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تاریخ دریافت1398/11/12 :

تاریخ پذیرش1399/04/03 :

چكيده
در ناحیه کپهداغ ،توالی رسوبی ژوراسیک میانی -باالیی ،ردیفهای مارنی -آهکی دریایی و فسیلدار میباشند .پژوهش حاضر به مطالعه افقهای آمونیتدار از بخش باالیی
سازند چمن بید به ستبرای  ۲۵۵متر پرداخته که معادل با عضو  4سازند چمنبید است .این بخش شامل تناوب سنگ آهک و مارن بوده و به سه زیرعضو تقسیم شده است که از

وکستون ،مادستون تا گرینستون تشکیل شده است .براساس حضور  7افق آمونیتدار ،محدوده زمانی اکسفوردین -تیتونین پسین را نشان میدهد .آمونیتهای سازند چمنبید به

خانوادههای  Perispinctidae, Ataxioceratidae, Haploceratidae, Oppeliidae,و  Aspidoceratidaeتعلق دارند .براساس پراکنش آمونیتها ،ترازهای آمونیتدار به ترتیب
از قدیم به جدید با بیوزونهای استاندارد جهانی  Hybonatum, Semiforme, Fallauxi, Pointiو  Microcanthumاز نظر زمانی مطابقت دارند .از نظر دیرینه زیستجغرافیایی،

آمونیتهای متعلق به خانواده  Ataxioceratidaeکه به فراوانی در برش چمنبید حضور دارند نشاندهنده قرابت آمونیتهای تیتونین ایران با انواع ایالت سابمدیترانه

میباشد؛ البته تعداد کمی از آمونیتهای متعلق به ایالت اتیوپین نیز در این میان موجود هستند .همچنین شایان ذکر است که آمونیتهای تیتونین پسین نظیر Zappalia cf.

 zapalensis, Paraulacosphinctes transitorios, P.seneoidesبرای اولین مرتبه از ایران گزارش میشوند.
كليدواژهها :زیست چینهنگاری ،سنگ چینهنگاری ،ژوراسیک،آمونیت ،سازند چمن بید ،کپهداغ.
*نویسنده مسئول :طیبه سربندی فراهانی

 -1پیشنوشتار
حوضه رسوبی کپهداغ پس از فاز کوهزایی سیمرین میانی در طی تریاس
میانی بوجود آمده است .رسوبات قسمت خاوری حوضه به صورت پیوسته
از ژوراسیک تا میوسن به ضخامت بیش از هفت هزار متر نهشته شدهاند و به 5
سکانس پیشرونده -پسرونده (بدون هیچگونه آثاری از ولکانیسم) تقسیم میشوند
( .)Mahboubi et al., 2002این رسوبات در امتداد گسلهایی با روند شمالغربی-
جنوب خاوری تهنشست شدهاند .در طی بازه زمانی ژوراسیک میانی -الیگوسن
به استثنای چند ناپیوستگی کوچک (در طی کرتاسه) هیچ مدرکی دال بر فعالیت
تکتونیکی شدید در این حوضه وجود ندارد ( .)Afshar Harb, 1979در این حوضه
رسوبی رسوبات بخشی از ژوراسیک باالیی تحت عنوان سازند چمنبید توسط
افشار حرب ( )1373معرفی و شامل تناوب سنگ آهک خاکستری پیریتدار،
سنگ آهک مارنی ،مارن ،مارن آهکی وکمی ماسهسنگ میباشد که در حدفاصل
دو سازند باشکالته در زیر و سازند مزدوران در باال قرار گرفته است .برش چمن
بید با مختصات قاعده برش؛  37درجه و  26دقیقه و  09ثانیه طول شمالی و 56
درجه و  31دقیقه و  07ثانیه عرض خاوری و مختصات رأس برش نیز  37درجه و
 52دقیقه و  45ثانیه طول شمالی و  56درجه و  31دقیقه و  30ثانیه عرض خاوری
در نزدیکی روستای چمن بید واقع گردیده است (شکل  .)1آمونیتهای سازند
چمنبید توسط معتمدالشریعتی و همکاران ()1385؛ (Seyed Emami et al. (1966
و سپس توسط ( Majidifard (2003و ( Majidifard et al. (2017گزارش شده
است؛ ولیکن در پژوهش حاضر ،آمونیتهای تیتونین پسین برای اولین بار است
که از برش الگوی این سازند معرفی میشود و نشاندهنده سن جوانتری برای برش
الگوی سازند چمنبید است .هدف از این پژوهش ،مطالعه سنگ چینهنگاری ،ارائه
زونبندی نهشتههای آمونیتدار سازند چمنبید و انطباق بیوکرونوستراتیگرافیک
نهشتههای تیتونین سازند چمنبید با بیوزونهای استاندارد جهانی میباشد.
نمونههای مورد مطالعه در این پژوهش در موزه زمینشناسی دانشگاه اصفهان
نگهداری میشود.
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 -2سنگ شناسی سازند چمنبید در برش چمنبید
بنا به گزارش افشار حرب ( ،)1373در محل برش الگو ،سازند چمنبید به ضخامت
 1722متر ،شامل سنگآهک ریزبلور ،پیریتدار به رنگ خاکستری تیره تا سیاه
است که تناوبهایی از شیل تیره رنگ و مارن دارد .نهشتههای سازند چمنبید در
این برش در حدفاصل سازند باشکالته در زیر و سازند مزدوران در باال قرار دارد.
مطالعه سازند چمنبید در برش الگو نشان میدهد که این سازند در حوضههای عمیق
دریای باز نهشته شده است ( .)Majidifard, 2003سازند چمنبید در برش الگو توسط
( Majidifard (2003به  7عضو به شرح زیر تقسیم شده است( :شایان ذکر است؛ در
این پژوهش به دلیل پراکنش و حضور افقهای آمونیتدار در واحد سنگی  ،4صرفاً
 255متر از ضخامت این عضو از سازند چمنبید به صورت دقیق و سیستماتیک مورد
مطالعه قرار گرفته است).
عضو  :1به ضخامت  30متر ،شامل تناوبی از شیل خاکستری و سنگآهک ماسهای
نازک الیه حاوی بریوزوئر ،اسپیکول اسفنج ،خردههای دوکفهای ،عناصر اسکلتی
اکینودرم ،بلمنیت و رادیولر.
عضو  :2به ضخامت  408متر ،شامل تناوبی از سنگآهک خاکستری متوسط الیه،
سنگآهک مارنی و سنگآهک ضخیم الیه حاوی بریوزوئر ،گاستروپود ،خردههای
اکینودرم ،استراکد ،اسپیکول اسفنج ،بلمنیت و فرامینیفرهای بنتیک (Miliolids,
 ،)Nodosariia, Spirilinaخردههای دوکفهای ،بلمنیت ،آمونیت با حفظ شدگی بد
( )Hecticoceras sp., Reanickia sp.به سن کالوین میباشد.
عضو  :3به ضخامت  33متر؛ شامل تناوبی از ماسهسنگ ریزدانه متوسط تا ضخیمالیه
به رنگ خاکستری متمایل به سبز ،با جورشدگی خوب ،واجد اثرفسیل.
عضو  :4به لحاظ فراوانی آمونیت و فرامینیفر این عضو یکی از مهمترین و غنیترین
واحدهای سنگی سازند چمنبید به شمار میآید؛ لذا در پژوهش حاضر آمونیتهای
این عضو بدقت مورد مطالعه قرارگرفته است .ضخامت این عضو  357متر بوده
و شامل تناوبی از سنگآهک خاکستری تیره ،سنگآهک مارنی و مارنهای
خاکستری متمایل به سبز میباشد (شکل  .)2در این واحد سنگی؛ عالوه برآمونیت و
95

لیتو ستراتیگرافی و بیو ستراتیگرافی بخش باالیی سازند چمن بید در برش الگو ...

