برش های  در   خانگیران 
پیشین دانسته اند و  ائوسن  ـ  پالئوسن پسین  به سن  Flemingostrea hemiglobosa را 

تريم  در حوضه  کیموژن  سازند  میانی  بخش  از  را  گونه  اين  نیز   Burtman )2000(

داده   نسبت  پیشین  ائوسن  ـ  پسین  پالئوسن  به  احتمالی  به صورت  و  کرده  معرفی 
و  Bosboom et al. )2015( همچون  جديدتر  نوشته های  در  حال،  عین  در   است. 

نسبت داده شده است.  ايپرزين  به شروع  اين گونه  ظهور   Bougeois et al. )2015(
 Flemingostrea hemiglobosa گونه  در  ضخیم  پوسته  وجود  است  ذکر  به   الزم 
به صورت  که   ،)Lan, 1997( است  گرم  دريايی آب های  کاماًل  محیط  دهنده  نشان 
)PETM( ائوسن  پالئوسن-  دمايی  بیشینه  محدوده  بر  منطبق  توجهی   جالب 

)) Paleocene–Eocene Thermal Maximum )PETM( است.

باالتر  بخش های  در   ،Flemingostrea hemiglobosa حاوی  طبقات  از  پس       
شاهد  را   Turkostrea پرفسیل حاوی  افق های  می توان  کپه داغ  پیشین حوضه  ائوسن 
افغانستان  شمال  محدوده  در  زيرجنس  اين  از  مختلفی  زيرگونه های  و  گونه ها  بود. 
از آن در  به وفور گزارش شده اند )Cox, 1938( و گونه ها و زيرگونه های مختلفی 
حوضه تريم چین از پالئوسن پسین تا ائوسن میانی حضور دارند )Lan, 1997(. اين 
چین  لوتشین  در   )Kalatar(کاالتار سازند  میانی  و  پايینی  بخش های  در  زيرجنس 
بسیار فراوان است. )Lan )1997 وفور اين زيرجنس را در بخش میانی ائوسن پیشین 
 Turkostrea مختلف  گونه های  نیز  حاضر  پژوهش  در  است.  نموده  گزارش  چین 
میان آنها،  از  از طبقات همسن در برش های شیخ و شورلق شناسايی شده است که 
است.  شده  گزارش  میانه  آسیای  از  فقط  منحصراً   Turkostrea afghanica  گونه 
فوق  گونه  حضور   .)Berizzi Quarto dipalo, 1970; Van Hinsbergen, 2012(

بر  ديگری  دلیل  نیز  پژوهش  اين  در  خانگیران  سازند  از  مطالعه  مورد  توالیی  در 
آسیای  محدوده  عمق  کم  دريايی  محیط های  با  کپه داغ  حوضه  نزديک  ارتباط 
تاجیک  ـ  افغان  و  فرغانا  حوضه های  در  آالی  منطقه ای  آشکوب  در   میانه 

)Berizzi Quarto di Palo, 1970; Stenzel, 1971( است.

5- 1. ائوسن میانی- پسین
سازند آالی در جنوب قرقیزستان، در حوضه های آمودريا، افغان ـ تاجیک و فرغانا 
معرف طبقات ائوسن میانی بوده )شکل 4( و با سنگ شناسی مارن های سبز زيتونی، 
از  تجمعاتی  با  همراه  ژيپس  گاهی  و  آهک  سنگ  از  اليه هايی  میان  و  ماسه سنگ 
رسوبی  حوضه  در   .)Dzhalilov et al., 1982( می شود  شناخته  نرمتنان  صدف های 
از  بعد  فاصل  در حد  سازند خانگیران  میانی  بخش  با  می توان  را  بخش  اين  کپه د اغ 
دوکفه ای ظهور  محدوده  تا  پالنکتونیک  روزن داران  از   Guembelitrioides  ظهور 

Sokolowia در نظر گرفت )صالحی، 1390(. از دوکفه ای های مشترک اين حوضه با 

 Turkostrea afghanica و Ostrea، Turkostrea turkestanensis کپه داغ می توان به
اشاره کرد. 

