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چکیده

نمونهبرداری از نهشته های دونین ،در  2برش جداگانه با موقعیت های مختلف انجام شد )1 :برش ایالنقره در روستای ایالنقره که در  40کیلومتری شمال خاور ماکو قرار دارد؛

 )2برش پیراسحاق که به گونه برش مرکب در جنوب جلفا (باختر روستاهای پیراسحاق و چای کسن) جای گرفته است .از آنجا که کارهای کمتری در مورد ماهی های دونین در
سازند ایالنقره انجام شده است ،در این پژوهش بقایای ریز (دندانها ،پولک ها و قطعات استخوانی) از کوسه ماهیان ( ،)Chondrichtianماهیان استخوانی ( )Acantodianو غیره
در رخنمون های دونین در شمال باختر ایران شناسائی شد .جنس و گونه های شاخص گردآوری شده در برش های یاد شده عبارتند از:

Siberiodus mirabilis, Phoebodus gothicus, Phoebodus turnerae, Body scale of Holonema sp., Sarcopterygian scale, Ischnacanthid jaw, Cheiracanthus
sp., Ertychius intermedius Cladodus wildungensis, Protacrodus sp.,

این بقایای ریز از دیدگاه زیست چینه ای و جغرافیای دیرینه ،می توانند با نمونه های پیدا شده از ایران و کشورهای همجوار و دیگر نقاط دنیا مقایسه شوند و مرز گسترش دریای
دونین را در حاشیه شمالی گندوانا تعیین کنند.

کلیدواژه ها :کوسهماهیان ،ماهیهای استخوانی ،دونین ،ایالنقره ،جلفا ،ایران.
*نویسنده مسئول  :سیروس عباسی

 -1پیشنوشتار
وجود نهشته های دونین در شمال باختر ایران از زمانهای دور گزارش شده
است) Alavi Naini and Bolurchi (1973) .(Rieben (1935توالیهای دونین
را در منطقه ماکو شناسایی و سازندهای مولی و ایالنقره را به سن دونین پیشین تا
پسین معرفی کردهاند .در جنوب قشالق بهلوله نیز اثرات احتمالی ماهیهای دونین
را گزارش کرده و نهشته های کهن تر از دونین را به پرکامبرین نسبت داده اند؛
در حالی که مطالعات انجام شده توسط ) Berberian and Hamdi (1977نشان
می دهد که سنگ های کهن تر از دونین به پالئوزوییک پیشین تعلق دارند.
) Eftekharnezhad (1989واحد های سنگی دونین را در منطقه م رند و پلدشت
ه مارز سازند جیرود در نظر گرفته است Bolourchi and Saidi (1987) .نهشته های
دونین در منطقه پلدشت (ایالنلو) را همارز سازندهای مولی و ایالنقره ذکر کرده اند.
) Abdolahi and Hosseini (1996در جنوب جلفا (برش پیراسحاق) این واحدهای
سنگی را به دونین نسبت داده اند .اسدی ( )1376بر پایه مطالعات اسپورها و
جعفریزاده ( )1376با مطالعه آکریتارک ها ،سن فرازنین را برای سازندهای مولی
و ایالنقره پیشنهاد کرده اند.
) Wendt et al. (2005چینه نگاری ،الگوی رخساره ای و جغرافیای
دیرینه دونین -کربنیفر زیرین را در ایران مرکزی و شمالی مورد بررسی
قرار داده اند و سن ژیوتین تا فامنین را برای سازندهای مولی و ایالنقره در
منطقه آذربایجان در نظر  گرفته اند .بقایای ماهی های دونین در ایران مرکزی
بهطور گستردهای مطالعه شده است که در این مورد می توان به کارهای
(Hairapetian et al. (2000 and 2008); Hairapetian and Ginter (2009 and 2010
) Ginter et al., (2011و ) Yazdi and Turner (2000اشاره کرد .در مقایسه با
کارهای یاد شده ،بقایای ماهی های دونین در شمال باختری ایران کمتر مطالعه
شده است؛ بنابراین در این نوشتار سعی شده است که سازند ایالنقره بازبینی و
بقایای کوسه ماهیان ( ،)Chondrichtianجنسهای دیگر ماهیهای دونین در مقاطع
ایالنقره و پیراسحاق شناسایی شود.