فرامینیفر سایر گروههای فسیلی نظیر اکینودرم و عناصر اسکلتی آنها ،کرینوئیدهای
بنتیک ( )Isocrinus bajusensis, Isocrinus sp., Chariocrinus endreaو کرینوئید
پالژیک (ساکوکوما) ،دوکفهای ،براکیوپود ،استراکود ،گاستروپود ،اسفنج ،مرجان
و جلبکهای آهکی نیز حضور دارند.
عضو  :5به ضخامت  78متر؛ شامل تناوبی از ماسهسنگ ریزدانه با جورشدگی خوب
به رنگ خاکستری متمایل به سبز با الیهبندی نازک تا ضخیم الیه و مارنهای رسی

همراه با میانالیههایی از سیلت خاکستری رنگ.
عضو  :6به ضخامت  42متر؛ شامل ضخامتی از مارنهای نازک الیه خاکستری،
سنگآهک خاکستری نازک الیه و سنگآهک مارنی دارای رادیولر.
عضو  :7به ضخامت  658متر؛ شامل سنگآهکهای خاکستری روشن با الیهبندی خوب
با تناوبهایی از سنگآهک مارنی و بندرت میانالیههایی از مارن است .این واحد
حاوی واریزه و عناصر اسکلتی اکینودرم ،سوزن اسفنج ،رادیولر و اثرفسیل میباشد.

شکل  )A -1راههای دسترسی به برش چمنبید و  )Bموقعیت
برش چمنبید ( )A-Bدر نقشه زمینشناسی چهارگوش کوه
کورخورد ،مقیاس ( 1:250000افشار و همکاران (،)1361
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،شماره .)4010

شکل  -2تصاویر صحرایی سازند چمنبید در برش چمنبید:
شکل  )1نمای کلی منطقه :سازندهای باشکالته ،چمنبید
و مزدوران در برش الگوی سازند چمنبید (دید به سمت
شمال باختر)؛  )2نهشتههای سازند چمنبید به سن؟باتونین-
تیتونین در منطقه مورد مطالعه (دید به سمت شمال باختر)؛
 )3افق آمونیتدار تیتونین زیرین (Phanerostephanus

)subsenex؛  4و  )5تناوب سنگآهک و مارنهای
آمونیتدار تیتونین زیرین (دید به سمت باختر)؛  )6افقهای
سنگ آهکی نازکالیه و آمونیتدار تیتونین باالیی در برش
مورد مطالعه (دید به سمت باختر).
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 -3سنگشناسی بخش باالیی سازند چمنبید در برش چمنبید
براساس مشاهدات صحرایی ،افقهای آمونیتدار مورد نظر در پژوهش حاضر
(معادل با بخشی از عضو غیررسمی  - 4معرفی شده توسط مجیدیفرد )2003 ،با
ضخامت  255متر ،شامل تناوبی از سنگ آهک (مادستون تا گرینستون) و مارنهای
خاکستری متمایل به سبز بوده که در حدفاصل دو افق ماسهسنگی قرار دارد
(شکل  .)2شایان ذکر است که به منظور مطالعه و طبقهبندی کربناتها در برش
چمنبید ،فراوانی و درصد عناصر اسکلتی و غیراسکلتی با مقایسه با نمودارهای
درصد ( Flügel (1982, 2004تعیین گردیده است .برمبنای طبقهبندی کربناتها به
روش ( Folk (1962و ( Dunham (1962و ( Embry & Klovan (1971شناسایی
و نامگذاری شدند .این عضو براساس ویژگی و خصوصیات سنگشناسی به سه
زیرعضو به شرح زیر قابل تقسیم است:
زیرعضو  1به ستبرای 117 /5متر ،شامل تناوب سنگآهک بیومیکریتی نازک الیه
خاکستری تیره و مارن خاکستری و یک الیه نازک سنگآهک مارنی در قاعده
میباشد .مطالعه مقاطع نازک در زیر میکروسکوپ نشان میدهند که سنگآهکهای
این واحد سنگچینهای ،از بیومیکریت/ساکوکوما وکستون و میکریت
فسیلدار/مادستون تشکیل شده است (شکل  .)3در سنگآهکهای نازکالیه از نوع
میکریت فسیلدار /مادستون :خرده های اسکلتی شامل سوزن اسفنج ،کرینوئیدهای

پالژیک و دوکفهایهای با پوسته نازک که حدود  8درصد را شامل میشود .اندازه
دوکفهای در حدود  600میکرون میباشد .سوزنهای اسفنج به شکل میلهای و
از نوع چهارمحوره بوده و جهتیابی ترجیحی را نشان میدهند .در نور معمولی
در زیر میکروسکوپ این کربناتها کام ً
ال به رنگ تیره دیده میشود .و واجد 3
درصد پیریت میباشد .دانههای بسیار ریز پیریت که اندازه آنها اغلب بین  100تا 200
میکرون است در زمینهای از گل آهکی پراکندهاند (شکل  .)3در سنگآهکهای
بیومیکریتی /ساکوکوما وکستون؛ حدود  30درصد از خردههای اسکلتی را قطعات
کرینوئید پالژیک (ساکوکوما) تشکیل میدهد .عالوه بر قطعات کرینوئید پالژیک،
خردههای آمونیت ،سوزن اسفنج و بندرت قطعات دوکفهای پالژیک نیز حضور
دارند .حضور گل میکریتی زمینه تیره را ایجاد کرده است .همچنین الیهبندی
بسیار نازک از مشاهدات صحرایی این واحد کربناته میباشد .حدود یک درصد
را پیریت تشکیل میدهد .براثر هوازدگی سطحی ،اکسید آهن ناشی از تجزیه
پیریت مجددا ً رسوب کرده و رنگ قهوهای تیره را ایجاد کرده است (شکل  .)3از
مارنهای خاکستری زیرعضو  ،1عناصر اسکلتی نظیر فرامینیفر ،سوزن اسفنج ،خار
خارپوست ،قطعات کرینوئید ،گاستروپود ،خردههای دوکفهای ،قطعات کرم ،مرجان،
کوپرولیت ،دندان کوسه و آمونیت به صورت ایزوله استخراج شدهاند .در مجموع از
این زیرواحد براساس حضور آمونیتهای با حفظ شدگی مناسب ،سه افق آمونیتی
 Tarameliceras spp.Interval zone, Haploceras elimatum Interval zoneو
 Pseudolissoceras zittli Interval zoneمعرفی و گزارش شده است.
شواهد فسیلی نشان میدهد که سنگآهکهای نازکالیه بیومیکریتی در این واحد
سنگچینهای در شرایط محیطی نسبتاً آرام و زیر خط اثر امواج طوفانی نهشتهشدهاند.
فراوانی سوزن اسفنج و کرینوئیدهای پالژیک (ساکوکوما) ،قطعات دوکفهایهای
پالژیک و وجود ماتریکس میکریتی ( )Wilson, 1975همگی شاهدی براین ادعا
میباشند .همچنین حضور دندان کوسه (( )Synechodus sp., aff. S. duffiniشکل )4
و آمونیت نشاندهنده ارتباط با دریاهای آزاد میباشد .بعلت حضور سوزنهای اسفنج
با ساختار کربناته ،عمق تشکیل سنگآهک و مارنهای زیرعضو  ،1باالتر از عمق
انحالل کربنات کلسیم قرار دارد .از طرفی ،براساس ترکیب اجتماعات فرامینیفرها،
محیط رسوبگذاری این زیرعضو ،بخش خارجی شلف در یک پالتفرم کربناته
میباشد( .)Sarbandi Farahani et al., 2018وجود خارداران و عناصر اسکلتی آنها
نیز نشان میدهد که شرایط محیط دریایی با شوری نرمال حاکم بوده است .در قاعده
زیرعضو  1مجموعه ای از خار خارداران در اولین الیه مارنی حضور دارد که معرف
 6تیپ از خارهای نوع سیدارید میباشد (سربندی فراهانی و همکاران.)1396 ،

