سخن سردبیر
عدهاي از دوستان شفاهي يا به وسيله نامه گاليههايي داشتند .يكي از طوالني شدن چاپ مقاالت از زمان دريافت تا چاپ آن است .ديگر اين كه چرا برخي مقاالت
برخالف مرغوبيت در فصلنامه چاپ نميشوند ،كه در اين چند كالم به علت يا علل آنها ميپردازيم.
دوستان عزيز ميدانند با توسعه همه جانبه در سيستم آموزش عالي كشور در رشتههاي علوم زمين (زمينشناسي و معدن) هر ساله تعداد زيادي فارغالتحصيل از اين
دانشكدهها بيرون ميآيند كه تعدادي از آنها در حال گذراندن دورههاي كارشناسي ارشد يا دكتري هستند كه بايستي پايان نامهاي تهيه نمايند كه بخشي از آن بايد
به صورت مقاله در يك نشريه معتبر علمي -پژوهشي (داخلي يا خارجي) چاپ شده تا پايان نامه آنها پذيرفته شود.
با اين فرض و در نظر گرفتن تعداد فارغ التحصيالن در كشور باور بفرماييد همه روزه تعداد زيادي مقاالت با ارزشي به دفتر مجله ميرسد كه واقعاً اين حسن ظن شما
عزيزان در خور تمجيد و تحسين است و در حال حاضر حجم انبوهي از اين مقاالت در دست بررسي توسط داوران فصلنامه ميباشند و تعداد زيادي هم در نوبت
چاپ قرار دارند .ولي با شرمندگي بايد عرض كنيم كه توان و ظرفيت فصلنامه محدود است به اين كه فصلنامه است و هر سه ماه يكبار و با تعداد صفحات محدود
چاپ ميشود و در نتيجه چاپ تعداد محدود و معيني مقاله در هر شماره و بايد بگوييم كه برگه سبزي است و چه كند ؟ بينوا همين دارد!
و اما تعدادي از دوستانمان گله داشتند به اين كه چرا نوشتههايشان بيجواب مانده يا داوران ،مقالههايشان را نپذيرفتهاند .بايد به عرض برسانم كه با توجه به
توفيقات حاصل شده فصلنامه علوم زمين در پايگاه  ، ISIتصميم شوراي نويسندگان به دقت بيشتر در پذيرش مقاله ها است و بنابراين نوشتههايي از سوي
داوران پذيرفته ميشوند كه داراي كيفيتهاي باالتر و نوآوري بيشتر باشند .از سوي ديگر نظر به اين كه در حال حاظر تعداد زيادي مجالت ،فصلنامه و نشريات
تخصصي در زمينه علوم زمين در كشور فعاليت دارند ،شوراي نويسندگان چاپ مقاالت تخصصي را در آن فصلنامهها صالح ميدانند كه بهتر و بيشتر مورد
استفاده مخاطبانشان قرار گيرند.
ما اميدواريم كه سياست هاي رو به جلوي شوراي نويسنگان فصلنامه علوم زمين كه در چند كالم باال خالصه شد ،موجب رنجش و خداي نكرده دلخوري دوستان
عزيز ما نشود و كماكان ما را در راهي كه تنها در جهت باال بردن ارزش علمي -پژوهشي اين فصلنامه مي باشند ياري دهند و با ارسال مقاالت وزين خود در هر
چه بهتر شدن كيفيت آن ما را رهين منت و بزرگواري خود قرار دهند .يك بار ديگر دستتان را ميفشاريم.
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راهنماي نگارش مقالههاي فصلنامه علوم زمين

هدف :هدف فصلنامه علوم زمين ،فراهم آوردن بستري مناسب براي تبادل اطالعات علمي و فني ميان استادان ،پژوهشگران و متخصصان است .فصلنامه مقاالت مستند به نتايج پژوهشهاي بنيادي و
كاربردي ،داراي نوآوري و مطالب مفيد دربارة موضوعات وابسته به زمينشناسي ايران و يا نتايج تحقيقات نظري بكر در ارتباط با علومزمين را بهچاپ ميرساند.

اصالت پژوهش :مسئوليت هر مقاله از نظر صحت و اصالت علمي ،عدم چاپ قبلي در مجالت ديگر ،و ترتيب نام پديد آورندگان بر عهده شخص مكاتبهكننده خواهد بود و كليه مكاتبات با وي
صورت خواهد گرفت .نسخه صفحهآرايي شده مقاله ،تنها پس از تأييد صحت متن و اصالت پژوهش توسط نويسنده مكاتبهكننده ،به چاپ خواهد رسيد.