E-mail: syrusabbasi50@gmail.com

 -2زمینشناسی منطقه  
منطقه مورد مطالعه بر پایه تقسیمبندی پهنه های ساختاری ایران ،در پهنه البرز-
آذربایجان قرار دارد (نبوی .)1355 ،در پهنه یاد شده رسوبات دونین میانی  -باالیی
رخساره سنگی کربناتی -تخریبی دارد و وجود زیای جانوری مشابه (بازوپایان،
الله وشان ،تنتاکولیتس و  )...نشاندهنده حوضه رسوبی تقریباً مشترک هستند.
تفکیک دونین میانی و باالیی با مطالعه عناصر کنودونتی میسر است .در البرز
خاوری سازند خوش ییالق ،در البرز مرکزی سازند جیرود و در البرز باختری
(آذربایجان) سازندهای مولی و ایالنقره معرف سنگ های دونین میانی -باالیی هستند
(آقانباتی .)1383 ،در منطقه آذربایجان واحدهای سنگی دونین تنها در مناطق ماکو،
پلدشت ،مرند و جلفا رخنمون دارند (شکل های  1و  .)3در ناحیه ماکو واحدهای
سنگی سیلورین از گدازه و سنگهای آذرآواری تشکیل شده و واحدهای سنگی
معادل همارز سازند لشگرک را پوشانده و به گونه پیشرونده به وسیله ماسه سنگهای
قاعده واحد دولومیتی سازند مولی پوشیده شده است (عباسی و همکاران .)1382 ،پس
از خشکی زایی کالدونین ،دریای دونین به این مناطق پیشروی کرده و رسوبگذاری
دریای دونین تا کربنیفر زیرین ادامه داشته و در زمان کربنیفر پسین دوباره پسروی
کرده و خشکی زایی در منطقه حاکم شده است.
 -3موقعیت جغرافیایی برشهای ایالنقره و پیراسحاق
برش ایالنقره در  40کيلومتري شمال خاوری ماکو ،در روستای ایالنقره باال به
مختصات  44˚ 43′ 12″و  39˚ 26′ 32 ″قرار دارد .برای دسترسی به برش مورد نظر،
در امتداد جاده ماکو -بازرگان ،نرسیده به کمربندی ماکو باید از سهراهی قرهتپه به
روستای قرهتپه رفت و پس از گذر از روستاهای هاسون کوچک و تاتار می توان به
روستای ایالنقره باال رسید.
برش پیراسحاق با شهرستان مرند حدود  42کیلومتر فاصله دارد .برای دسترسی
به برش پیراسحاق در جاده مرند -جلفا ،ابتدا باید به روستای زال رفت و پس از گذر
از روستاهای پیراسحاق و چای کسن می توان به برش مرکب پیراسحاق رسید .از
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آنجایی که بخش های زیرین واحدهای سنگی دونین در موقعیت های مختلف توسط
مارنهای میوسن باالیی پوشیده شده است ،برای نمونهبرداری و رسم برش پیراسحاق
دو محل در نظر گرفته شد )i :بخش زیرین برش ،با ستبرای  131/5متر و با مختصات
 45˚ 27′ 47″و  38˚ 44′ 01″در ضلع باختری روستای چای کسن قرار دارد و
نهشته های دونین میانی را در بر می گیرد؛  )iiبخش باالیی برش پیراسحاق با ستبرای
 216متری در فاصله 1/5کیلومتری روستای پیراسحاق و با مختصات  45˚ 31′ 19″و
 38˚ 43′ 38″قرار دارد و نهشته های دونین میانی را شامل می شود .بنابراین برش رسم
شده برای پیراسحاق یک برش مرکب است.
 -4روش کار
 60نمونه سنگ آهک سنگواره دار به وزن تقریبی  3تا  4کیلوگرمی از برش های
ایالنقره ( 18عدد) و پیراسحاق ( 42عدد) گرد آوری شد .نمونه ها در آزمایشگاه
سازمان زمینشناسی مرکز تبریز با اسید فورمیک حل و بقایای ماهی ها ،کنودونت ها
گردآوری و مطالعه شدند .مراحل آماده سازی (انحالل ،استخراج و تصویربرداری)
بدین صورت است:
 نمونه ها با آب شسته و در ظروف آلومینیمی استوانه ای شکل  4تا  5لیتری گذاشتهمیشود.
 در زیر هود آزمایشگاه 150 ،میلی لیتر اسید فورمیک تجاری به درون ظرف داراینمونه ،افزوده و با آب جوش  90تا  100درجه به حجم رسانده می شود ( 150میلی لیتر
اسید  +850میلی لیتر آب جوش یا  300میلی لیتر اسید  1700 +میلی لیتر آب جوش
و .)...
 ظرف حاوی نمونه ،اسید و آب روی اجاق برقی ( )Hot Plateبا دمای مناسب بهمدت  10ساعت گذاشته می شود تا اینکه صدای جوشیدن ناشی از تأثیر اسید بر نمونه
سنگآهک کام ً
ال متوقف شود.
 نمونه سنگی حل نشده ،از ظرف جدا و مواد باقیمانده حاصل از انحالل ،رویالک ها ریخته و آبکشی می شود.
 مواد باقیمانده روی الک ها همچون بقایای ماهیها ،عناصر کنودونتی ،سنگواره هایفسفاتی شده ،استراکد ،ساقه الله وش ،ناخالصی های سنگآهک همچون رس،
کوارتز و پیریت توسط کاغذ صافی ،صاف و خشک می شود .برتری این روش این
است که در روز دوم عمل جدایش و مطالعه سنگواره ها امکان پذیر است.
روش های یاد شده روی نمونه سنگی چندین بار ( 10بار) تکرار می  شود تا
نمونه کام ً
ال حل شود .در زیر میکروسکوپ دوچشمی عناصر کنودونتی و دیگر
میکروفسیل ها جدا میشود و در ظرف های نگهداری نمونه ( ) cellقرار می گیرد.
عناصر جمع شده توسط سوزن و یا تار موی آغشته به موم ،برداشته و روی چسب
کربن به ترتیب از سمت چپ به راست چیده می شود که از بخش زیرین به صفحه
مسی یا آلومینیومی چسبانده شده است .عناصری که روی صفحه فلزی چیده شده
است ،باید نشانی دقیق داشته باشد؛ برای نمونه عناصر چیده شده از شماره  1تا 5
مربوط به نمونه  ،Elg-001از برش ایالنقره است و این مدل نشانینویسی با دقت