     سازند ترکستان در حوضه های فرغانا و آمودريا با سنگ شناسی غالب ماسه سنگ، 
سیلت سنگ و گل سنگ به سن بخش پايینی ائوسن پسین است )شکل 3(. آن چه که 
شاخص اين سازند در تمام برش های چینه شناسی شناخته شده در آسیای میانه است، 
مشاهده  قابل  نیز  ايران  کپه داغ  رسوبی  حوضه  در  که  است   Sokolowia دوکفه ای 
است. بخش بااليی ائوسن پسین نیز با سازند تالیکان و سنگ شناسی غالب گل سنگ، 
ماسه سنگ و میان اليه هايی سنگ آهکی آن مشخص می شود. اين بخش از ائوسن 
 )Khanabad( و خاناباد )Rishtan( ريشتان ،)Isfarin( قابل تقسیم به عضوهای اسفارين

است )شکل 3( که می تواند معادل با بخش انتهايی سازند خانگیران باشد. 
میانی در حوضه تريم چین را می توان در سازند کاالتار جست- ائوسن  توالی       

خاکستری  سبز  مارن  از  متشکل  سازند  اين   .)Bougeois et al., 2015( نمود  وجو 
اويسترهای  انواع  از  اجتماعاتی  و  است  مارنی  آهک  سنگ  از  میان اليه هايی  با 
Turkostrea و نیز انواعی از شکم پايان را در خود جای داده است )شکل 3(. بخشی 

از بارتونین اين حوضه نیز که دربردانده بايوزون های نانوفسیلی NP15- NP17 است، 
.)Bougeois et al., 2015( تعريف شده است   )Wulagen( قالب سازند ووالژن   در 

 Sokolowia buhssi-Kokanostrea kokanensis از  اجتماعاتی  شامل  سازند  اين 
از  میان اليه هايی  از گل سنگ آهکی سبز و خاکستری،  بوده و  و برخی شکم پايان 
سنگ آهک های فسیل دار و ژيپس تشکیل شده است. اين توالی را در حوضه رسوبی 
کپه داغ می توان در سازند خانگیران، هم در برش الگو و هم در برش شورلق با حضور 

اليه های دارای Sokolowia معادل دانست. 
5- 2. الیگوسن

سابق  شوروی  سرزمین های  از  مختلفی  بخش های  در  را  الیگوسن  نهشته های 
روی  بر  ناپیوسته  صورت  به  که  می شناسند   )Sumsar(سامسر سازند  عنوان  با 
از  بسیاری  در  آن  رخنمون های  هرچند  3(؛  )شکل  می گیرد  قرار  ترکستان  سازند 
 بخش های جنوبی ازبکستان و حتی در  شمال افغانستان فرسايش يافته و غايب است 
ماسه سنگ های  از  متشکل  )Egamberdyev and Mayvandi, 1992(. سازند سامسر 
مشاهده  ماکروفونای  است.  قرمز رنگ  ژيپسی  و سیلت سنگ های  قاره ای  و  دريايی 
حوضه  در  می دهد.  تشکیل   Ferganea دوکفه ای  بیشتر  را  محدوده  اين  در  شده 
کپه داغ، اين بخش قابل انطباق با نهشته های قرمز رنگ روی سازند خانگیران است 
خوانده   )Neogene Red Beds( نئوژن  رنگ  قرمز  اليه های  عنوان  تحت  بیشتر  که 
می شوند؛ اگرچه به دلیل مطالعه اندکی که بر روی اين توالی ها در کپه داغ انجام شده 
است، فسیل خاصی از آنها گزارش نشده و چه بسا نام گذاری و موقعیت سنی آن نیاز 

به بازنگری و مطالعات بیشتر دارد. 
     با توجه به توضیحات فوق که تأيید کننده ارزشمندی از انطباق چینه شناسی بین 
حوضه های مورد سخن است، منطقه جنوب باختری حوضه های تريم، فرغانا، آالی، 
افغان ـ تاجیک، آمودريا و کپه داغ ايران تاريخچه زمین شناسی مشابهی را در يک 
محیط قاره ای تا دريايی نسبتاً عمیق به نمايش گذاشته اند )شکل 8(. تشابه اجتماعات 
فسیلی در حوضه های فوق نشان می دهد که دريا در طول يک بخش مهم از اوراسیا 
Popov et al., 2004;( است  بوده  ارتباط  در  تتیس  ايالت  با  و  بوده  شده   گسترده 