خاردارن منظم و عناصر اسکلتی آنها نقش بسیار مهمی در تفسیر محیطهای
رسوبی ایفا میکنند (;Gordon and Donovan 1992; Nebelsick 1992a, b
 .)Greenstein 1993; Baumeister and Leinfelder, 1998خارداران منظم موجودات
اپیفونا و متحرکی هستند که فاکتورهایی نظیر ماهیت کف بستر ،میزان انرژی آب
و میزان دسترسی به مواد غذایی ،پراکندگی آنها را تحت تاُثیر قرار میدهد ولیکن
ماهیت کف بستر بیشترین نقش را در این میان بازی میکند ( .)Smith, 1984در
برش چمنبید وجود خارداران منظم با خارهای بلند حدود  80درصد اسمبلیج را
به خود اختصاص داده است که میتواند مؤید بستر سخت برای این حوضه باشد
(سربندی فراهانی و همکاران.)1396 ،
زیرعضو  2به ضخامت  52متر شامل مارن سبز با میانالیه سنگآهک نازک تا
متوسط الیه خاکستری میباشد .ضخامت قابل توجهی از این زیرواحد را مارن به
خود اختصاص داده است و به دلیل زودفرسا بودن ،توپوگرافی پست را ایجاد کرده
است .سنگآهک نازک الیه موجود در این واحد سنگچینهای از نوع بیومیکریت/
پکستون فسیلدار است که در آن حدود  75درصد خردههای اسکلتی در زمینهای
از ماتریکس میکریتی قرار گرفته است .خردههای اسکلتی شامل خردههای
دوکفهای ( 53درصد) ،براکیوپود ( 12درصد) ،جلبک توبیفیت ( 8درصد) و بندرت
فرامینیفر (1درصد) وجود دارد (شکل  .)3حدود  3درصد اائید و حدود  2درصد
اینتراکالست نیز وجود دارد .بنظر میرسد که اائیدها بدلیل شکستگی و خرد شدگی
از بخشهای دیگر حوضه به این منطقه انتقال یافتهاند (;Wanless and Tedesco 1993
 .)Carney and Boardman 1993در این بخش از ستون سنگچینهای سازند
چمنبید ،افزونی الیههای مارنی و زمینه میکرایت در پکستون فسیلدار حاکی از
شرایط محیط دریای باز با سکون نسبی آب میباشد .ولی محتویات فسیلی نشان
میدهد که به طور نسبی از عمق حوضه کاسته شده ،و این واحد در زیرمحیط شلف
میانی نهشته شده است .تغییر در ترکیب فونی فرامینیفرها تأییدکننده این ادعا میباشد
( .)Sarbandi Farahani et al., 2018به نظر میرسد شرایط از نظر محیطی برای
آمونیتها مناسب نبوده و در این واحد سنگچینهای آمونیتها حضور کمرنگی
دارند.
زیرعضو  3به ضخامت  84/5متر و شامل تناوب سنگآهک نازکالیه و مارن
سبز متمایل به خاکستری است .سنگآهکهای نازک الیه این زیرعضو تنوع
سنگشناسی از مادستون تا گرینستون را نشان میدهند و  4نوع سنگشناسی در
مقیاس میکروسکوپی شامل بیومیکریت/مادستون فسیلدار ،اینترااااسپارایت فسیلدار/
گرینستون ،بیواااسپارایت/گرینستون ،و بیوپلاسپارایت /پکستون -گرینستون را دارا
میباشند (شکل  .)3اینترا اا اسپارایت فسیلدار /گرینستون :خردههای اینتراکالست
 70درصد ،اائید  20درصد و خردههای اسکلتی  10درصد را تشکیل میدهد.
خردههای اسکلتی شامل جلبک سبز ،گاستروپود ،کرینوئیدهای بنتیک ،فرامینیفرهای
بنتیک (جنس  Lenticulinaو  )Nodosariaو بندرت خار خارپوست میباشد .خار
خارپوست ،هسته برخی از اائیدها را تشکیل میدهد (شکل  .)3اسپارایت ماتریکس
اصلی بوده ولیکن اطراف برخی خردههای اینتراکالست را که عموماً از کوارتز
تشکیل شدهاند را پوششی از میکرایت احاطه کرده است .درزههای استیلولیتی که
ناشی از انحالل فشاری میباشند نیز قابل مشاهده است .بیو اا اسپارایت  /گرینستون
(شکل  )3شامل  65درصد خردههای اسکلتی و  35درصد ااوئید می باشد .حدود نیمی
از خردههای اسکلتی را جلبکهای سبز به خود اختصاص دادهاند .آثار دوکفهایها،
بازوپایان و فرامینیفر از تشکیلدهندگان خردههای اسکلتی میباشند .خردههای
غیراسکلتی شامل ااوئیدهای متحدالمرکز میباشد .برخی از این ااوئیدها خرد و
شکسته شده و اطراف آنها پوششی از میکرایت مشاهده میشود .بیو پل اسپارایت/
پکستون -گرینستون ،فرامینیفر ،کرینوئید ،خار خارپوست ،دوکفهای ،گاستروپود و
بندرت جلبک سبز خردههای اسکلتی را تشکیل میدهند .خردههای غیراسکلتی بیشتر
شامل پلوئید بوده و زمینهای از اسپارایت متن این سنگ را تشکیل میدهد .حدود 3
زمستان  ،99سال سي ام ،شماره 118
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درصد از متن سنگ را پیریت تشکیل داده است .در سنگآهکهای بیومیکریتی/
مادستون فسیلدار حدو  8درصد قطعات فسیل (غالباً پوسته آمونیت) در زمینهای از
میکرایت قرار گرفته است .در این واحد سنگی 4 ،افق آمونیتی Phanerostaphanus

subsenex Interval zone, Richterella richteri Interval zone, Zapala cf.
zapaliensis Interval zone, Paraulacosphinctes transitorous Interval zone

شناسایی و معرفی شده است (شکل  5و ﭘلیت  1و .)2

شکل  -3میکروفتوگراف زیرعضو  1میکریت فسیلدار /مادستون؛ در شکل  1سوزن اسفنج چهار محوره با جهتیابی ترجیحی قابل مشاهده است 1 .بیومیکریت
/ساکوکوما وکستون؛ در شکل  2کرینوئید پالژیک قابل مشاهده است .زیرعضو  2بیومیکریت یا پکستون فسیلدار .توبیفیت و خردههای فسیل
(براکیوپود) در شکل  3قابل مشاهده است .زیرعضو  3اینترا اا اسپارایت فسیلدار ااوئید با هسته خارخارپوست (شکل  .)4زیرعضو  :3بیو اا اسپارایت
/گرینستون (شکلهای  5و .)6

شکل  - 4دندان کوسه گونه  – Synechodus sp., aff. S. duffiniنهشتههای
تیتونین پسین سازند چمنبید برش چمنبید.
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 ستون چینه شناسی افقهای آمونیت دار سازند چمنبید در- 5 شکل
 پراکنش آمونیتهای سازند چمنبید در برش،)4 برش الگو (عضو
 افقهای آمونیتدار با زونبندی زیستی استاندارد تیتونین،چمنبید
.مطابقت داده شده است

Plate 1- Ammonite from Chaman Bid Formation (Tithonian):
1- 2 Haploceras elimatum (OPPEL), 3-4 ? Haploceras (Haploceras)
carachtheis

(ZEUSCHNER),

5-6

(BURCKHARDT), 7-8 Glochiceras sp.,

Pseudolissoceras

zitteli

9- Oxylenticeras cf.

lepidum (SPATH), 10-11 Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL),
12 Paraulacosphinctes senoides (TAVERA).

