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تابستان 91، سال بیست و یکم، شماره 84، صفحه 37 تا 42

چكيده
در زمان کربنيفر، ايران در حاشيه شمالي گندوانا قرار داشته است. نهشته هاي دوره کربنيفر ايران با توالي هاي قاره اي تا دريايي کم ژرفا مشخص مي  شود. برش سيمه کوه در 5 
کيلومتري شمال باختر دامغان و در البرز خاوری قرار دارد. سنگ هاي کربنيفر)سازند مبارک( اين منطقه متشكل از سنگ آهك هاي با ستبرا ي مختلف بوده و ميان اليه هايي از 
شيل نيز در آن ديده مي شود. ستبرای نهشته هاي کربنيفر در اين برش 115 متر است. بخش قاعده برش، بر روی سنگ آهك های ماسه ای سازند جيرود قرار دارد و مرز بااليي آن 
با نهشته هاي پرمين با يك سطح فرسايشي مشخص مي شود.  اين تحقيق بر اساس مطالعه بقاياي کنودونت ها و شناسايي ريزرخساره ها در طول توالي است.  عناصر کنودونتي برای 
مطالعه و تعيين سن، از نمونه  سنگ ها، جدا و شناسايي شدند که شامل 13جنس و 19 گونه هستند. 5  زيست زون )1 زون مربوط به دونين و 4 زون متعلق به کربنيفر( به نام هاي

costatus zone )فامنين پسين(، sandbergi-L. crenulata zone  )انتهاي تورنيزين پيشين- مياني(، typicus-anchoralis,isostaticha-U. crenulata zone )تورنيزين پسين( 

و G. bilineatus zone )ويزين مياني- پسين( مطابق با زون بندي جهاني معرفي شده است.  توالي رسوبي آغازين آشكوب تورنيزين از تناوب اليه های شيلي تيره رنگ غني از 
مواد آلي و سنگ آهك هاي تيره نازک اليه تشكيل شده که در محيط هاي دريايي ژرف با اکسيژن کم نهشته شده اند. ويژگي هاي فسيلي و رخساره اي گذر دونين-کربنيفر نشان 
از باالآمدگي سريع سطح آب دريا و رخداد غرقابي)Flooding surface( در اين برهه زماني در البرز خاوری دارد که با رخداد جهاني هنگنبرگ در مرز دونين-کربنيفر انطباق 

کامل نشان مي دهد. 
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1-مقدمه
برش سيمه کوه در 5 کيلومتري شمال باختر شهر دامغان و در البرز خاوری قرار دارد 
و عرض  با طول خاوري 54:13:48  مختصاتي  داراي  برش  اين  A, شكل1(.  )برش 
شمالي 36:12:34 است و راه اصلي ارتباطي به اين برش از جاده آسفالته چشمه علي- 
اليه هاي   از  عمدتاً  متر،   115 ستبرای  به  برش،  اين  در  مبارک  سازند  است.  دامغان 
آهكي تشكيل شده است. بخش زيرين اين سازند با مرز پيوسته و تدريجي بر روي 
به سن دونين پسين  به سازند جيرود  با رنگ روشن متعلق  سنگ آهك هاي ماسه اي 
با  و   )Disconformity( فرسايشي  ناپيوستگي  با  بااليي  در بخش  و  است  قرار گرفته 
پيدايش عدسی هاي التريتي به کنگلومراي برشي قاعده سازند دورود )با سن پرمين 
پيشين( ختم مي شود. سازند مبارک در برش يادشده به 4 واحد سنگ شناختي تقسيم 

شده است)شكل 2(: 
نازک اليه  سنگ آهك هاي  و  شيل  از  تناوبي  شامل  11متر،  ستبرای  با  اول:  واحد
اسكلتي  خرده هاي  آهكي،  بخش  در  که  است  زيست آواری  تيره  خاکستري 
و  Strophomenidae خانواده  بازوپايان  کرينوييد،  ساقه  مانند تريلوبيت،  فراوان 

تدريجي  و  پيوسته  به صورت  واحد  اين  مي شود.  مشاهده  مرجان  و   Spiriferidae 
بر روي سنگ آهك هاي کرم رنگ سازندجيرود )دونين پسين( قرار دارد. بر اساس 
اين واحد، سن  زيرين  Siphonondella sulcata در بخش  پيدايش گونه کنودونتي 
آن به بخش هاي آغازين آشكوب تورنيزين نسبت داده مي شود. ديگر کنودونت های 

يافت شده در اين واحد عبارتند از:
  Bispathodus aculeatus, Bispathodus stabilis, Bispathodus sp., Ozarkodina

 sp., Polygnathus inornatus, Poly. sp., Poly. communis communis ,

  Pseudopolygnathus primus, Siphonodella obsoleta, Spathognathodus spp.