بحث و اظهار نظر :خوانندگان ميتوانند بحث درباره مقاالت چاپ شده را تا حداكثر  3ماه پس از انتشار به دفتر نشريه ارسال دارند تا در صورت تصويب در هيئت تحريريه ،همراه با پاسخ احتمالي
نويسندگان ،بهچاپ برسد.

حجم و ساختار :مقاله بايد داراي ساختار استاندارد و حاوي چكيده ،كليد واژه ،مقدمه ،بدنة اصلي (معرفي موضوع مورد بررسي ،شرح روشها ،آزمايشها و يا برداشتها ،بحث و نتيجهگيري)،
سپاسگزاري (در صورت ضرورت) و فهرست مراجع ،باشد .حجم مقاله حداكثر  15صفحه مطابق با راهنماي نگارش ،يا  10صفحه نشريه ،با در نظر گرفتن تصاوير ،جداول و پيوستها است.

مشخصات :عنوان مقاله بايد نسبتاً كوتاه (حداكثر  15كلمه) و منعكس كننده تمام ويژگيهاي اصلي پژوهش باشد .نام و نام خانوادگي ،وابستگي سازماني و پست الكترونيكي پديدآورندگان ,مطابق

رويه نشريه ،در زير عنوان مقاله آورده ميشود (نام فردي كه مكاتبات با او صورت خواهد گرفت ،با ستاره يا خط مشخص شده و نشاني كامل پستي و تلفن نويسنده مسئول(ثابت وهمراه) نيز ذكر شود).
چكيده :چكيده فارسي بايد داراي ساختار استاندارد و حداكثر  350كلمه باشد .چكيده ،ترجيحا در يک بند (پاراگراف) ،و به صورت يك ستوني به عرض  18سانتيمتر(فاصله متن از باال  ،پايين و
راست صفحه  2سانتيمتر ،چپ  1سانتي متر) عرضه ميشود .حداكثر  8كليدواژه بعد از چكيده ميآيد .از رجوع به منابع و آوردن شكل در چكيده ،خودداري شود.

متن :بدنة مقاله به صورت تك ستوني تهيه ميشود .فاصله سطرها در همه جا معمولي ( )singleاست .طول صفحه  25سانتيمتر است .از آوردن واژههاي انگليسي (بهجز مواردي چون اسامي ،ذكر
منبع و گونههاي فسيلها) ،اجتناب شود .واحدهاي مورد استفاده ،در سيستم متريك است (در صورت استفاده از واحد ديگر ،معادلمتريك آن ذكر شود).

شكلها و جدولها :كليه شكلها ،نمودارها و عكسها با عنوان شكل ،عرضه ميشوند .اين قسمتها بايد اصل و داراي كيفيت باال باشند .ذكر مأخد مواردي كه از منابع ديگر گرفته شده ،الزامي
است .نحوة تدوين جدولها راست به چپ و متن آنها به فارسي است .از آنجا كه مطالب مجله در ستونهاي  8/5سانتيمتري(دو ستونه) و  18سانتي متري (تك ستونه) آراسته مي شوند ،الزم

است شكلها و جدولها حداكثر با عرض (18شكلهاي بزرگتر) يا  8/5سانتيمتري (شكلهاي كوچكتر) ارائه شوند .ارسال اصل شكلها و نمودارها به لحاظ كيفيت چاپ در محيط فتوشاپ

با  600 resolutionاز اهميت خاصي برخوردار است .به دليل محدوديت چاپ صفحات رنگي در نشريه ،شكلها هم به صورت رنگي و هم سياه و سفيد(قسمتهاي مختلف با هاشور و  ...و سايه

روشنهاي مختلف از هم تفكيك شوند) تا در صورت استفاده از عكسهاي سياه و سفيد ،مشكلي در تشخيص بخشهاي مختلف شكل به وجود نيايد.

مراجع :رجوع به منابع در متن مقاله به صورت نام خانوادگي نويسنده و تاريخ نشر در داخل پرانتز نشان داده ميشود .فهرست مراجع به ترتيب حروف الفبا و به زبان اصلي در پايان مقاله ،ميآيد.
از آوردن منابع در انتهاي مقاله بدون اشاره در متن و بالعكس جدا خودداري گردد (براي کسب اطالعات بيشتر در مورد نحوۀ نگارش انواع مراجع ،به منابع راهنما ,که در پايان همين صفحه آمده،
مراجعه بفرماييد*).