99
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Bid

Chaman

from

Ammonite

2-

Plate

Formation (Tithonian): 1-2 Phanerostephanus
subsenex (SPATH), 3- Zapalia cf. zapalensis
(ZEISS & LEANZA), 4-6 Richterella richteri
(OPPEL), 7-8 Nathostephanus kurdistanensis
neoburgensis

Schaireria

9-12

(SPATH),

(OPPEL), 13-14 Phanerostephanus intermidius
(SPATH).

زیرعضو  4با سنگآهکهای غالباً گرینستونی (الیههای  24و  )25آغاز میشود.
وجود زمینه اسپارایت و حضور اائید شاهدی بر افزایش انرژی محیط و افت سطح
آب است ( .)Flügel, 2004کاهش عمق آب در ادامه روند افت سطح آب در
زیرعضو  2بوده و کام ً
ال موقتی است .چرا که بعد از این الیه آهکی گرینستونی،
بر ضخامت الیههای مارنی افزوده میشود .بالفاصله بعد از آهک گرینستونی
یادشده در باال ،یک الیه مارن خاکستری روشن وجود دارد که دارای یک افق
غنی از گاستروپودهای متعلق به خانواده توریتلیده و پلوروتوماریده میباشند.
گاستروپودهای فوق تماماً در مرحله الروی به صورت فسیل باقی ماندهاند .این مسئله
نشان میدهد که حوضه چمنبید از نظر تغییرات سطح آب دریا بسیار ناپایدار بوده
و شرایط محیطی اجازه زیست برای این گروه از موجودات را بهوجود نیاورده است
(مکاتبات شخصی ،اگوست  – 2017پروفسور هارسیویچ) .همانطور که گفته شد
به سمت نیمه باالیی این واحد سنگچینهای بر ضخامت الیههای مارنی افزوده شده
و پس از این واحد مارنی الیههای سنگآهکی با لیتولوژی پکستون زیست آشفته
به رنگ خاکستری وجود دارد .در مجموع این واحد سنگی در یک روند به سمت
باال عمیقشدگی حوضه نهشته شده است و شواهد نشان میدهد که همانند زیرعضو
 1مجددا ً بازگشت شرایط شلف خارجی فراهم شده است .در بخش باالیی افق
 Richterella Interval zoneنوع رخسارهها نشان دهنده برقراری شرایط نسبی
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آرام محیط رسوبی است .ساختارهای رسوبی نطیر فلوتکست و گروکست به
فراوانی قابل مشاهدهاند .در این تراز ،اثرجنسهایی نظیر Aulicnites, Zoophycos,
 Rhizocorallium irrigulareو  Palaeophycus tubularisقابل شناسایی هستند.
مجموعه اثرفسیلهای مذکور شرایط محیطی با انرژی پائین را نشان میدهند
( .)Seilacher, 2007همچنین تراکم بیشتر اثر فسیلهای  Zoophycosنیز به انرژی
پائین محیط همراه با نسبت یکنواخت رسوبگذاری اشاره میکند.
 -4زیست زونبندی ( )biozonationنهشتههای آمونیتدار سازند چمنبید در برش
چمنبید

همانطور که در بحث شرح واحدهای سنگچینهای به آن اشاره شد،
آمونیتها در برش الگوی این سازند در واحد سنگی  2و واحد سنگی  4گسترش
دارند .صرفاً به لحاظ حضور  Hecticoceras sp.و  Reieckeia sp.امکان برقراری
زونهای استاندارد جهانی وجود ندارد .ولیکن در واحد سنگی  4افقهای
آمونیتی به خوبی حفظ شده و امکان شناسایی آنها در حد گونه فراهم است.
این واحد سنگی همانطور که اشاره شده است در حدفاصل دو الیه ماسهسنگی
قرار داشته و به سه زیرعضو تفکیک شده است و فون آمونیتی آن به شرح زیر
است (شکل  5و .)6
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شکل  - 6انطباق بیوکرونوستراتیگرافیک زونهای آمونیتی در ایالت مدیترانه ،بورهآل و ساببورهال و حوضه کریمه و انطباق آن با افقهای آمونیتدار سازند چمنبید.

• Tarramelliceras spp. Interval zone

این افق آمونیتی در قاعده زیرعضو ( 1از واحد سنگی  )4حضور داشته و واجد
آمونیتهایی نظیر  Taramelliceras sp.با حفظ شدگی بسیار بد میباشد که معرف
سن اکسفوردین -؟ کیمریجین میباشد .آمونیتهای معرف سن کیمریجین در طی
مطالعات صحرایی یافت نشد؛ ولیکن براساس گزارش ( Majidifard (2003حضور
آمونیت متعلق به جنس  Orthosphinctesنشان میدهد که آمونیتهای متعلق به
اشکوب کیمریجین نیز به صورت پراکنده و با حفظ شدگی بد حضور دارند.

( Nathostephanus kurdistanensis (SPATHرا شامل میشود .در این بیوزون نیز
آمونیت شاخص معرف بیوزونهای استاندارد جهانی وجود ندارد ولی با توجه به
قرارگیری در زیر بیوزون  Semiformiceras fallauxi Zoneبه احتمال بتوان آن را
معادل با بخش باالیی بیوزون  Semiformiceras semiforme Zoneدر نظر گرفت.
همچنین قابل ذکر است که این زون تجمعی در قاعده زیرعضو ( 3از واحد سنگی )4
قرار داشته و زیر عضو  2از واحد سنگی  4فاقد آمونیت است.

افق مذکور در بخش میانی زیرعضو ( 1از واحد سنگی  )4قرار دارد و آمونیتهایی
نظیر Haploceras (Haploceras) carachtheis (ZEUSCHNER), H.

در ایالت زیستی مدیترانه و سابمدیترانه حضور گونه شاخص
( Richterella richteri (OPPELمعرف بیوزون استاندارد Semiformiceras
 fallauxi Zoneو زیرزون  richteriمیباشد .همچنین دو زیرگونه جدید

• Haploceras elimatum Interval zone

elimatum (OPPEL), Oxylenticeras aff. lepididium (SPATH), Schairerria

( neuburgensis (OPPELمعرف شروع نهشتههای تیتونین زیرین در برش
چمنبید میباشند .هیچ یک از فرمهای نامبرده شاخص بیوزونهای استاندارد
جهانی نبوده؛ ولیکن براساس مؤقعیت قرارگیری در زیر اولین افق ظهور
( ،Pseudolissoceras zitteli (BURCKHHARDTرا میتوان با بیوزون جهانی
 Hybonoticeras hybobotum Zoneمعادل در نظر گرفت (شکلهای  5و .)6
• Pseudolissoceras zitteli Interval zone

این افق آمونیتدار تقریباً در باالترین قسمت زیرعضو ( 1از واحد سنگی  )4قرار
داشته و گونه شاخص ( Pseudolissoceras zitteli (BURCKHHARDTمعرف
آن میباشد .این گونه پراکنش جهانی وسیعی داشته و حضور آن معرف بیوزون
 Pseudolissoceras zitteli/ Semiformiceras semiforme Zoneمیباشد .همچنین
گونه  Glochiceras sp.نیز به عنوان فون همراه در این بیوزون حضور دارد.
• Phanerostephanus subsenex Interval zone
این افق یکی از غنیترین ترازهای آمونیتدار سازند چمنبید در
برش الگو به لحاظ فراوانی میباشد که تجمعی از آمونیتهایی نظیر
( Phanerostephanus subsenex (SPATH), P. intermedius (SPATHو

• Richterella richteri Interval zone

(Richterella richteri seyedemamii n. sub.sp., Richterella richteri iranensis

( )n. sub.sp.سربندی فراهانی و همکاران ،زیر چاپ) نیز از این تراز معرفی شده
است که سن انتهایی ترین بخش تیتونین پیشین را برای این نهشتهها تعیین میکند.
گونه  Sublithacoceras sp.گونه همراه در این بیوزون است .الزم به ذکر است که
این گونه  R. richteriبرای اولین بار توسط ( Schairer et al (1999از ناحیه کپه داغ
گزارش شده بود.
• Zapala cf. zapaliensis Interval zone