فراوان برای همه عناصر در دفترچه یادداشت ثبت می شود تا پس از تصویر برداری
 )Scanning Electron Microscope) SEMدر مطالعات نمونه ها مشکلی پیش نیاید.
نمونه ها در آرشیو دیرینه شناسی سازمان زمین شناسی مرکز تبریز نگهداری می شود.
گفتنی است که در این پژوهش به سبب مضر بودن ،از محلول بروموفورم برای
جدا سازی عناصر یاد شده استفاده نشد.
 -5سنگچینه نگاری برش ایالنقره
سازند ایالنقره در محل برش الگو با ستبرای 218/1متر (شکل  ،)2از ماسهسنگ
نازكاليه ،شـيل آهكي و سنگ آهك ماسه ای آهن دار متوسط اليه كه در سطح
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هوازده كرم رنگ است ،آغاز مي شود و به سوی باال داراي اليههــاي شیلی
تيره رنگ با دروناليه هاي مـاسهسنگ كوارتز آرنـایت و سنگ آهك ،داراي
سنگواره های بازوپا ،تنتاکولیتس و ساقه الله وشان و مرجان روگوز انفرادی است.
سنگ آهك هاي خاكستري رنگ در برخی بخشها دولوميتي شده اند .در بخش های
باالتر برش ،ستبرای قابل مالحظه ای از ماسهسنگ های کوارتز آرنایتی و سنگ آهک
نازک تا ستبرالیه به رنگ خاکستری تیره با میانالیه سنگ آهک آنکوییددار دیده
می شود .الیههای ماسهسنگ کوارتز آرنیتی ،ستبر تا توده ای چهره ساز ،دارای ساخت
چینه بندی چلیپایی است .واحدهای سنگی دونین ،با تناوب شیل و ماسهسنگ
کوارتزآرنیتی به سنگ آهکهای خاکستری تیره رنگ سازند مبارک تبدیل می شود.
مرز زيرين سازند ایالنقره با سازند مولی گسلی و مرز باالیی با نهشته های کربنیفر
زیرین ،به گونه ناپیوستگی همشیب است.
 -6سنگچینه نگاری برش مرکب پیراسحاق
برش مرکب پیراسحاق از  6واحد سنگی تشکیل شده است ( شکل  .)3دولومیت های
متوسط تا ستبرالیه سازند مولی به تدریج به تناوب سنگآهک تیره و شیل تبدیل
میشود ،ستبرای این واحد  31متر است و اولین واحد سازند ایالنقره را شامل
می شود .دومین واحد سنگی ،با ستبرای  18/5متر از سنگ آهک و سنگ آهک
مارنی خاکستری تیره ،نازک تا متوسطالیه پر از سنگواره بازوپایان ،ساقه الله وش
و بریوزوئر تشکیل شده است و در سطح زمین سنگواره های آزاد به فراوانی وجود
دارد .این واحد سنگی در برش ایالنقره به سبب فعالیت زمین ساختی و فرسایش
از بین رفته است .سومین واحد سنگی با  20متر ستبرا ،از سنگ آهک سیاه رنگ
متوسط تا ستبرالیه دارای سنگواره مرجان روگوز فراوان تشکیل شده است .واحد
چهارم  54/5متر ستبرا دارد و با تناوب سنگ آهک فسیل دار متوسط تا ستبرالیه و
ماسهسنگ کوارتز آرنایتی با میانالیه های شیلی مشخص است .واحد پنجم ،شامل
تناوبی از ماسهسنگ ،شیل ،سنگ آهک سنگوارهدار با میان الیه های میکروکنگلومرا
و ستبرای آن  57/7متر است .بیشتر واحد ششم ،با واریزه پوشیده شده و دربخش
انتهایی  2متر سنگ آهک میکریتی دارد .مرز زیرین سازند ایالنقره با دولومیت های
سازند مولی به گونه تدریجی ولی مرز باالیی این سازند با ناپیوستگی همشیب توسط
نهشته های کربنیفر زیرین پوشیده می شود.
 -7زیستچینهنگاری برش های ایالنقره و  پیراسحاق
به منظور زیستچینهنگاری و زیستزونبندی سازند ایالنقره در برش های ایالنقره
و پیراسحاق 60 ،نمونه سنگ آهک برداشت شده است .پس از آمادهسازی نمونه ها،
بقایای ماهیها و عناصر کنودونتی شناسایی و مطالعه شد (جدول های  1و .)2
دندان های کوسه ماهیان پیدا شده ،بیشتر شبیه آنهایی هستند که از توالیهای دونین
در ایران مرکزی و ارمنستان پیدا شده اند .فراوانی گونه  Phoebodus gothicusدر
نمونه های شماره  Elg-003 ،Pyr-025و  Elg-002از اشکوب فامنین در برش های یاد
شده ،شبیه آنهایی است که ) Ginter et al. (2002در ایران مرکزی گزارش کردهاند.
گونه یاد شده در برش پیراسحاق در محدوده زیستزون Middle triangularis
دیده می شود؛ ولی در برش ایالنقره محدوده سنی فرازنین تا فامنین را نشان می دهد
(شکل های  4و .)2همچنین گونه یاد شده را ) Ginter et al. (2011از فامنین پایینی
ارمنستان گزارش کرده اند .گونه  Eritch intermediusدر برش پیراسحاق در فامنین
پایینی (محدوده زیسـتزون  Middle triangularisپیـدا شـده اسـت که همـین
گـونه را ) Ginter et al. (2011از فامنین پایینی ارمنسـتان گـزارش کرده اند.
گونه  Cladodus wildungensisدر برش پیراسحاق (فامنین پیشین) و در
محدوده زیسـتزون  Middle triangularisپیـدا شـده اسـت .گونـه یاد شــده را
) Hairapetian and Ginter (2009در فرازنین باالیی برش کال سردر و چاه ریسه و
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) Ginter et al. (2011در فامنین پایینی ارمنستان گزارش کرده اند.
به همراه بقایای ماهیها ،عناصر کنودونتی نیز مطالعه شد که بر پایه این عناصر
کنودونتی ،زیستزون های سازند ایالنقره شناسایی شد که محدوده سنی ژیوتین تا
فامنین را نشان می دهند:
Varcus, rhenana – linguiformis, Middle triangularis- Late trachytera,