 -كتابها و گزارشها :پديدآورندهها (نام خانوادگي و حرف اول نام) ،تاريخ نشر ،عنوان كتاب ،ناشر ،محل نشر ،تعداد صفحات.

 -مقالهها :پديدآورندهها (نام خانوادگي و حرف اول نام) ،تاريخ نشر ،عنوان مقاله ،نام نشريه ،دوره يا جلد ،شماره (سال) ،شماره صفحات.

شماره ترتيب روابط داخل پرانتز نوشته ميشود .از آوردن پاورقي خودداري شود ،واژههاي معادل (براي يك بار در متن) و موارد توضيحي كنار واژه مورد نظر در پرانتز آورده ميشوند.

معرفي انگليسي :در يك برگة جداگانه در انتهاي مقاله؛ عنوان مقاله ،نام پديدآورندهها ،وابستگي سازماني و پست الكترونيكي ،به همراه چكيده و كليد واژههاي انگليسي ميآيد .چكيده و كليد

واژههاي انگليسي برگردان كامل محتوي چكيده و كليد واژههاي فارسي است.
قلمهاي نگارش
موقعيت استفاده

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله
نام پديدآورندگان
وابستگي سازماني پديدآورندگان
چكيده و كليد واژهها
عنوانهاي اصلي
عنوانهاي فرعي
زيرنويس شكلها و جدولها
متن مقاله و كتابنگاري
واژهها و منابعانگليسي داخلمتن مقاله
چكيده و منابع انگليسي انتهاي مقاله
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 ، B-Titrسياه
 ، B-Titrسياه
 ، B-Lotusنازك
 ، B-Zarنازك
 ، B-Titrسياه
 ، B-Titrسياه
 ، B-Zarنازك
 ، B-Zarنازك

 ، Times new romanنازك
 ، Times new romanنازك

ارسال :متن مقاله بروي كاغذ  ،A4به صورت يكرو ،مطابق رويه صفحهآرايي نشريه ،به همراه  CDمقاله يا به صورت پست الكترونيكي به دو صورت  Wordو  ،PDFبه دفتر نشريه ارسال ميشود
(مطالب ارسالي بازگشت داده نخواهد شد) .براي غنيتر شدن بانك اطالعات داوران ،در نامة همراه مقاله ،نام و مشخصات حداقل  3نفر كه در زمينه مقاله تخصص دارند آورده شود .در صورت نياز

به اصالح مقاله ،مقاله اصالح شده همراه با  CDو نامه مبني بر پاسخ به نظرات داوران محترم ،در دو نسخه (يك نسخه با نام و مشخصات نويسندگان و يك نسخه بدون نام و مشخصات نويسندگان)
ارسال گردد .ذكر كد پيگيري مقاله بر روي مقاالت اصالح شده ضروري است.

آدرس :دفتر فصلنامه علوم زمين ،تهران ،ميدان آزادي ،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ،تلفن 021-64592299

*منابعراهنما :بهمنظور استفـادة پژوهشگرانجوان ،چند منبع راهنمـا جهت نگارشمقاالتپژوهشي و همچنين اصولنگـارش به زبان فارسي ،از طريق وبگاه فصلنامهعلومزمين
) (http://gs-journal.irعرضه شده است.
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زيستچينهشناسي رديف سنگهاي ژوراسيک مياني  -پسين در برش بقيع
(رشته کوه بينالود ،شمال باختر نيشابور) بر مبناي زيای آمونيتي
عليرضا عاشوري ،1محمود رضا مجيدي فرد ،2محمد وحيدي نيا 1و احمد رئوفيان

*1

 1قطب فسیل شناسی ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران
 2پژوهشكده علوم زمين ،سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني کشور ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت1387/03/04 :

تاريخ پذيرش1388/12/19 :

چكيده

رديفهاي رسوبي با ستبراي زياد از نهشتههاي ژوراسيک مياني تا پسين در باختر رشته کوههاي بينالود وجود دارد .اين رديفهاي رسوبي بيشتر شامل سنگآهک ،سنگآهک
مارني و مارن است .ستبراي توالي بررسی شده در برش بقيع  706متر اندازهگيري و با توجه به ويژگيهاي سنگشناسي به چهار بخش تقسيم شده است .توالي مورد بررسی به