در برش چمنبید از بخش میانی زیرعض و ( 3از واحد سنگی  )4حضور گونه (�Za
 pala cf. zapaliensis (ZEISS & LEANZAکه برای اولینبار از ایران معرفی
میشود؛ معرف این بیوزون میباشد و شروع نهشتههای تیتونین باالیی را نشان
میدهد.
• Paraulacosphinctes transitorius Interval zone
آخرین افق آمونیتدار سازند چمنبید در بخش باالیی زیرعضو  3از واحد
سنگی  4قرار دارد .این افق آمونیتی حدود  21متر در زیر ماسهسنگهای واحد
سنگچینهای  5قرار دارد و با حضور گونه شاخص Paraulacosphinctes
زمستان  ،99سال سي ام ،شماره 118
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(transitorius (OPPEL

معرفی میشود .فرمهایی نظیر

Paraulacosphinctes

 senoides (TAVERA-BENITEZ), Paraulacosphinctes spاز گونههای همراه در
این افق (به سن تیتونین ﭘسین) میباشند.
 -5بحث
زونبندی زیستی و انطباق بیوکورنولوژیکی فون آمونیتی در انتهای ژورسیک به
سختی امکانپذیر است و بعلت ایالتشدگی و گسترش فون آمونیتی به صورت
بومی  ،endemicزونبندی برمبنای آمونیت به صورت ناحیهای انجام شده است
( .)Cecca, 1999سه اشکوب با نامهای تیتونین ،پرتالندین و ولژین برای پراکنش
گروههای خاصی از آمونیتهای انتهای ژوراسیک کاربرد دارد (;Enay 1964
 .)Hallam 1975; Ziess 1983نهشتههای ژوراسیک باالیی در قلمرو تتیس و
ایندوپاسفیک با نام اشکوب تیتونین ،در نواحی جنوبی انگلستان و حوضه پاریس
اشکوب پرتالندین و برای پالتفرم روسیه و پالتفرم سیبری اشکوب ولژین مورد
استعمال قرار میگیرد .در ایران با توجه به لیتولوژی و فون آمونیتی میبایستی
از اشکوب تیتونین استفاده شود .بعالوه در میان محققان ،تقسیمبندی اشکوب
تیتونین به زیراشکوب نیز اتفاق نظر وجود ندارد .بعنوان مثال در بخشهای
غربی حوضه تتیس واقع در حاشیه جنوبی امریکای شمالی؛ مانند نواحی آند
( ،)Parent et al., 2007مکزیک ( ،)Villaseñor et al., 2000آرژانتین
( )Zeiss and Leanza 2010; Parent et al., 2011و همچنین بخشهایی از ایالت
سابمدیترانه واقع در جنوبغرب اروپا (اسپانیا و ایتالیا) ( )Geyssant, 1997تیتونین
به سه زیرآشکوب تقسیمبندی میشود (زیراشکوب تیتونین زیرین ،تیتونین میانی
و تیتونین باالیی) .در ایالت مدیترانه ( )Cecca and Santantanio, 1989اشکوب
تیتونین را به دو بخش تقسیم کردهاند در حالی که ( )Tavera, 1985تیتونین ایالت
مدیترانه را به سه زیراشکوب قابل تقسیم میداند .تفسیمبندیهای دوگانه و یا سهگانه
و حضور گسترده فون آمونیتی ایندمیک موجب شده است که در مناطق مختلف،
زونبندی ناحیهای برای توالیهای ژوراسیک توسط محققان ارائه شود و همین امر
انطباق بیوکرنوستراتیگرافی براساس آمونیتهای تیتونین در مقیاس جهانی را با
پیچیدگی بیشتری مواجه ساخته است.
در دو ناحیه مختلف از نظر جغرافیایی حضور گونههای آمونیتها در معرفی
بیوزونها و انطباق خطوط زمانی مفید میباشد ( .)Ziess and Lenza, 2010در
ایالت مدیترانه و سابمدیترانه بیوزون  Hybonoticeras hybobotum Zoneدر
قاعده تیتونین پیشین براساس حضور  Hybonoticeras hybonotumمعرفی شده
است ( .)Atrops, 1994حضور این گونه در حوضه کارپاتین (،)Grigore, 2011
شمال افریقا ( )Boughdiri et al., 2005مجارستان ()Fözy and Scherzinger, 2013؛
شمال ایتالیا ()Sarti, 1986؛ و در حوضه تتیس مرکزی -کردستان عراق
( )Howarth, 1992معرف این بیوزون می باشد .در نهشتههای ژوراسیک
آلمان ،این بیوزون با حضور گونههایی نظیر Torquatisphinctes filiplex, T.
 neuburgensis, Subplanites rueppellianus, S. laisackerensisگزارش شده
است ( .)Schairer & Barthel, 1981بیوزون  Kosmoceras richteri Zoneدر ناحیه
کریمه ( )Arkadiev & Rogov, 2004با بیوزون Hybonoticeras hybobotum Zone
در جنوبغرب اروپا (( )Gysant, 1997زونبندی ناحیهای برای ایتالیا و اسپانیا) از
نظر زمانی معادل میباشند .بعالوه در پلتفرم روسیه (ایالت ساببورهال) بیوزون
( Ilowaiska klimovi Zone (Rogov, 2004با حضور گونه Ilowaiska klimovi
(معرفی شده توسط ( )Rogov (2012و در ایالت بورهال (نواحی واقع در خاور سیبری)
با حضور گونه  Eosphinctoceras magnumمعرفی و با بیوزون Hybonoticeras
 hybobotum Zoneدر ایالت مدیترانه و سابمدیترانه معادل زمانی است .قابل
ذکر است که بیوزون  Ilowaiska klimovi Zoneمعرف نهشتههای ولژین باالیی
است که با نهشتههای تیتونین زیرین در سایر نقاط جهان منطبق است .اولین ظهور
جنس  Haplocerasبرای تعیین شروع توالیهای تیتونین در ایالت مدیترانه ،تتیس
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و حواشی تتیس مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Boughdiri et al., 2005پژوهشگران
مذکور دو گونه  Happloceras caraccheteisو  Haploceras elimatumرا که
فرمهای دیمورف ( )dimorphیکدیگر هستند را از نهشتههای تیتونین زیرین تونس،
معرف بیوزون  Hybonoticeras hybobotum Zoneمیدانند .هر دو گونه مذکور
گستره وسیعی در طی تیتونین داشته و از بیوزون Hybonoticeras hybobotum
 Zoneتا بیوزون  Microcanthoceras ponti Zoneگزارش شدهاند .ولی با توجه
به پراکنش و گسترش این دو گونه در مدیتران ه و حواشی آن ،سن ظهور آنها در
یک روند جنوب به شمال جوانتر میشود (شکل  .)7در شمال افریقا (تونس؛
 )Boughdiri et al., 2005و در جنوبغرب اروپا (حوضه ایبرین -اسپانیا؛
( )Caracuel & Olóriz, 1999در زمان تیتونین پیشین این گونه در توالی
معرف بیوزون  Hybonoticeras hybobotum Zoneظاهر میشوند .ولی در
اروپای مرکزی سن ظهور آنها جوانتر شده؛ در مجارستان (;Fözy et al., 1994
 )Fözy and Scherzinger, 2013و از حوضه کارپاتین واقع در رومانی
( )Grigore, 2011در نهشتههای معرف بیوزون Semiformiceras semiformi
 Zoneظاهر شده؛ در جمهوری چک ( ،)Vasicek and Skupien, 2016آلمان
( )Schweigert and Scherzinger, 2004و اطریش ()Zeiss and Bachmayer, 1989
نیز در نهشتههای معرف بیوزون  Semiformiceras fallauxi Zoneظهور آنها
گزارش شده است .در حاشیه جنوبی مدیترانه این دو گونه جوانترین سن
ظهور را داشته و از نهشتههای معرف بیوزون Microcanthoceras ponti Zone
(مراکش؛  )Benzaggagh et al., 2010گزارش شدهاند .دو گونه فوقالذکر در
نهشتههای تیتونین زیرین ایران همراه با گونه  Schaireria neuburgensisحضور
دارند .گونه  Schaireria neuburgensisدر حوضه کارپاتین همراه با فرمهای شاخص
بیوزون  Hybonoticeras hybobotum Zoneگزارش شده است ()Grigore, 2011
؛ هرچند زون گستره این گونه نیز مانند  H. Caracheteisو  H. elimatumوسیع
بوده و نمیتوانند شاخص بیوزون خاصی باشند .ولی به این دلیل که هر سه فرم
مذکور پراکنش وسیع داشته لذا امکان برقراری ارتباط نهشتههای تیتونین زیرین
کپهداغ ایران با سایر نقاط جهان را میتوانند برقرار کنند .در ناحیه کپهداغ این افق
آمونیتی در حدفاصل دو بیوزون ناحیهای  Tarameliceras Interval zoneدر زیر و
 Pseudolissoceras zitteli Interval zoneدر باال گزارش شده است ..در برش مورد
مطالعه اولین ظهور گونههای متعلق به جنس  Haplocerasرا میتوان بعنوان شروع
توالی تیتونین در نظر گرفت که با بیوزونهای  Hybonoticeras hybobotum Zoneو
 Ilowaiska klimovi Zoneدر سایر نقاط جهان مطابقت دارد.
( Parent (2001معتقد است که در قاعده تیتونین زیرین ،جنس
 Pseodolissocerasاز گونه  Haploceras carachteisمشتق شده است .در حوضه
نئوکوئین -مندوزوا نهشتههای معادل با بیوزون Semiformiceras semiforme
 Zoneتحت عنوان بیوزون  Pseudolissoceras zitteli Zoneخوانده میشود
( .)Zeiss and Leanza, 2010; Parent et al., 2011در ایالت مدیترانه
و سابمدیترانه گونه  Semiformiceras semiformeمعرف بیوزون
 Semiformiceras semiforme Zoneمیباشد؛ در حالی که در امریکای جنوبی به
صورت ناحیهای بیوزون  Pseudolissoceras zitteli Zoneبراساس زون گسنرش
 Pseudolissoceras zitteliمعرفی شده است .گونه  Pseudolissoceras zitteliاز
فرمهای با گسترش جهانی است و در حوضه تتیس زون گسترش آن در یک روند
شمال خاور -جنوب باختر؛ در نواحی همچون جنوب پریموری (واقع در خاور
روسیه) ،حوضه کپهداغ (شمال خاور ایران)؛ نواحی مرکزی تتیس؛ حوضه کاریبین
(مکزیک -کوبا) و حوضه نئوکوئین /مندوزا (آرژانتین -شیلی) در محدوده زون زیستی
 Pseudolissoceras zitteli/ Semiformiceras semiforme Zoneقرار دارد .در حوضه
کپهداغ ،تقریباً  98متر باالتر از این تراز ،تجمعی از پریسفنکتیدهای حوضه تتیس مانند
 Phanerostephanusحضور دارند .تاکسونهای مذکور اولین بار توسط
( )Spath, 1950از کردستان عراق معرفی شده است .نامبرده ،تجمعی از