وسطی و سمت راست شکسته شده است .در  ،Pl. 1, Fig.7دندانه ها به طور کامل
شکسته است و دکمه نافی ،کانال اصلی و کانالهای فرعی به خوبی نمایان است .در
 ،Pl. 1, Fig. 8نمونه کاملی از این گونه دیده می شود.
Order Omalodontiformes Turner, 1977
Family indet.

Postera- expansa

Genus Siberiodus Ivanov and Rodina, 2004

با توجه به اینکه در برشهای مورد مطالعه ،بقایای ماهیها و گونه های شاخص،
در همه نمونه های سنگی پیدا نمی شوند ،بنابراین مطالعات عناصر کنودونتی و بقایای
ماهیهای دونین باید همزمان انجام شود تا از دید زیستچینه ای مکمل یکدیگر
باشند.

Siberiodus mirabilis Ivanov and Rodina, 2004

 -8سیستماتیک پالئونتولوژی
Class Chondrichthyes Huxley, 1880,
Subclass Elasmobranchii Bonaparte, 1838
Order Phoebodontiformes, Ginter, Hairapetian and Klug, 2002
Family Phoebodontidae Williams in Zangerl 1981
Genus Phoebodus St. John and Worthen, 1875
Phoebodus gothicus Ginter, 1990
)(Text- Pl. 1, figs. 3-5