تيره  خاکستري  سنگ آهك هاي  از  تناوبي  شامل  متر،   36/5 ستبرای  با  دوم:  واحد

از  باال  سمت  به  که  بوده  شيلي  ميان  اليه هاي  با  زيست آواری  ستبر اليه  و  متوسط 
مانند  انفرادي  تتراکورال  مرجان هاي  وجود  مي شود.  کاسته  شيلي  اليه هاي  مقدار 
Iranophyllum، بازوپاياني از خانواده Strophomenidae و Spiriferidae و مرجان 

مرکب Syringopora، )شكل3(. تريلوبيت و ساقه کرينوييد از ويژگي هاي اين واحد 
به شمار مي رود. حضور عمده گونه کنودونتي Gnathodus punctatus در اين واحد 
به همراه عناصر کنودونتي ديگر سبب شده که سن اين واحد از سازند مبارک در 
از ديگر کنودونت های  نظر گرفته شود.  در  پسين  مياني-  تورنيزين  باالدست،  برش 

يافت شده در اين واحد عبارتند از:
Bispathodus stabilis, Bispathodus sp., Clydagnathus sp., Gnathodus 

punctatus,Gnathodus sp., Polygnathus communis communis, Polygnathus 

inornatus, Polygnathus parapetus

داراي  خاکستري  ستبر اليه  سنگ آهك هاي  شامل  متر،   9 ستبرای  با  سوم:  واحد

گرهك هاي چرت و قطعات کرينوييد سيليسي شده است. با توجه به حضور عمده 
گونه Gnathodus typicus براي اين بخش از سازند مبارک در برش مورد مطالعه، 
سن تورنيزين پسين تعيين شده است. ديگر عناصر کنودونتي به دست آمده از اين 

واحد عبارتند از:
Bispathodus sp., Gnathodus typicus, Gnathodus sp., 

Polygnathus communis communis, Polygnathus sp.

واحدچهارم: با ستبرای 58/5 متر، شامل تناوبي از سنگ آهك هاي ستبر اليه خاکستري 
ميان اليه هاي  دارای  که  است  کرم رنگ  ستبر اليه  دولوميتي  و سنگ آهك هاي  تيره 
شيلي هستند. وجود مرجان هاي تتراکورال انفرادي مانند Iranophyllum، بازوپايان، 
مرجان مرکب Syringopora، ساقه کرينوييد و آثار جلبكي از ويژگی های اين واحد 
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به شمار مي رود. اين واحد به عدسي هاي التريتي و کنگلومراي برشي قاعده سازند 
دورود )به سن پرمين پيشين( ختم مي شود. حضور عناصر کنودونتي شاخصي چون 
Gnathodus bilineatus و Mestognathus beckmann، سن ويزين مياني- پسين را 

براي باالترين واحد سازند مبارک در اين برش اثبات مي کند.

2-بحث
سازند مبارک در بخش هاي مختلف البرز مورد مطالعه قرار گرفته است. در گذشته 
زمين شناساني مانند )2006( ، Bozorgnia )1973( .Mosaddegh et al; مصدق )1379( 
مطالعاتي بر روي محتواي فسيلي و رخساره اي اين سازند در پهنه هاي مختلف البرز 
انجام داده اند. مجموع توالي دونين و کربنيفر رخنمون يافته در برش سيمه کوه حدود 
سازند  کل  و  پسين(  دونين  سن  )به  جيرود  سازند  بااليي  بخش  که  است  متر   115
مبارک )به سن کربنيفر پيشين( را در برمي گيرد. ستبرای سازند مبارک در اين برش 
115 متر است. بخش پيشين و قاعده اي سازند مبارک شامل شيل و سنگ آهك هاي 
نازک اليه خاکستري تيره زيست آواری است که با مرز تقريباً پيوسته و تدريجي بر 
قرار مي گيرد.  )با سن دونين پسين(  روي سنگ آهك هاي کرم رنگ سازند جيرود 

زيست زون هاي تشخيص داده شده از برش مورد بررسي شامل موارد زير است.