صورت هم شيب بر روي شيلهاي تيره رنگ معادل سازند کشفرود قرار گرفته و در بخش بااليي با سنگآهکهاي ستبر اليه و نخودي رنگ معادل سازند مزدوران به صورت
همشيب پايان ميپذيرد .فراوانترين و مهمترين ماکروفسيلهاي موجود در اين سنگها ،آمونيتها هستند .بررسي زياي آمونيتي موجود ،منجر به شناسايي  43جنس و  76گونه
آمونيتي شده است که از اين تعداد8 ،گونه براي نخستين بار از ايران گزارش ميشوند .با توجه به مجموعه فسيلي شناسايي شده ،سن باتونين پيشين – کيمريجين را براي اين توالي

ميتوان در نظر گرفت .زياي آمونيتي موجود ،شباهتهاي فراواني را با زياي آمونيتي سازند چمن بيد در کپه داغ و دليچاي در البرز دارد و ارتباط نزديکي را با زياي آمونيتي

مناطق حاشيهاي مديترانه نشان ميدهد.

کليدواژهها :بينالود ،بقيع ،زيستچينهشناسي ،سنگ چينهشناسي ،ژوراسيک ،آمونيت
*نويسنده مسئول :احمد رئوفیان

 -1مقدمه
منطقه مورد مطالعه در بخش مياني و باختری رشته کوه بينالود قرار دارد .واحد
زمينساختي بينالود داراي روند شمالباختری – جنوبخاوری بوده و در بين
واحدهاي ساختماني کپه داغ در شمال ،ايران مرکزي در جنوب و البرز در باختر
محصور شده است (نبوي .)1355 ،به اعتقاد افتخار نژاد ( )1359البرز خاوری (شامل
بينالود و آالداغ) در دوران پالئوزوييک يک زون مستقل به شمار نميرود بلکه جزيي
از ايران مرکزي است که در آن رسوبات اپي کنتينانتال پالئوزوييک کم و بيش در
همه جا ديده ميشود ،افزون بر اين ،اين زون از نظر حوضه رسوبي در زمانهاي
دونين پسين تا کربنيفر با البرز باختری و مرکزي و در طي زمان پرمين با ساير نقاط
ايران وضعيت کم و بيش مشابهي داشته و در ارتباط بوده است ،اما افشار حرب
( )1373پهنه کپه داغ را شامل دو رشته کوه با روند موازي ميداند که رشته کوههاي
جنوبي را کوههاي گلستان ،آالداغ و بينالود تشکيل ميدهد.
سنگهاي ژوراسيک کپه داغ شباهت رخسارهاي يکساني با سنگهاي همزمان
در البرز مرکزي و نيز واحد گرگان  -رشت داشته به نحوي که تعيين و برآورد حد
بين کپهداغ و البرز خاوری تقريباً ناممکن است (افشار حرب .)1373،در زون بينالود
رديفهاي رسوبي ژوراسيک در بسياري از نقاط بر روي رسوبات پالئوزوييک و
مجموعههاي دگرگوني قرار گرفته و حاوي فسيلهاي فراواني از آمونيتها است،
رسوبات لياس نيز مشابه رسوبات سازند شمشک البرز بوده و دارای فسيلهاي
گياهي زياد است .رديفهاي رسوبي کرتاسه نيز در آن با البرز مشابهت دارد
(درويش زاده .)1380،روند عمومي اين رشته کوهها از البرز پيروی ميکند .اين رشته
کوهها که ادامه خاوری رشته کوههاي البرز در نظر گرفته ميشوند ،از سبزوار تا
مشهد گسترش دارند .رديفهاي رسوبي ژوراسيک مياني تا پسين در بخش باختری
رشته کوههاي بينالود داراي گسترش و ستبراي زيادي هستند.
در اين بررسي سعي شده است تا با بررسی اين رديفهاي رسوبي با توجه به
زياي آمونيتي موجود در آنها ،افزون بر سنيابي اين مجموعه سنگهاي رسوبي،
تا حد امکان به مقايسه زياي آمونيتي موجود با زياي آمونيتي همزمان در البرز
و کپهداغ پرداخته شود ،از اين رو  1640نمونه آمونيتي از برش بقيع برداشت