 محل پیدایش :برش ایالنقره (دره باختری روستای ایالنقره باال). توصیف :اندازه دندان بهطور متوسط دراز و در سوی زبانی ،قاعده آن باریک ونوک دندانه ها تیز است .دندان نامتقارن و تاج دندانی نسبت به محور طولی قاعده
دندان ،مماس نیست و  5تا  6درجه به سمت چپ یا راست چرخش دارد .قاعده
دندان نامتقارن است و در سمت زبانی باریکشدگی دارد .تاج دندانی از  3عدد
دندانه اصلی دراز ،باریک و منحنی شکل تشکیل شده و دارای دو تا سه عدد دندانه
فرعی با اندازه متوسط است .دندانه اصلی دارای تزیینات شیاری ،منشعب و شیارها در
قاعده دندانه ها در سوی زبانی متراکم تر است ( .)Pl. 1, Fig. 4دندانه های فرعی بدون
تزیینات و ساده است .قاعده دندان در بیشتر گونه ها دراز است و یک عدد کانال
اصلی دارد .کانالهای فرعی به تعداد فراوان در پیرامون کانال اصلی دیده می شود.
دکمه نافی نیمهکروی یا تخم مرغی است (.)Pl. 1, figs. 3-5
در برش پیراسحاق  4عدد دندان در نمونه های شماره  pyr-025و  pyr-033به
دست آمده است که ویژگیهای این دندانها با نمونه هایی که ;Ginter et al. (2002
 )pp. 199-200در ایران مرکزی و ) Ginter et al. (2002; pl. 1, figs. G-Mاز برش
هوتک گزارش کردهاند ،همانندی کاملی دارد .این گونه به سبب انحنای ناحیه سمت
زبانی ،شبیه گونه ای است که ) Ginter et al. (2002; pl. 2, fig. Gاز فامنین برش دالمه
) ، (Dalmeh sectionدر ایران مرکزی گزارش کرده است.
Phoebodus aff. turnerae Ginter and Ivanov 1992
Text- Pl. 1, figs. 6-8

 محل پیدایش :برش پیراسحاق ـ برش ایالنقره. توصیف :قاعده دندانی در این گونه تقریباً پنج ضلعی و در سمت زبانی باریک تراست .نسبت اندازه طول به عرض  1:1است .دکمه نافی تخممرغی شکل است و در
مرکز یا نزدیک تر به لبه سمت زبانی قرار دارد ( .)Pl. 1, figs. 6-8این گونه شبیه
به  Phoebodus gothicusاست ولی به سبب ناحیه زبانی بزرگتر و وسیعتر ،از
گونه یاد شده متمایز میشود .در ناحیه لبی تزیینات راه راه و شیاری دارد؛ ولی این
تزیینات در ناحیه زبانی ضعیف تر است .از این گونه  4عدد دندان در برش پیراسحاق
) (pyr-025و  1عدد در برش ایالنقره ( )Elg- 003به دست آمده است .در تاج دندانی،
 3عدد دندانه وجود دارد ( ،)Pl. 1, Fig. 6دندانه کناری (سمت چپ) سالم ولی دندانه

Pl.1, figs. 1-2

از این گونه  7عدد در نمونه  Elg-003و  4عدد در  Elg-005به دست آمده است.
کنارههای هر دو دندان در  plate-1, figs. 1-2شکسته شده اند .با توجه به بخش های
باقیمانده ،شکل دندان دراز است و در قاعده گردشدگی دارد .کانال های فرعی به
روشنی دیده می شوند ،سوراخ کانال اصلی در  Pl. 1, Fig. 1دیده می شود و از 3
تا دندانه واقع در تاج دندانی ،دندان کناری سالم و بقیه شکسته هستند .در تصویر
 ،Pl. 2, Fig. 2دو تا دندانه سالم و دندانه کناری شکسته و در بخش پایینی یک
زائده دندانه ای دیده می شود .گونه های این جنس در چندین برش از ایران مرکزی
گزارش شده که نشا ن دهنده سن دونین پسین (اشکوب فامنین) است
( .)Hirapetian and Ginter, 2009
) Janvier (1981این دندان ها) (Siberiodus mirabilisرا به دندان نوعی کوسه که
از کالدودونت ها منشعب شده اند ،نسبت داده است.
Order Ctenacanthiformes Glikman, 1964
Family indet
Genus Ertychius Ginter, M., Hairapetian, V. and Grigorian, A., 2011
Ertychius intermedius
)(Text- Pl. 1, fig. 10