طیبه سربندی فراهانی و همکاران

آمونیتهای متعلق به بیوزون  Hybonoticeras hybobotum Zoneتا بیوزون
 Micracanthoceras micracanthum Zoneرا بدون تفکیک بیوزونها گزارش
کرده است .تا اینکه ( )Howarth, 1992نمونههای ( )Spath, 1950را مورد
بازنگری قرار داد و براساس حضور گونه  Hybonoticeras hybonotumبیوزون
 Hybonoticeras hybobotum Zoneو برمبنای حضور گونه Drosoplanitoides
 (Dorsoplanitoides) bavaricusبیوزون  Neochetoceras darwin Zoneرا
برای نهشتههای تیتونین کردستان عراق ارائه کرده است .تجمعی از فرمهایی نظیر
Phanerostephanos subsenex, P. intermidius, P. hudsoni, P. Dalmasiformis,
Nanostephanus

lepididum,

Oxylenticeras

zitteli,

Pseudolissoceras

subcornatum, Nathostephanus Kurdistaninsis, Poroniceras garaense

را

متعلق به بیوزون ?  Pseudolioceras bavaricum Zoneتا بیوزون Micracanthoceras
micracanthum Zone

با جنسهایی نظیر

میداند .جنس

Phanerostephanus

در ترکیه همراه

Pseudoinvolutina, Virgathosphinctes, Aspidocera,

 Hybonoticeras, Aulachosphinctesتوسط ( )Enay et al., 1971گزارش شده
است .جنس  Phanerostephanusتوسط ( )Donze & Enay, 1961از نهشتههای
تیتونین زیرین جنوب خاور فرانسه گزارش کردهاند .فرمهای فوقالذکر گسترش
محدودی در حوضه تتیس داشته و حضور آنها در حوضه کپهداغ را میتوان به
تغییرات نسبی سطح آب دریا در طی تیتونین منسوب دانست .در طی آغاز ژوراسیک
پسین ،سطح نسبی آب دریا در مقیاس جهانی در باالترین سطح خود قرار دارد
( .)Hallam, 1988باال بودن سطح نسبی آب دریا موجب شده است تا در حواشی
تتیس ،دریاهای  Epeiricکمعمق با بخشهای رمپ از محیط شلف ارتباط برقرار
کند .در این شرایط اجتماعات فونی مناطق و ایالتهای فونی به راحتی مبادله شده
و مسیرهای مهاجرت برقرار میشود .آمونیتهای خانوادههای  Ataxioceratidaeو
 Perisphinctidaeدر هنگامی که سطح نسبی آب دریا در باالترین سطح قرار دارد
بیشترین پراکنش را دارند ( .)Cecca, 1999در این زمان با ایجاد گذرگاههای دریایی،
نواحی مرکزی تتیس با حوضه کپهداغ تبادل فونی داشته است .در حوضه کپهداغ به
این دلیل که  Phanerostephanus Interval zoneدر زیر بیوزون Semiformiceras
 fallauxi Zoneو در باالی  Pseudolissoceras zitteli Interval zoneقرار گرفته
است؛ بنابراین نمیتواند نشاندهنده سن تیتونین پسین باشد و به احتمال بتوان آن را با
بیوزون  Semiformiceras semiforme Zoneمنطبق دانست.

