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بررسي سيستماتيک و زيستچينهاي ميکروکوپروليتسهاي سخت پوستان ژوراسيک بااليي
کرتاسه زيرين در شمال خاوري و خاور شيراز (استان فارس)
وحيد احمدي  1و فاطمه رستمي

*2

 1استاديار ،گروه زمينشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي شيراز ،شیراز ،ایران
 2دانشجوی دکتري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1389/05/16 :

تاریخ پذیرش1390/03/07 :

چکيده
در اين پژوهش دو برش چينهشناسي از رسوبات ژوراسيک بااليي  -کرتاسه زيرين (سازندهاي سورمه و فهليان در زاگرس چينخورده) انتخاب شده است ،براساس مطالعه
ریزرخساره ( 400مقطع نازک ميکروسکوپي) سه گونه از ايکنوفسيلهاي ميکروکوپروليتسهاي سختپوستان شناسايي شدهاند که عبارتنداز Palaxius decaochetaris , :

 . Helicerina siciliana , palaxius tetraochetariusبا توجه به ايکنوتاکسونهاي مطالعه شده ،دو زون تجمعي براي ميکروکوپروليتسهاي سختپوستان شناسايي و معرفي

شد .زون تجمعي شماره  1مربوط به زمان تيتونين تا بريازين است .اين زون تجمعي بيشتر شامل دامنه گسترش ايکنوتاکسون  palaxius isp.است .زون تجمعي شماره  2که مربوط
به اشکوب واالنژينين است شامل گسترش ايکنوتاکسون  Helicerinaاست.

کليدواژهها :ميکروکوپروليتسهاي سختپوستان ،ژوراسيک ،کرتاسه ،سازند سورمه ،سازند فهليان ،زاگرس ،ايران
*نويسنده مسئول :فاطمه رستمی

 -1مقدمه
ميکروکوپروليتهاي توليد شده توسط برخي سختپوستان يک سري کانالهاي
طولي دارند که هر کدام داراي ويژگيهاي خاص سطح مقطع سختپوستان
را نشان ميدهند ) .(Bromley, 1990به عبارت ديگر اين کانالهاي طولي
کوچک ايجادشده در ميکروکوپروليتها از روده درون شکم سختپوستان
شکل گرفتهاند ) .(Aguirre-Urreta, 1989به طور کلي ميکروکوپوليتها در
رسوبات کربناتي در اواخر ژوراسيک و اوايل کرتاسه فراوان بودهاند و بيشتر
مربوط به رسوبات دريايي هستند ( .(Flügel, 2004نکته قابل توجه اين که
ميکروکوپروليتهاي رسوبات منطقه مورد مطالعه با ميکروکوپروليتهاي
کرتاسه آمريکاي جنوبي از جمله گونههاي حوضه نيوکين در آرژانتين
) ،)Kietzmann & Palma, 2010aشباهتهاي فراواني را نشان ميدهند.
 -2اهداف و روش مطالعه
مهمترين اهداف اين پژوهش ،بررسي ميکروکوپروليتها به عنوان فسيلهايي که
از خود اثر به جا گذاشتهاند در سنگهاي رسوبي سازند سورمه و سازند فهليان
در مقاطع چينهشناسي مورد مطالعه است .به هر حال ميکروکوپروليتها يکي از
گروههاي ايکنوفسيلهايي هستند که از خود اثر به جا گذاشتهاند .پس از مطالعات
کتابخانهاي و بررسيهاي صحرايي نمونه برداري انجام شد .در مرحله آزمايشگاهي
با بررسي مقاطع نازک ميکروسکوپي تهيه شده از نمونهها ،ميکروکوپروليتها
شناسايي شدند و نامگذاري آنها توسط کدهاي بينالمللي نامگذاري جانورشناسي
( )ICZNانجام شد .ويژگيهايي که براي نامگذاري زيرمجموعه و بخشهاي
کوچکتر ميکروکوپروليتها استفاده ميشود شامل تعداد ،شکل و نحوه قرارگيري
شيارهاي داخلي است .استفاده از اندازه شيارها به عنوان يک ويژگي براي تشخيص
آنها ممکن است موجب اشتباه شود ،چرا که در برخي ميکروکوپروليتهاي ريز
شکل شيارها هنگام رشد و رويش موجودات تغيير ميکند (.)Blau et al., 1995
 -3بحث

 .1-3موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

مقاطع چينهشناسي مورد مطالعه در زون زاگرس چينخورده واقع شده است که بـرش

Email: Fatemeh _ Rostami @ yahoo.com

بختـگان بين عرض جغرافيايي  53˚ 28′ 30″و طول جغرافیایی  29 ˚ 36′ 30″و برش
گدوان بين عرض جغرافيايي  53˚ 28′ 30″و طول جغرافيايي  30˚ 20′ 29″قرار
گرفتهاند .برش چينهشناسي کوه گدوان در فاصله  65کيلومتري شمال خاوري شيراز
در کوه گدوان و برش چينهشناسي بختگان در فاصله  100کيلومتري خاور شيراز در
نزديکي درياچه بختگان واقع هستند .هر دو برش از راه جاده شيراز  -خرامه قابل
دسترسي است (شکل . )1
 .2-3توصيف چينهشناسي مقاطع مورد مطالعه