3-زونبندیزيستی
costatus zone.1-3

برای جدا کردن سيستم دونين از سيستم کربنيفر، عناصر کنودونتي يافت شده است 
دونين،  به  متعلق  سنگي  واحد  از  است.  شده  مشخص  تقريبي  مرز  آنها  توسط  که 
تعدادي نمونه برداشت شده است که غني از کنودونت بوده اند. از نمونه  Sb18   جنس  
Icriodus خارج شد که متعلق به دونين بوده و هيچ گاه در کربنيفر ديده نشده  است.

    دو گونه به نام هاي Icriodus costatus و  .Icriodus sp از اين نمونه شناسايي شده 
است. حضور همزمان اين گونه ها بيانگر انتهاي دونين پسين است. با توجه به اينكه 
زوني در انتهاي دونين با توجه به حضور عمدة  گونه Icriodus costatus معرفي شده 
منطقه  در  دونين  پسين  سن  بنابراين  است،  شده  ديده  هم  سيمه کوه  نمونه هاي  در  و 

سيمه کوه دامغان براي بخش هاي انتهايي سازند جيرود معرفي مي شود.
sandbergi-L. crenulata zone.2-3

از بخش مياني واحد سنگي1 )نمونه Sb15( و بخش هاي زيرين و بااليي واحد سنگي2 
)نمونه هاي Sb13, Sb11( عناصر کنودونتي زير شناسايي شده است:  

Bispathodus aculeatus, Bispathodus stabilis, Bispathodus sp., Ozarkodina 

sp., Polygnathus inornatus, Poly. sp., Poly. communis communis , 

Pseudopolygnathus primus, Siphonodella obsoleta, Spathognathodus spp.  

با توجه به حضور Siphonodella obsoleta ، سن اين بخش بدون شك به کربنيفر 
تا  دونين  بخش  انتهايي ترين  از   Pseudopolygnathus primus .مي شود داده  نسبت 
 Siphonodella است.  داشته  وجود  مياني(  )تورنيزين   L. crenulata زون  انتهـاي 
obsoleta از sandbergi zone تا انتهاي isosticha-U. crenulata حضور داشته است. 

بنابراين، زون مشترک اين دو گونه sandbergi-L. crenulata zone است.
       بين نمونه Sb.17 و Sb.15  که حدود 8 متر است، هيچ نوع فسيلي يافت نشده 
است، بنابراين، اين بخش از توالي مورد مطالعه به صورت barren interzone مشخص 
پيشين در منطقه شناسايي نشده و همين طور  اينكه تورنيزين  به  با توجه  شده است. 
احتمال وجود  اين  است،  داده شده  نسبت  انتهايي ترين بخش دونين  به   Sb17 نمونه 

دارد که اين بخش بدون عناصر فسيلي، ممكن است مربوط به شروع کربنيفر باشد.
isostaticha-U. crenulata zone.3-3

Sb7 )بخش زيرين واحد سنگي 4(    از نمونه هاي Sb10 )انتهاي واحد سنگي 2( و 
عناصر کنودونتي زير به دست آمده است:    

Bispathodus stabilis, Bispathodus sp., Clydagnathus sp., Gnathodus 

punctatus, Gnathodus sp., Polygnathus communis communis, Polygnathus 

inornatus, Polygnathus parapetus

 isostaticha-u. crenulata زون  در  معموالً   Gnathodus punctatus عمدة   حضور 
زون  بنابراين،  مي شوند.  ديده  محدوده  اين  در  نيز  نامبرده شده  عناصر  ديگر  است. 