E-mail: raoufian_a@yahoo.com

شده است .منطقه مورد بررسی بخشي از نقشه زمينشناسي  1:100000اخلمد
(پورلطيفي )1385 ،است (شکل .)1در منطقه مورد بررسی ،قديميترين رديفهاي
داراي رخنمون شامل تواليهايي از ماسهسنگ ،شيل ،آرژيليت و رسهاي زغالدار
به رنگ خاکستري تيره تا سياه به سن ژوراسيک مياني است (شکل  )2که از آنها در
نقشه زمينشناسي اخلمد به عنوان معادل سازند کشفرود نام برده شده است .در
تمامي منطقه مورد بررسي در باختر بينالود ،سازند کشفرود به صورت همشيب
در زير رديفهاي بررسی شده قرار گرفته است .بر روي رديفهاي شيلي و
ماسهاي تيره رنگ سازند کشفرود ،تواليهايي از سنگآهک ،مارن ،شيل و
سنگآهکهاي مارني خاکستري تا خاکستري تيره به سن ژوراسيک مياني
پسين قرار دارند که از آنها به عنوان معادل سازند چمنبيد نام برده شده است.
برش مورد بررسی در اين پژوهش در اين رديفها واقع شده است .سنگهاي
دولوميتي و آهکي صخرهساز به رنگ زرد کم رنگ تا کرمي رنگ (معادل
سازند مزدوران) به سن ژوراسيک پسين در تمامي منطقه بر روي رديفهاي
مورد بررسی واقع شدهاند .نهشتههاي کرتاسه در اين منطقه رخنمون ندارند .بيشتر
نهشتههاي سنوزوييک موجود شامل تناوبهايي از کنگلومرا ،ماسهسنگ ،مارن
و سنگآهک است که در ميان آنها در بعضي جاها نفوذيهاي پالئوژن قرار
گرفتهاند.
 -2تاريخچه مطالعاتي
بيشتر بررسیهای انجام شده در رشته کوههاي بينالود در بخش خاوری و شمالي
آن متمرکز شده و در بخش باختری (که رديفهاي مورد بررسی در اين بخش واقع
شدهاند) بررسیهای چنداني ،بويژه بررسیهای زيستچينهشناسي و سنگچينهشناسي
انجام نپذيرفته است .از مهمترين بررسیهای چينهشناسي و فسيلشناسي صورت
پذيرفته در ارتباط با اين منطقه ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
آقانباتي و همکاران ( )1365نقشه زمينشناسي مشهد به مقياس  1:250000را تهيه
کردهاند که منطقه مورد بررسی بخشي از اين نقشه زمينشناسي است .در اين نقشه
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زمينشناسي ،رديفهاي مورد بررسی در اين پژوهش ،معادل سازند دليچاي در البرز
در نظر گرفته شده است.
) Seyed-Emami (1988به بررسی زيای آمونيتي ژوراسيك و كرتاسه و اهميت
زيست جغرافيای ديرينه آنها در ايران پرداخته است .ايشان معتقدند زياي آمونيتي
ژوراسيك و كرتاسه در بخشهاي شمالي (منطقه مورد بررسی در اين مناطق واقع
شده است) و مركزي ايران ارتباط نزديكي را با زياي آمونيتي همزمان در شمال باختر
اروپا نشان ميدهند و به طور متناوب تحت تأثير قلمروهاي ساب مديترانه (بويژه در
طي زمان ژوراسيك) و بورآل (بويژه در طي كرتاسه مياني) بودهاند.
مهديفر ( )1379به بررسی آمونيت هاي ژوراسيک در باختر مشهد در دو برش
فريزي و بقيع پرداخته و با توجه به زياي آمونيتي موجود ،رديفهاي مورد بررسی را
به سن باژوسين – آکسفوردين ميداند.
پورلطيفي و همکاران ( )1385نقشه زمينشناسي اخلمد به مقياس 1:100000
را تهيه کردهاند که منطقه بررسی شده در بخشي از اين نقشه قرار گرفته است .در
اين نقشه رديفهاي مورد بررسی در اين پژوهش معادل سازند چمنبيد در حوضه
کپهداغ در نظر گرفته شده است.
رئوفيان و همکاران ( )1386با بررسی رخسارهها و محيط رسوبي نهشتههاي
ژوراسيک مياني تا پسين در دهنه حيدري (شمال باختر نيشابور) ،محل تشکيل اين