هدف از اين مطالعه بررسي ميکروکوپروليتهاي سختپوستان ژوراسيک بااليي -
کرتاسه زيرين (تيتونين تا واالنژينين) ،رسوبات بااليي سازند سورمه به سن ژوراسيک
و بخش زيرين و مياني سازند فهليان به سن نئوکومين است .به طور کلي رسوبات
سازند سورمه در برشهاي مورد مطالعه (کوه گدوان و بختگان) در مجموع شامل
 3بخش سنگي است که عبارتند از -1 :بخش زيرين شامل آهکهاي نازک تا
متوسط اليه خاکستري است که در قاعده آن يک اليه ستبر تا متوسط از آهکهاي
ليتيوليتسدار مشاهده میشود که بخشي از قاعده سازند سورمه به شمار میآید.
 -2بخش مياني شامل آهک و آهکهاي دولوميتي ستبر تا تودهاي خاکستري تا کرم
رنگ است -3 .بخش بااليي شامل تناوبي از آهکهاي متوسط تا ستبراليه خاکستري
تيره است .ستبرای سازند سورمه در برش کوه گدوان  360متر و در برش بختگان
 285متر اندازهگيري شده است .بر روي سازند سورمه ،رسوبات ستبر تا تودهاي
آهکهاي خاکستري با رنگ هوازدگي قهوهاي رنگ مشاهده میشود (سازند
فهليان) .در مجموع سازند فهليان در برشهاي مورد مطالعه (کوه گدوان و بختگان)
شامل سه بخش سنگي است که بخش زيرين در برگيرنده آهکهاي ستبر تا تودهاي
خاکستري رنگ ،بخش مياني شامل آهک ستبراليه خاکستري تيره و بخش بااليي
شامل آهکهاي متوسط تا ستبر اليه به رنگ خاکستري روشن همراه با رگههاي
کلسيتي فراوان است.
در مجموع ستبرای سازند فهليان در برش کوه گدوان  285متر و در برش بختگان
 150متر است .مرز سازندهاي سورمه و فهليان در مقاطع چينهشناسي مورد مطالعه
با توجه به مطالعات دقيق زيستچينهاي و بررسي جنس و گونههاي کالپيونلها به
صورت ناپيوسته است.
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 .3-3توصيف سيستماتيک و زيستچينهاي ميکروکوپروليتهاي سختپوستان
ژوراسيک بااليي-کرتاسه زيرين در رسوبات مورد مطالعه

IchnoFamily Favreinidae Vialov , 1978
Ichnogenus Palaxius Bronnimann and Norton, 1960
Ichnospecies Palaxius decaochetarius

اين ايـکنوگونه در رسوبـات بريازين تـا واالنـژينيـن در مقـاطع چينـهشنـاسي
مورد مطالعه مشاهده شده است که  10شيار دارد ).(Legarreta & uliana, 1991
بر اساس ريختشناسي شيارهاي 4،4 ′و 5،5 ′که در اين ايکنوگونه هاللي شکل
است و همچنين از نظر اندازه و عرض شيارها با گونه  P.haanesisمتفاوت است
(.)Plate 1 –B1
IchnoFamily Favreinidae Vialov , 1978
Ichnogenus Palaxius Bronnimann and Norton , 1960
Ichnospecies Palaxius azulensis

اين ايکنوگونه داراي چهار شيار دروني پيرامون يک صفحه متقارن گرد است
و به واسطه موقعيت شيارها با ديگر ايکنوگونههاي چهار شياري تفاوت دارد
) .(Buchs et al., 2009اين ايکنوگونه ميکروکوپروليتها با شيارهاي شکمي
و با سطح متقاطع با ستبرای  300تا  500ميکرون و از درون داراي  4شيار است که از دو
طرف در يک سطح متقارن در دو گروه جاي گرفتهاند .همچنين هر يک شامل يک
شيار پشتي (شيار شماره ا) و يک شيار شکمي (شيار شماره  )2هستند (.)Plate 1 –F1
IchnoFamily Favreinidae Vialov , 1978
Icnogenous Palaxius Bronnimann and Norton , 1960

در اين ايکنوجنس اثرات به جا مانده با شيار شکمي و شيارهاي هاللي شکل با
بخش توگود که به سمت سطح تقارن دارد مشاهده ميشود ).(Bronnimann, 1972
در مجموع به دلیل محل استقرار شيارهاي  2و 2 ′اين ايکنوتاکسون تشخيص داده
ميشود (.)Plate 1 –E1
IchnoFamily Favreinidae Vialov, 1978
Ichnogenus Palaxius Bronnimann and Norton, 1960