مشترک اين عناصر isostaticha-u. crenulata zone است.
typicus-anchoralis-latus zone.4-3 

 از نمونه هاي Sb4 و  Sb6 )بخش هاي مياني واحد سنگي 4( عناصر کنودونتي زير به 
دست آمده است:

Bispathodus sp., Gnathodus typicus, Gnathodus sp., Polygnathus communis 

communis, Polygnathus sp.

تا  و حداکثر  است   typicus زون  معموال شروع   Gnathodus typicus اولين حضور 
انتهاي زون anchoralis-latus ديده مي شود. ديگر عناصر نامبرده شده، مي توانند در 
اين محدوده حضور داشته باشند. بنابراين براي اين بخش از سازند مبارک برش باال 
دست دامغان typicus-anchoralis-latus zone تعيين مي شود که بيان کننده تورنيزين 

پسين است.
G. bilineatus zone .5-3

از نمونه هاي Sb1 و  Sb2 )بخش هاي بااليي واحد سنگي 4( عناصر کنودونتي زير به 
.Gnathodus bilineatus, Mestognathus beckmanni :دست آمده است

نيز  نامورين  تا  و  است  مياني  ويزين  معموالً   Gnathodus bilineatus اولين حضور 
Mestognathus beckmanni از ويزين زيرين)texanus zone( تا  ديده مي شود. اما 
انتهاي ويزين)حداکثر تا انتهاي G. bilineatus zone( حضور داشته است. بنابراين، 
انتهايي  براي بخش هاي  G. bilineatus zone است،  2 گونه که  اين  زون مشترک 
است. پسين  مياني-  ويزين  زمان  کنندة  بيان  که  مي شود  تعيين  مبارک  سازند 

)شكل4(.

4-نتيجهگيري
بررسي برش دربرگيرنده نهشته هاي دونين و کربنيفر )سازندهاي جيرود و مبارک( 
در البرز خاوری نشان داد که نگاشت متعلق به گذر دوره دونين به کربنيفر در اين 
ناحيه از البرز به صورت پيوسته بوده و تفكيك دقيق آن به کمك گونه هاي کنودونتي 

امكان پذير شده است. )شكل5(.
مرز دونين-کربنيفر با انقراض Icriodus costatus و  Icriodus alternathus در اواخر 
 Pseudopolygnathus primus , Siphonodellaمانند گونه هايي  پيدايش  و  دونين 
 obsoleta و... در اوايل کربنيفر مشخص شده است. عناصر کنودونتي انتهاي دونين 
مانند  جنس هايي  اما  هستند  زمان  اين  در  حوضه  بودن  کم ژرفا  بيانگر   )Icriodus(

شدن  ژرف تر  بيانگر  کربنيفر  سيستم  سنگ هاي  در    Siphonodella و  Gnathodus

حوضه در زمان کربنيفر نسبت به دونين هستند. تعداد 5 زيست زون نيز معرفی شده 
است. جنس هايي مانند Gnathodus و Siphonodella در سنگ هاي سيستم کربنيفر 
از  تحول  اين  هستند.  دونين  به  نسبت  کربنيفر  زمان  در  بيانگر ژرف تر شدن حوضه 
تيره  از رخساره هاي شيلي  تناوبي  با گسترش  برش،  نقطه نظر رخساره اي، در هر دو 
رنگ غني از مواد آلي و سنگ آهك هاي نازک اليه )نهشته شده در محيط هاي ژرف 
دريايي( بر روي سنگ آهك ها و سنگ آهك هاي ماسه اي سازند جيرود )نهشته شده 
در محيط هاي دريايي کم ژرفا( همراه بوده است. ويژگي هاي فسيلي و سنگ شناختي 
آغاز کربنيفر در البرز خاوری به طور مشخص از باالآمدگي قابل توجه سطح آب 
دريا و برقراري شرايط کم اکسيژن در اين ناحيه در بازه زماني يادشده حكايت دارد 
که نشان مي دهد رخداد جهاني هنگنبرگ در مرز دونين-کربنيفر در البرز خاوری نيز 

ثبت شده است )مصدق و همكاران، 1384(.
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)A( شكل 1- موقعيت جغرافيايي و راه دسترسي به برش مورد مطالعه

Figs. 1,2,3: Gnathodus punctatus, Sample No. Sb7,Sb10, X40  Fig. 4: Siphonodella obsoleta, Sample No. Sb15, X50