تاج دندانی در این گونه دارای یک دندانه اصلی نوک تیز و هرمی در وسط و
دندانه های جانبی و بینابینی در سمت چپ است .دندانه های سمت راست شکسته و
از بین رفته است .در سطح دندانه ها تزیینات خطی ساده و برجسته وجود دارد .قاعده
دندان تخممرغی شکل ،دراز و نسبت طول به عرض  2:1است .دندانه های جانبی و
بینابینی نسبت به دندانه اصلی زاویه دار ،خیلی کوچکتر و دارای پهنای قاعده ای
وسیعتری هستند .محل اتصال دندان به فک ،تخممرغی شکل است .دندانه های جانبی
در پیرامون دندانه اصلی ممکن است در برخی گونه ها نامتقارن باشد .در ناحیه زبانی
دندان ،کانال های اصلی و فرعی بیشماری وجود دارد .با توجه به تعداد کم ( 1عدد)
و شکسته شده ،امکان بررسی بیشتر دندان وجود ندارد و تشخیص درستی متقارن
بودن یا نامتقارن بودن را امکان پذیر نمیسازد.
این جنس برای اولین بار در فامنین پایینی ،در روستای ارتیچ ( )Ertychارمنستان
گزارش شده است ( .)Ginter et al., 2011در برش پیراسحاق و در نمونه شماره
 pyr-025،1عدد از این گونه شناسایی شد .با توجه به ستون چینهنگاری (شکل ،)4
این گونه در محدوده زیستزون  Middle triangularisقرار می گیرد.
Family Ctenacanthidae Dean, 1909
Genus Cladoides Maisey, 2001
Cladoides wildungensis Jaekel, 1921
)(Text-Pl. 1, fig. 11

یک عدد از این گونه در برش پیراسحاق ( )pyr-029پیدا شده است .دندان متقارن
با  5دندانه که به سوی ناحیه زبانی خمیدگی دارد .دندانه مرکزی ،بزرگ ،دراز
و اندازه پهنای قاعده آن دو برابر پهنای قاعده دندانه های کناری است .در برخی
گونه ها ،دندانه های بینابینی وجود دارد که اندازه آنها تقریباً نصف دندانه های کناری
است .در نمونه پیدا شده در این پژوهش دندانه های بینابینی دیده نمی شود .در هر دو
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ناحیه (زبانی و لبی) ،تزیینات دندانه ها بهصورت خطوط برجسته و موازی هم هستند.
قاعده دندانی تخممرغی شکل و دراز است .سوراخ نوک دندانه اصلی و دندانه های
کناری به سبب فرسایش دیده می شود .برجستگی و دکمه نافی در زیر دندانه اصلی
با کانال های اصلی و فرعی در تصویر به خوبی نمایان است .گونه پیدا شده شبیه
گونه ای است که از فرازنین باالیی کال سردر ( )Hairapetian and Ginter, 2010و
از فامنین پایینی برش چاه ریسه ( )Hairapetian and Ginter, 2009در ایران مرکزی
گزارش شده است.
Cohort Euselachii Hay, 1902
Order indet.
Family PROTACRONTIDAE Zangerl, 1981
Genus Protacrodus Jaekel, 1921
Protacrodus vetustus
)(Pl. 1, fig. 13

 1عدد از گونه
 pyr-029به دست آمده است.
ً
 توصیف و مشخصات :دندان پیدا شده تقریبا کامل و تصویر از سمت زبانی گرفتهشده است .اندازه آن دراز و نسبت طول به عرض  2:1است .در تاج دندانی ،دندانه
میانی هرمی یا پیازی شکل است و معموالً سه دندانه در طرفین دارد و بخش پایینی
دندانه ها در سوی زبانی به هم جوش خورده و با کانال هایی از سوی زبانی و لبی
حفره حفره شده است .دندانه میانی برجسته و ممکن است به سمت زبانی یا لبی انحنا
داشته باشد .از گونه های این جنس در برش کال سردر (طبس) دیده شده است
) .)Hairapetian and Ginter, 2010عموماً در مرز فرازنین -فامنین و در محدوده
زیستزون  Late rhenana to linguiformisو میان لورازیا و شمال باختری گندوانا
قرار دارد.
Protacrodus vetustus

از برش پیراسحاق در نمونه شماره

Chondritchyan scales

فلس های کوسه ماهیان
)(Pl. 2, figs. 1-2

بیشتر پولک های کوسه ماهیان شبیه پولک های کتنوکانت ها ()Ctenacanth
هستند که در سنگ های پالئوزوییک میانی -باالیی به فراونی پیدا می شوند .پولک ها
شکل پهن یا باریک دارند .تاج پولک ها نوکتیز و تزیینات در تاج دارای شیارها
و برجستگی های موازی تا نیمهموازی هستند .تزیینات در نمونه ها متغیر است .قاعده
پولک لوزیشکل و تا حدودی بی شکل و بخش پایینی آن پهن یا مقعر است.
طول نسبی محورهای قاعده بستگی به پهنای پولک دارد .این پولک ها معموالً با
کتنوکانتی فورمها و به همراه گونههای  Phoebodusپیدا می شوند.
Class Acanthodii Owen, 1846
Order Climatiiformes Berg, 1940
?Genus Cheiracanthides Wells, 1944
Cheiracanthoides sp.
Text- Pl. 2, fig. 3