در حوضه کپهداغ حضور گونه  Richterella richteriاولین بار توسط
( Schairer et al. (1999معرفی شده است .این گونه معرف بیوزون
 Semiformiceras fallauxi Zoneبوده و یکی از کلیدیترین ترازهای آمونیتدار
در نهشتههای تیتونین زیرین حوضه کپهداغ محسوب میشود .گونه مذکور یکی
از فرمهای نادر در ایالت مدیترانه بوده در حالی که در ایالت سابمدیترانه به
خوبی گسترش دارد ( .)Cacca, 1999حضور این گونه امکان برقراری انطباق افق
 richteriاز زون زیستی  Semiformiceras fallauxi Zoneمیان دو ایالت مذکور را
مهیا میکند .مطالعه پراکنش گونه  R. richteriنشان میدهد که این گونه در حاشیه
شمالی تتیس گسترش خوبی دارد ولی گسترش آن در حاشیه جنوبی تتیس محدود
است .برمبنای حضور گونه  R. richteriدر نواحی همچون حوضه ساببتیک واقع
در جنوب اسپانیا ()Olóriz, 1978; Tavera, 1985; Olóriz and Tavera, 1989؛
جنوب خاور فرانسه ()Cecca, 1986؛ غرب حوضه کارپاتین واقع در جمهوری چک
()Housa, 1975; Vasicek and Skupien, 2016؛ خاور حوضه کارپاتین
()Avram, 1976; Fözy, 1990; Vasicek, Z. and Skupien, 2014؛
جنوب غرب حوضه کارپاتین ()Badaluta, 1975؛ غرب پونتاید -ترکیه
()Enay, 1976؛ بلغارستان ()Sapunov, 1979؛ کریمه (;Khimchiachvili, 1967
)Arkadiev & Rogov, 2006؛ غرب گرجستان ()Khimchiachvili, 1989؛
حوضه ترانسدانوبیا واقع در شمالغرب مجارستان ()Fözy et al., 1994؛ ناحیه
تورنتو پاالتیو واقع در شمال ایتالیا ()Sarti, 1989; Ziess et al., 1994؛ و مراکش
()Benzaggagh & Atrop, 1997؛ میتوان انطباق بیوکرونوستراتیگرافیک بیوزون
 Semiformiceras fallauxi Zoneرا برقرار کرد .در حوضه آند و حواشی جنوبی
امریکای جنوبی باوجودی که در عرض جغرافیایی مشابه با نواحی پراکنش گونه
 R. richteriواقع شده است هیچ اثری از گونه فوقالذکر در نواحی غربی حوضه
تتیس (کوبا و مکزیک) گزارش نشده و ( Cecca (1999علت عدم حضور آن در
نواحی فوقالذکر را وجود سدهای زیستی ذکر کرده است؛ که مانع از تبادل فونی
در این بازه زمانی شده است .نامبرده تفاوت در نوع محیط قدیمه را عامل دیگر
عدم پراکنش جنسهایی نظیر  Richterellaو  Semiformecerasمیداند .ایالت
مدیترانه در حوضه ریفتی حاشیه قارهای واقع بوده؛ در حالی که حوضه کاربین
(نواحی غرب تتیس) افقهای غنی از آمونیت در توالیهای محیط شلف پراکش
داشتهاند (( )Cecca, 1999شکل .)7

شکل  - 7موقعیت پراکنش آمونیتهای تیتونین مورد مطالعه در این
پژوهش براساس دادههای دیرینه زیست جغرافیایی در نقاط مختلف
جهان -1 :جنوب اسپانیا حوضه ساببتیک؛  -2جنوب خاور فرانسه؛
 -3جنوب آلمان (حوضه فرانکونیا)؛  -4جمهوری چک -استرامبورگ
(باختر حوضه کارپاتین؛  -5رومانی (خاور حوضه کارپاتین)؛  -6رومانی
(جنوبباختر حوضه کارپاتین)؛  -7ترکیه (باختر پونتاید)؛  -8بلغارستان؛
 -9کریمه؛  -10کپهداغ؛  -11خاور روسیه (جنوب پریمورجی)؛
 -12ماداگاسکار؛  -13کنیا؛  -14تونس؛  -15شمال عراق (کردستان)؛
 -16شمال حوضه کارپاتین (پینیکلیپان)؛  -17شمالباختر مجارستان
(حوضه ترانسدانوبیا)؛  -18شمال ایتالیا (حوضه ترنتو پالتیو)؛  -19جنوب
ایتالیا؛  -20الجزایر؛  -21مراکش؛  -22کوبا؛  -23مکزیک؛  -24ارژانتین
(حوضه نئوکوئین -مندوزا).
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لیتو ستراتیگرافی و بیو ستراتیگرافی بخش باالیی سازند چمن بید در برش الگو ...