اين ايکنوگونه به شکل دايرهاي و با خطوط متقاطع به اندازه  900ميکرون است
) .(Schweigert et al., 1997اين نمونه به واسطه يک شيار که در سطح متقارن قرار
گرفته است مشخص ميشود .شيارهاي پشتي لوزيشکل و شيارهاي شکمي مثلثي
شکل هستند (.)Plate 1 –D1
در مجموع از نظر زيستچينهاي ميتوان دو زون تجمعي
( )Assemblage–zoneرا براي ميکروکوپروليتسهاي سختپوستان مورد
مطالعه (تيتونين تا واالنژينين) معرفي کرد :زون تجمعي شماره  1مربوط به
زمان تيتونين -بريازين است که بيشتر شامل دامنه گسترش ايکنوتاکسون
 Palaxius isp.است و با زیستزونهاي  Tintinnopsella remain Acro – zoneو
 Calpionella alpina- Calpionellopsis simplex Assemblage – zoneنيز همراه
و مربوط بخش بااليي سازند سورمه و قاعده سازند فهليان در منطقه مورد مطالعه
است .زون تجمعي شماره  2مربوط به اشکوب واالنژينين است .بيشتر شامل گسترش
ايکنوتاکسون  Helicerina isp.است (شکل .)3
 -4نتیجه گیری
گونـههــاي

siciliana

Helicerina

decaochetarius,

 Palaxius tetraochetariusبر روي سازندهاي منطقه مورد مطالعه براي اولين بار در
ايران شناسايي و معرفي شدهاند.
در مجموع ،با توجه به مطالعات زيستچينهاي  2زون تجمعي براي
ميکروکوپروليتسهاي سختپوستان شناسايي شد .زون تجمعي شماره 1
مربوط به زمان تيتونين  -بريازين و بيشتر شامل دامنه گسترش ايکنوتاکسون
 palaxius isp.است و با زیستزونهاي  Tintinnopsella remain Acro – zoneو
 Calpionella alpina – Calpionellopsis simplex Assemblage – zoneکه
در بخش بااليي سازند سورمه و قاعده سازند فهليان قرار دارند ،همراه می باشد.
زون تجمعي شماره  2مربوط به اشکوب واالنژينين ،بيشتر شامل گسترش ايکنوتاکسون
 Helicerina isp.و مربوط به سازند فهليان است.

Ichnospecies Palaxius habanesis Bronnimann and Norton , 1960,
Lahabana , Cuba.

انواع اثرات به جامانده از ايکنوجنس  Palaxiusتوسط شيارهاي طولي با خطوط
هاللي يا قالب شکل مشخص میشوند .از دو طرف در سطح بايکديگر متقارن
هستند .اين ايکنوگونه ريختشناسي شيارهاي 4،4′و  5،5′دارد که بر اساس جهت
شيارهاي 1،1 ′و  2،2′است و در نتيجه اين ايکنوگونه هاللي شکل است.
Ichnogenus Helicerina isp. Bronnimann and Masse 1968

ايکنوجنس  Helicerinaبه واسطه شيارهاي مثلثي يا لوزي شکل ميان
بخشهاي متقاطع سطح متقارن تشخيص داده شده است .اخيرا ً به نظر ميرسد
شيارهاي گرد ميتوانند حاصل اضافههاي مهرهاي شکل شيارهاي مرکزي باشند
( .)Bronnimann & Masse, 1968اين ميکروکوپروليتهاي ريز با خطوط دايرهاي
و خطوط متقاطع به اندازه  500تا  800ميکرون ديده ميشوند .با توجه به مناطق کم
محافظت شده ،امکان تشخيص دقيق و صحيح شکل و تعداد شيارها وجود ندارد
) .(Powell, 1974به هر حال ،اين امکان وجود دارد که سرشيار در صفحه متقارن که
توسط يک شيار پشتي مشخص به يکديگر متصل هستند و همچنين برخي از شيارهاي
باريکتر به هم متصل ميشوند و  2تا از آنها به شيارهاي زاويهدار در دو طرف صفحه
متقارن متصل است (.)Plate 1 –C1
Ichnospecies Helicerina Bronnimann and Masse 1968
Ichnospecies Helicerina siciliana Senowbari daryan , Schafer ,
and Cat alano 1979
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Palaxius

و

شکل  -1موقعيت راههاي دسترسي ناحيه مورد مطالعه

وحيد احمدي و فاطمه رستمي

شکل  -2نمودار زيستچينهاي ميکروکوپروليتسهاي سخت پوستان ژوراسيک بااليي  -کرتاسه زيرين در مناطق مورد مطالعه

Plate1
A1,A2,A3:
Palaxius tetraochetarius
B1,B2,B3:
Palaxius decaochetarius
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Plate1
C1,C2,C3:
Helicerina isp.
D1,D2,D3:
Helicerina siciliana
E1,E2,E3:
Palaxius isp.
F1,F2,F3:
Palaxius azulensis
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