 توصیف :پولک های آکانتودین در برش های مورد مطالعه به فراوانی پیدا می شوند.پولک های این جنس قاعده سه گوش و پهن دارند .در تاج واقع در بخش پشتی
تزیینات برجسته و فرورفته وجود دارد که این خطوط موازی و یا بهطور جزیی
در سمت جلو همگرایی دارند .این تزیینات در بیشتر ماهیان استخوانی بهویژه در
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کلیماتی فورم ها ( )Climatiformsو دیپلوکانتیدها ( )Diplocantiformsپیدا می شوند.
Order Ctenacanthiformes Nelson, 1976
Superfamily Ctenacanthoidea Dean, 1909
Family Ctenacanthidae Dean, 1909
Ctenacanthidae gen. et sp. indet.
Text- Pl. 2, fig. 11

پولک های این گونه به فراوانی در نمونه های سنگی پیدا می شوند .این
پولک ها مشخصه کوسه  های پالئوزوییک هستند .پولک ها مثلثی شکل ،پهن
و خطوط ناحیه تاجی در بخش عقبی همگرایی و در بخش جلویی منشعب
هستند .رشد پولک ها با افزوده شدن دندانه ها در طرفین صورت می گیرد
( )Karatajute - Talimaa, 1992در پولک های بالغین ،یک سری از دندانه ها
بهصورت برجستگی و شیار در سطح تاج دیده می شوند که تعداد آنها به  10تا
 11می رسد و تعدادی از آنها بهصورت همپوشانی دیده می شوند .بیشتر پولک ها
لوزیشکل با تاج پهن هستند که به ناحیه سطح بدنی تعلق دارند (.)Dick, 1981
تعداد کمی از پولک ها گنبدیشکل هستند که از پولک های ناحیه سری هستند
( .)Reif, 1985; Lebedev, 1996; Ginter and Turner, 1999پولک های تخم مرغی
شکل به ناحیه پوزه کوسه ها تعلق دارند (.)Reif, 1985
 -9نتیجهگیری
 بقایای ریز از ماهیهای دونین در مناطق مورد مطالعه ،به مجموعه های گزارش شدهاز ایران مرکزی وکشور ارمنستان همانندی دارند.
 سازند ایالنقره در برش ایالنقره سنی معادل فرازنین -فامنین دارد و به سبب عملکردگسل راندگی و فرسایش ،نهشته های دونین میانی وجود ندارد.
 سازند ایالنقره در برش مرکب پیراسحاق محدوده سنی دونین میانی (ژیوتین) تافامنین میانی -پسین دارد.
 مطالعه گونه های ماهیهای غضروفی (کوندریچتین) ،کنودونتها و دیگرماکروفسیلهای موجود نشان می دهد که دریای کمژرفای دونین حاشیه شمالی
گندوانا ،در شمال باختر ایران ،کشور ارمنستان ،ترکیه و دیگر نقاط خاورمیانه
گسترش داشته است.
 ویژگیهای چینهشناسی سنگی برشهای مورد مطالعه تا حدودی با سازند جیرود درالبرز مرکزی و باختری قابل قیاس هستند؛ ولی با توالی های ایران مرکزی همخوانی
زیادی دارند.
 بهترین برش برای مطالعه نهشته های دونین ،برش مرکب پیراسحاق است و به جایسازند ایالنقره میتوان این برش را به عنوان برش الگوی جدید ()Neostratotype
معرفی کرد.
سپاسگزاری
نگارند گان از ریاست محترم دانشگاه ،ریاست دانشکده علوم ،مدیر گروه زمینشناسی
واحد علوم و تحقیقات تهران ،ریاست سازمان زمینشناسی کشور ،مدیریت مرکز
تبریز ،مسئوالن آزمایشگاه  های شیمی XRD ،و  SEMمراکز زمینشناسی تبریز،
کرج و همچنین از جناب دکتر واچیک هایروپتیان و جناب دکتر حسین غالمعلیان،
سپاسگزاری میکنند.