Dercourt et al., 1993(. اين دريا در طول زمان ائوسن پسین تا الیگوسن پیشین از 
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محدوده  باختری ترين  سوی  به  چین  تريم  حوضه  در  محدوده  خاوری ترين 
پاراتتیس  دريای  عنوان  به  سرانجام  و  کرده  پسروی  ايران  کپه داغ  حوضه  در 
بوده  ارتباط  در  باختری  تتیس  با  نیز  آن  از  پیش  اگرچه  است؛  شده  شناخته 
جغرافیايی  ديرينه  گستره  اين   .)Bosboom et al., 2014a, b and c( است 

سیردريا،  آمودريا،  دريايی  حوضه های  نام های  به  مختلف  منابع  در  که 
است،  شده  خوانده  نیز  تريم  دريای  يا  و  توران  دريای  تاجیک،  دريای 
Tang et al., 1992;( می شود  معرفی  پروتوپاراتتیس  دريای  نام  به   امروزه 

 .)Burtman and Molnar, 1993

شکل 8- موقعیت حوضه های تريم، فرغانا، سیردريا، افغان تاجیک، آمودريا و کپه داغ در آسیای میانه در طول پالئوژن پیشین. 

از  ناشی  تکتونیکی  عوامل  به  پسین  ائوسن  زمان  در  دريای مذکور  نشینی      عقب 
از  ناشی  ائواستاتیک  اثرات  به  گاه  و   )Bosboom et al., 2011( آسیا  ـ  هند  تصادم 
تغییرات  رطوبت،  میزان  تأمین  در  کاهش  همچون  جهانی  هوايی  و  آب  تغییرات 
است  شده  داده  نسبت  دريا  شدن  خشک  و  سردخانه ای  به  گلخانه ای   شرايط 
روند  می رسد  نظر  به   .)Bosboom et al., 2011, 2014a, b and c and 2015(

پس روی دريايی خاور به باختر در موقع رسیدن به حوضه کپه داغ، به زمان الیگوسن 
آمودريا  در  دريايی  زبانه های  برخی  هنوز  زمان  اين  در  که  باشد چرا  رسیده   پیشین 

)Ulmishek, 2004( و کپه داغ )وحدتی راد، 1394( حضور داشته اند. 

6- نتیجه گیری
پالئوژن در حوضه رسوبی  مطالعات سنگ چینه نگاری و زيست چینه نگاری توالی 
و  ناحیه  اين  بین  دقیق  و  شفاف  منطقه ای  چینه شناسی  انطباق  از  حکايت  کپه داغ، 
حوضه های رسوبی مختلف در منطقه آسیای میانه، از حوضه آمودريا تا شمال باختری 
از نظر  پالئوژن حوضه کپه داغ  از  اويستری گزارش شده  چین دارد. همچنین فونای 
سنی و جايگاه حضور، در ارتباط کامل با منطقه آسیای میانه است و نشان می د هد 
اين نواحی در طول پالئوژن تاريخچه چینه نگاری يکسانی داشته اند. بر مبنای اطالعات 
و  کرتاسه  انتهای  در  میانه  آسیای  محدوده  مختلف  بخش های  در  سنگ چینه ای، 
رخساره های  شکل گیری  به  که  گرفته  صورت  باالآمدگی هايی  پیشین،  پالئوسن 
قاره ای مشابه سازند پسته لیق شده است. در پالئوسن میانی تا پسین رخساره کم عمق 
آواری- کربناته با سیمای صخره ساز نظیر سازند چهل کمان حاکم شده که با ورود 
طبقات  زيتونی همچون  سبز  فرسای  نرم  مارن های  به  را  ائوسن، جای خود  زمان  به 

سازند خانگیران داده است. از ديدگاه ديرينه شناختی، نتايج به دست آمده از مطالعه 
اويسترهای شاخص اين ناحیه نشان می دهد گونه Flemingostrea hemiglobosa در 
چهل کمان  سازند  بخش  انتهايی ترين  بااليی،  کیموژن  گیوار،  سوزاک،  سازندهای 
از  نماينده هايی  دارد.  حضور  پیشین(  ائوسن  )محدوده  خانگیران  سازند  قاعده  و 
Turkostrea گويای بخش میانی و انتهايی سازندهای سوزاک، آالی، جوکار، کاالتر 