در جنوب اسپانیا برای قاعده تیتونین پسین ( )Olóriz and Tavera (1981انطباق
بیوکرنوستراتیگرافی را برقرار کردند .برای قاعده تیتونین پسین ( Tavera (1985سه
بیوزون ارائه کرده است .زون  Simplsphinctes neuquensis Zoneبرای جنوب
اسپانیا ،زون  Pseudovirgaticeras scruposus Zoneبرای سابمدیترانه و زون
 Windhauseniceras internispinosum Zoneبرای امریکای مرکزی و
امریکای جنوبی .هر سه بیوزون غیررسمی نامبرده با بیوزون استاندارد
 Microcanthoceras ponti Zoneدر ایالت مدیترانه و بیوزون استاندارد
 Buchia piochii Zoneدر ایالت سابمدیترانه ( )Villaseñor et al., 2005معادل
میباشد .تاورا ( )Tavera, 1985براساس زون گسترش جنس Simplsphinctes
بیوزون محلی با همین نام را برای قاعده نینونین پسین در نواحی جنوبی اروپای
مرکزی معرفی کرده است .این جنس پراکنش وسیعی در نواحی جنوبی اروپا بویژه
در اسپانیا داشته ولیکن پراکنش آن در نواحی شمالی اروپا و شمال افریقا کمتر شناخته
شده است .این جنس از ایتالیا ،الجزایر و مراکش نیز گزارش شده است .بیوزون
 Simplsphinctes neuquensis Zoneدر حوضه مدیترانه با بیوزونindhauseniceras
 internispinosum Zoneدر حوضه آند معادل است .حضور گونه Simplsphinctes
 neuquensisهمراه با گونه  Windhauseniceras internispinosumاین انطباق
را برقرار میکند ( .)Zeiss and Leanza, 2010گونه W. internispinosum
یک فرم بومی میباشد که در حوضه آند ،نئوکوئین و مندوزا (امریکای
جنوبی-آرژانتین و شیلی) پراکنش وسیعی دارد (;Parent et al., 2007; 2011
 .)Salazara and Stinnesbeck, 2016بعالوه اینکه (Zeiss and Leanza (2010
معتقد هستند که با توجه به این که بیوزون Simplsphinctes neuquensis Zone
با بیوزون  Pseudovirgaticeras scruposus Zoneمطابقت دارد این همارزی را
برای نواحی سابمدیترانه نیز میتوان ارائه داد .حضور گونه Zapala zapaliensis
در حوضه آند و در حوضه کپهداغ ایران امکان برقراری انطباق بیوکرنولوژیک
برای بیوزونهای  Microcanthoceras ponti Zoneو Windhauseniceras
 internispinosum Zoneرا برقرار میکند .امکان برقراری تطابق میان بیوزونهای
 Simplsphinctes neuquensis Zoneو بیوزون Eosphinctoceras magnum zone
(مربوط به زونبندی ناحیهای برای جنوب اسپانیا) با بیوزون Windhauseniceras
 internispinosum Zoneدر حوضه آند (امریکا) از طریق گونههای منسوب به
جنس  Corengocerasنظیر  C. lotenoenseو  C. mendozanumامکانپذیر میباشد
( .)Tavera, 1985دو گونه اخیر از بیوزون Simplsphinctes neuquensis Zone/
 Eosphinctoceras magnum zoneاز اروپا و شمال افریقا و همچنین از بیوزون
 Windhauseniceras internispinosum Zoneاز حوضه آند در امریکای جنوبی
گزارش شده است ( .)Tavera, 1985گونههای مذکور از جزایر روسو (واقع در
حوضه کارائیب) ()Zeiss, 1985؛ ماداگاسکار ()Collignon, 1960؛ هیمالیا-
چین ( )Krishna et al., 1982و ژاپن ( )Sato, 1962گزارش شده است .گونه
 Corengoceras praecursorاز اطریش ( )Zeiss, 2001و آرژانتین -حوضه نئوکوئین
( )Zeiss and Leanza, 2010گزارش شده است که امکان برقراری
انطباق بیوکرنواستراتیگرافی در این نواحی را ممکن میسازد .گونه
 Simplsphinctesدر جنوب اسپانیا (معرف بیوزون
rivasi
 )Simplsphinctes neuquensis Zoneو حضور گونه Simplsphinctes
 neuquensisدر آرژانتین (معرف بیوزون Windhauseniceras internispinosum
 )Zoneنشانه همزمانی این دو بیوزون میباشد (. )Zeiss and Leanza, 2010
همچنین گونه  Simplsphinctes (Parahoplites) Caribbeanusدر کوبا و گونه
 Simplsphinctes (s.) abnormisدر جنوب اسپانیا و شمال افریقا نشاندهنده تشابه
زمانی بین حوضه کاربین واقع در نواحی جنوبی اسپانیا و شمال افریقا میباشد
(.)Zeiss and Leanza, 2010
آخرین افق آمونیتدار سازند چمنبید به سن تیتونین پسین که برای اولین بار از
حوضه کپهداغ واقع در شمال خاور ایران گزارش میشود بیوزون Micracanthoceras
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 micracanthum Zoneمیباشد که با حضور دو گونه معرف این بیوزون یعنی
 Paraulacosphinctes transitoriusو  P. senoidesمشخص میشود .در
پلتفرم روسیه و خاور حوضه کریمه بیوزون ناحیهای Paraulacosphinctes
)transitorius zone (Muratov et al., 1972, Arkadiev and Rogov, 2006
معرفی شدهاند که با بیوزونهای استاندارد Micracanthoceras micracanthum/
 Paraulacosphinctes transitorius Zoneدر ایالت مدیترانه و سابمدیترانه
( )Villaseñor et al., 2005و بیوزون Craspedites okensis/ Praechetaites
 exioticus/ Epivirgatites variabilis Zonesدر ایالت بورهآل از نظر زمانی معادل
هستند .در زمان تیتونین پسین جنس  Paraulacosphinctesدر نواحی سابمدیترانه
پراکنش داشته؛ و از نواحی همچون حوضه ساببتیک واقع در جنوب اسپانیا
()Olóriz, 1978; Tavera, 1985; Olóriz and Tavera, 1981؛ جنوب خاور فرانسه
()Cecca, 1986; Bulot et al., 2014؛ غرب حوضه کارپاتین واقع در جمهوری
چک ()Housa, 1975؛ جنوب خاور حوضه کارپاتین ()Badaluta, 1975؛
بلغارستان ()Sapunov, 1979؛ حوضه ترانسدانوبیا واقع در شمالغرب مجارستان
()Fözy et al., 1994؛ ناحیه تورنتو پاالتیو واقع در شمال ایتالیا
()Sarti, 1989; Zeiss et al., 1994؛ خاور کریمه (;Arkadiev and Rogov, 2006
)Arkadiev, 2011؛ و مراکش ()Benzaggagh and Atrops, 1997؛ گزارش شده
است .دو گونه  Paraulacosphinctes transitoriusو  P. senoidesاز شمال افریقا
– تونس و مراکش ()Boughdiri et al., 2005; Benzaggagh et al., 2010؛ و خاور
کریمه ( )Arkadiev and Rogov, 2006; Arkadiev, 2011گزارش شده است .در
خاور حوضه کریمه در قاعده بیوزون Micracanthoceras micracanthum Zone
گونه  Olóriziceras cf. schneidiحضور داشته و رأس این بیوزون نیز با حضور
گونه  P. transitoriusمشخص میشود که با بیوزون paraulacosphinctes Interval
 zoneاز نهشتههای تیتونین باالیی کپه داغ معادل است .قابل ذکر است که گونه
 Microacanthoceras microcanthumکه گونه شاخص بیوزون Micracanthoceras
 micracanthum Zoneمیباشد در نواحی همچون جمهوری چک
()Vasicek and Skupien, 2016؛ مراکش ( )Benzaggagh et al., 2010و نواحی
مرکزی شیلی ( )Salazara & Stinnesbeck, 2016گزارش شده است.
درمجموع در انتهای ژوراسیک پسین ،به دلیل افت سطح آب دریا در مقیاس
جهانی و خروج پلتفرمها از آب و گسترش رسوبات تبخیری از یک سو و کاهش
تنوع گونهای فون آمونیتی از سوی دیگر که گاه بازتابی از شرایط پالئواکولوژیکی
میباشد و گاهی نیز به دلیل فرایندهای تدفین  ،taphonomicفون آمونیتی موجود
در حوضه رسوبی حذف شده و امکان برقراری ارتباط بیوکرنوستراتیگرافی
کاسته میشود .در حوضه رسوبی کپهداغ فون آمونیتی که معادل با آخرین
بیوزون تیتونین میباشد (یعنی بیوزون )Durangites humboldti Zone
حضور ندارد (شکل  .)6مطالعه فون آمونیتی در بازه زمانی معادل با این بیوزون
در سایر نقاط جهان نیز نشاندهنده کاهش تنوع گونهای در انتهاییترین بخش
تیتونین میباشد.
 -6نتیجهگیری
سازند چمنبید در حوضه کپهداغ شامل تناوبی از آهک پیریتدار  ،آهک مارنی،
مارن و کمی ماسه سنگ به ضخامت بیش از  1500متر میباشد که براساس تغییرات
سنگی به هفت واحد سنگ چینهای تقسیم شده است ( .)Majidifard, 2003در برش
مورد مطالعه ،آمونیتها از بخشهای باالیی سازند چمنبید (معادل با عضو  4این
سازند) جمعآوری شدهاند .این بخش از تناوب سنگ آهک و مارن تشکیل شده و
به سه زیرعضو قابل تفکیک است و واجد  7افق غنی ازآمونیت میباشد آمونیتدار
مذکور با بیوزونهای استاندارد جهانی Hybonoticeras hybobotum Zone,
Zone,

fallauxi

Semiformiceras

Microcanthoceras ponti Zone

و

Zone,

semiforme

Semiformiceras

Micracanthoceras micracanthum Zone

طیبه سربندی فراهانی و همکاران

 گروه دوم از مجموعه آمونیتی سازند چمنبید که.فون سابمدیترانه دارد
فراوانی نسبی قابل مالحظهای دارد آمونیتهای متعلق به خانواده پریسفنکتیده
Nathostephanus  وPhanerostephanus  با جنسهایی نظیرPerisphintidae
 در طی تیتونین این گروه در عرضهای جغرافیایی پائینتر و در نزدیکی.میباشند
 به احتمال بتوان حضور آنها در کپهداغ.خط استوا در تتیس مرکزی حضور داشتهاند
ایران (واقع در عرض جغرافیایی باالتر در زمان تیتونین) را به باال آمدن سطح دریا
در مقیاس جهانی در طی تیتونین مرتبط دانست که منجر به ایجاد گذرگاههای
 در مقیاس جهانی افت. تفسیر کرد،آبی و مهاجرت این گروه از فونا شده است
 گسترش تبخیریها و،سطح آب در انتهای تیتونین موجب خروج گسترده پلتفرمها
حذف فون آمونیتی و گاه منجر به کاهش تنوع آنها شده و از اینرو میزان انطباق
.بیوکرنوستراتیگرافیکی را با محدودیت بیشتری مواجه میسازد

 ایران در طی اشکوب تیتونین در عرض جغرافیایی.به سن تیتونین مطابقت دارند
 و به موازات بخشهایی از اروپای مرکزی و جنوبی، درجه شمالی40  تا20 مابین
امروزی (واقع در ایالت مدیترانه و سابمدیترانه) و همچنین بخشهایی از امریکای
 قرارگیری.مرکزی و جنوبی (واقع در بخشهای غربی تتیس) قرار گرفته است
در موقعیت جغرافیایی مشایه و وجود گذرگاههای آبی منجر شده است که
Pseudolissoceras, Glochiceras, Schaireria, Sublithacoceras, جنسهایی نظیر
 پراکنش وسیعی داشته و به این لحاظParaulacosphinctes  وHaploceras
امکان برقراری انطباق بیوکرنوستراتیگرافیک نهشتههای تیتونین ایران با نواحی
 ولی در این میان حضور برخی از فرمهای بومی ایالت.یاد شده را فراهم سازد
 مانندAtaxioceratidae سابمدیترانه نظیر اعضای خانواده اتاکسیوسراتیده
 حاکی از ارتباط نزدیک با، درصد63  با فراوانیRichterella richteri
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