سیروس عباسی و همکاران

شکل  -1نقشه زمینشناسی برش ایالنقره ،رسم دوباره از روی نقشه زمینشناسی  1:100000ماکو
(عباسی و همکاران.)1382 ،

شکل2ـ ستون چینه نگاری همراه با موقعیت نمونه ها ،بقایای ماهیها و زیستزون های برش ایالنقره.
281

بقایای ماهیهای دونین در برشهای ایالنقره و پیراسحاق ،شمال باختری ایران

شکل  -3نقشه زمینشناسی برش مرکب پیراسحاق ،رسم دوباره از روی نقشه های زمینشناسی 1:100000جلفا
( )Abdolahi and Hosseini, 1996و قرهضیاءالدین (حاجعلیلو و اسکویی.)1373 ،

شکل  -4ستون چینه نگاری همراه با موقعیت نمونه ها ،بقایای ماهیها و زیستزون های برش مرکب پیراسحاق.
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. پراکندگی بقایای ماهیهای دونین در برش ایالنقره-1 جدول
Elg-001

Elg-002

Elg-003

Elg-004

Elg-005

Elg-006

Elg-007

Elg-013

Sample

Phoebodus gothicus

-

16

14

-

-

-

-

2

32

Siberiodus mirabilis

-

-

7

-

4

-

-

-

11

Chondrichtian scales

-

16

10

-

12

1

11

-

50

Ctenacanth scale

6

7

8

14

27

12

8

-

82

Sarcopterygian scale

-

-

1

-

-

-

-

-

1

.Cheiracanthus sp

1

-

-

-

3

-

-

-

4

.Holonema sp

-

2

1

-

-

-

-

-

3

Total

7

41

41

14

46

13

19

2

183

Sum

Taxa

. پراکندگی بقایای ماهیهای دونین در برش مرکب پیراسحاق-2 جدول
pyr-002

pyr-010

pyr-025

pyr-027

pyr-028

pyr-029

pyr-031

pyr-033

Sample

Phoebodus gothicus

-

-

3

-

-

-

-

1

4

Phoebodus aff. Turnerae

-

-

4

-

-

-

-

-

4

Sum

Taxa
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Protacrodus vetustus

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Ertychius intermedius

-

-

1

-

-

-

-

-

1
2

Cladodontiformes teeth

-

-

-

-

-

1

1

-

Cladodus wildungensis

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Chondrichthyan teeth

-

-

-

-

-

1

-

-

1

.Chondrichthyan scales indet

-

-

-

1

-

1

-

-

2

Palaeoniscoid rhomboid scales

-

-

6

5

2

12

-

1

26

Sarcopterygian scale

1

1

-

-

-

-

-

-

2
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Plate1
Figs. 1-2) Siberiodus mirabilis 1) x10, 2) x9, Sample Elg-005;
Figs. 3, 4, 5) Phoebodus gothicus 3) x12, Sample Elg-007;
4) x12, 5) x13, Sample Elg-003; Figs. 6-8) Phoebodus aff.
turnerae, 6) x18, Sample pyr-025; 7) x10, Sample pyr-025;
8)Phoebodus turnerae,

x11, Sample Elg-003; Figs. 16,

9) Broken teeth, belong to cladodontiformes, 16) labio basal
projection, x13, Sample Elg-007., 9) x10, Sample Elg-003; Fig.
10) Ertychius intermedius Ginter, Hairapetian, Grigoryan 2011,
x10, Sample pyr-025; Fig.11) Cladodus wildungensis Jaekel,
1921, x11, Sample pyr-029; Fig. 12) Chondrichthyan teeth, x17,
sample Sample pyr-029; Fig. 13) Protacrodus vetustus, x14,
Sample pyr-029; Fig. 14) Ischnacanthid jaw, x6, Sample Elg003; Fig. 15) Ischnacanthid teeth. Gen. et sp. indet. x8, Sample
Elg-002; Fig. 17)?Acanthodian or Chondrichthyan tooth whorl,
sample pyr-029, x18.

Plate2
Figs. 1-2) Chondrichtyan scales, in crown view, 1) x12, Sample
Elg-007; 2) x12, Sample Elg-003; Fig. 3) Cheiracanthus sp.,
x20, Sample Elg-005; Fig. 4) Chondrichthyan scales indet.
X17, Sample pyr-027; Figs. 5-6) Acanthodii gen. et sp. indet.
Scale, 5) side view, x23, 6) crown view, x12, Sample pyr-029;
Figs. 7-10) Palaeoniscoid rhomboid scales, 7) x20, Sample
pyr-010; 8) x8, Sample pyr-025; 9) x14 Sample pyr-025., 10)
x9, Sample pyr-029; Fig. 11) Ctenacanthidae gen. et sp. Indet.
crown view, x21, Sample Elg-005; Figs. 12, 15) Sarcopterygian
scale, 12) x13, Sample Elg-003; 15) x16, Sample pyr-010; Figs.
13, 14) body scale Holonema sp., 13) x9, Sample Elg-002; 14)
x12, Sample Elg-003.
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