میانی(هستند.  پیشین-  ائوسن  )محدوده  خانگیران  سازند  میانی  و  قاعده ای  بخش  و 
و همچنین  فرغانا، ووالژن  بشکنت،  ترکستان،  سازندهای  در   Sokolowia زيرجنس 
بخش انتهايی سازند خانگیران )محدوده انتهای لوتشین تا بارتونین و ابتدای پريابونین( 
ائوسن  باختر، در زمان  به  نشینی دريا در روندی خاور  حضور دارد. همچنین عقب 
پسین ـ الیگوسن پیشین اتفاق افتاده است که طی آن مجدداً رخساره های قرمز رنگ 
تکامل  و  يکسان  شناسی  زمین  اين سرگذشت  شده  اند.  ظاهر  منطقه  در کل  قاره ای 
زيست جغرافیايی مشابه در طی پالئوژن نشان می دهد منطقه کپه داغ ـ آسیای میانه را 
می توان به عنوان يک ايالت زيستی مجزا در جنوب صفحه توران در نظر گرفت که 
ارتباطات محلی خاص خود  و  اختصاصی  و زيست زون های  زيستی  رويدادهای  با 

مشخص می شود.

سپاسگزاری
دانشگاه  از  سیلوا  پرمولی  ايزابال  پروفسور  خانم  از  می دانند  الزم  نگارندگان 
آمريکا  زمین شناسی  سازمان  از  اُلمیشک  گريگوری  دکتر  آقای  و  ايتالیا  میالن 
و  تشکر  نشده  منتشر  و  چاپی  نسخه های  برخی  دادن  قرار  اختیار  در  برای 

کنند.  قدردانی 
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A1-2: Ostrea (Flemingostrea) hemiglobosa Romanovskiy 1884, #MASSH0001, Shourlogh 

section; B: Ostrea (Turkostrea) turkestanensis Böhm, 1899 #MASSHKH0025, Sheikh  

Syncline section; C1-2: Gryphea (Fergana) ferganensis Romanovskiy, 1879, #MASSH0006, 

Shourlogh section; D: Pycnodonte sp., #MASSHKH0032, Sheikh Syncline section;  

E1-3: Sokolowia sp., #MASNCH0014, Chehelkaman Syncline section; F1-3: Sokolowia sp., 

#MASYA0042, Yaghol section.

PLATE 1
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A1-2: Ostrea (Flemingostrea) hemiglobosa Romanovskiy 1884, #MASSH0008, Shourlogh  

section; B: inner part of left valve in Sokolowia sp., # MASYA0043, Yaghol section; C1-2: Ostrea 

(Turkostrea) turkestanensis Böhm, 1899 #MASSHKH0026, Sheikh Syncline section; D1-3: Ostrea 

(Turkostrea) afghanica Vialov, 1938 #MASSHKH0027-0030, Sheikh Syncline section; E1-2: Ostrea 

(Turkostrea) concentrations in the Early Eocene Turkostrea shell bed # Sheikh Syncline section;   

F: Pycnodonte sp., #MASSHKH0033, Sheikh Syncline section.

PLATE 2
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Abstract
To separate the different units of the Paleogene sequences of the Kopet-Dagh basin and their regional correlation with the adjacent areas in the 
Central Asia, the Oyster bivalve’s fossils are used in the current research. Also, the study of their paleobiogeography has been considered in 
this study. Based on this fauna, Pycnodonte-Oestra community in the Chehelkaman Formation uppermost parts represents the late Paleocene 
age and the first occurrence of Flemingostrea hemiglobosa at the base of the Khangiran Formation confirms the beginning of Eocene epoch. 
Association of different species and subspecies of Turkostrea in the Khangiran Formation demonstrates the middle part of early Eocene and 
Sokolowia community near the top of the Khangiran Formation shows the Lutetian-Bartonin ages. These features are in full compliance with 
the bivalve communities recorded from the other parts of Central Asia such as Amu-Darya, Farghana, Afghan- Tajik and Trim basin of China. 
It illustrates the same geological history of the mentioned areas during Paleogene, indicates the occurrence of different types of molluscan taxa 
in the Kopet-Dagh basin is the same as parallel horizons and equivalent time units throughout the extensive Central Asian region.

Key words: Central Asian, Kopet-Dagh, Chehelkaman Formation, Khangiran Formation, Paleocene, Eocene, Lutetian.
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