Fig. 5: Pseudopolygnathus primus, Sample No. Sb11, X40  Figs. 6,7: Gnathodus bilineatus, Sample No. Sb1, Sb2, X40

Fig. 8: Gnathodus typicus, Sample No. Sb4, X45  Figs. 9,10,11: Polygnathus communis communis, Sample No. Sb6, Sb7, Sb15, X50, X65, X60

Fig. 12: Polygnathus inornathus, Samples No. Sb13, X60  Figs. 13,14: Polygnathus parapetus, Sample No. Sb7, X60

Figs. 15,16: Bispathodus stabilis, Samples No. Sb15, Sb10, X60  Fig. 17: Bispathodus aculeatus, Sample No. Sb13, X65

Fig. 18: Mestognathus beckmanni, Sample No. Sb1, X50  Fig. 19: Icriodus costatus, Samples No. Sb17, X70

Fig. 20: Icriodus alternatus, Samples No. Sb18, X70

plate 1
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شكل 4- گسترش قائم و زيست زون بندی سيستم کربنيفر )در برش سيمه کوه(
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تغییرات دیرینه شناختي رسوبات کربنیفردر برش سیمه کوه ...

کتابنگاري
مصدق، ح.، 1379-  ميكروفسيل ها، رخساره ها، محيط هاي رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازند مبارک در البرز مرکزي، رساله دکتري، دانشگاه تربيت معلم، 267 صفحه.

مصدق، ح.، کبريايي زاده، ا.، حسيني نژاد، م.، 1384- ويژگي هاي زيست چينه اي و رسوب شناسي گذر دونين- کربنيفر )سازندهاي جيرود و مبارک( در البرز شرقي: معرفي حادثه 
زيستي هنگنبرگ )Hangenberg bioevent( ، نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه تربيت معلم. 

References
Ashouri, A. R., 2006- Middle Devonian-Early Carboniferous Conodont Faunas from the Khoshyeilagh Formation, Alborz Mountains, North 

Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 17)1(: 53-65, University of Tehran, ISSN 1016-1104
Assereto, E., 1963- the Paleozoic formations in Central Elborz )Iran(, Riv. Ital., paleontol., V.69, N.4
Bozorgnia, F., 1973- Paleozoic foraminiferal biostratigraghy of central and east Alborz mountain, Iran, National Iranian Oil, geol. lab., publ. 

No.4
Hamdi, B. & Janvier, P., 1981- Ministry of industry and mines geological survey of Iran, Contribution of the paleontological researches in 

North and Central Iran, Geol. Surv. of Iran, R.N.49
   Kaiser, S. I., Steuber, T., Becker, R. T. & Joachimski, M. M., 2006- Geochemical evidence for major environmental change at the Devonian-

Carboniferous boundary in the Carnic Alps and the Rhenish Massif, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 240 )2006( 
146-160.

Lane, R., Sandberg, Ch. & Ziegler, W., 1980- Taxonomy and phylogeny of some Lower Carboniferous Conodonts and preliminary standard 
post-Siphonodella zonation. Geologica et Paleontologica, 14, p.117-164. 

Mawson, R. & Talent J. A., 1999- Early Carboniferous )mid-Tournaisian( conodonts from north-eastern Queensland)Ruxton and Teddy 
Mountain Formations(: age-implications and stratigraphic alignments. Centre for Ecostratigraphy and Palaeobiology, Macquarie University, 
Boll. della Soc. Pal. Italiana, p. 407-425, 8 pls.

Mosaddegh, H., Rahimi, B. & Aharipour, R., 2006- Sequence Stratigraphy and Depositional Environments of the Lower to Middle Carboniferous 
Strata ) Mobarak and Ghesel-Ghal’eh Formations(in Central and Eastern Alborz, North of Iran, Absrtact Book,Germany, P.89-90

Ruttner, A. & Stocklin, J., 1966- Foreword in contribution to the paleontology of east Iran. Geological Survey of Iran,6.
Walliester, H. et al., 1966- Contribution to the Paleontology of east Iran, Geol. surv. Iran, Report No.6.

شكل 5-  مرزسازند مبارک با سازند جيرود در برش سيمه کوه