نهشتهها را از ساحل تا پشتههاي سدي تعيين کردهاند.
رئوفيان و همکاران ( )1386زيستچينهنگاری سنگهاي ژوراسيک پسين در
دهنه حيدري -بجنو (شمال باختر نيشابور) بر مبناي زيای آمونيتي را مورد بررسي قرار
دادهاند و با توجه به زياي آمونيتي موجود سن اين رديفهاي رسوبي را آکسفوردين
 کيمريجين در نظر گرفتهاند.مرجوي و همکاران ( )1387با بررسیهای پالينولوژي نهشتههاي ژوراسيک
پسين در دهنه حيدري (شمال باختر نيشابور) و با توجه به ضريب شباهت کالرک
و هاتبرگ و مقايسه اين بخش با البرز و کپهداغ ،اين بخش از حوضه بينالود را در
ارتباط با حوضه رسوبي کپهداغ در زمان ژوراسيک در نظر گرفتهاند.
 -3بحث
براي بررسيهاي چينهشناسي زيستي در بخش باختری رشته کوههاي بينالود ،برش
بقيع انتخاب شده است .برش بررسی شده با عرض شمالي˝  36° , 35΄ , 37و طول
خاوری ˝ 58° , 42΄ , 1در فاصله  90کيلومتري شمال باختری نيشابور ،در مسير
جاده نيشابور به قوچان قرار گرفته است (شکل .)3مهمترين ماکروفسيلهاي موجود
در اين توالي شامل آمونيتها ،بلمنيتها ،براکيوپودها ،دوکفهايها و خارپوستان
هستند ،که در ميان آنها آمونيتها فراوانترين ماکروفسيلهاي موجود به شمار
ميروند .فراواني و تنوع اين فسيلها در برش بررسی شده قابل توجه است .براي
زونبندي زيستي آمونيتهاي شناسايي شده ،با توجه به قرابت گونههاي موجود با
گونههاي اروپاي مرکزي ،خاوری و جنوبي و بخشهاي شمال افريقا ،از زونبندي
اين مناطـق با عنوان ايالت ساب مديترانه) (Sub Mediterranean Provinceاستفاده
شده است .در اين کار از زونبنديهاي زيستي آمونيتي آورده شده در مقاالت
) ،Cariou & Hantzpergue (1997استفاده شده است.
 -4توصيف برش مورد بررسی
ستبراي رديفهاي اندازهگيري شده که با توجه به بررسیهای پالينولوژي صورت
پذيرفته ،انتساب آنها را به سازند چمن بيد محرز كرده است (مرجوي و همکاران ،)1387 ،
در اين برش  706متر اندازهگيري شده است ،که بر اساس ويژگيهاي سنگشناسي،
توالي مورد بررسی به چهار بخش به شرح زير تقسيم و توصيف شدهاند (شکل :)4
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شامل رديفهايي از شيلها و ماسهسنگهاي به رنگ خاکستري تا خاکستري تيره معادل
سازند کشف رود است (شکل )2که در آنها آثار فسيلهاي گياهي قابل مشاهده است.
 بخش يک :اين بخش به صورت همشيب بر روي شيلها و ماسهسنگهاي سازندکشفرود قرار گرفته است .ستبراي اين بخش  81/4متر بوده و بيشتر شامل شيلهاي
خاکستري و مارن هاي فرسايش يافته است (شکل  .)5در نخستين اليه اين بخش،
فراواني گرهکهاي آهن قابل توجه است .در داخل برخی از اين گرهکها آثار
فسيلهاي گياهي ديده ميشود .اين گرهکها در داخل اين اليه به صورت يک
نوار ديده ميشوند .بيشترين نمونههاي آمونيتي برداشت شده از اين بخش از اليههاي
دوم و سوم برداشت شدهاند .اين اليهها (بويژه اليه دوم) به علت وجود چندين نوار
اکسيد آهن به رنگ سرخ ديده ميشوند .تعداد نمونههاي آمونيتي در اين بخش
بسيار باال است .بيشتر نمونههاي آمونيتي موجود در اين بخش مربوط به خانواده
 Morphoceratidaeبوده و در اين خانواده جنس  Morphocerasداراي بيشترين
فراواني است (نمودار  .)1به همراه نمونههاي آمونيتي موجود در اين بخش ،تعداد
بسيار زيادي اسفنج در اندازه هاي  1-7سانتيمتر قابل مشاهده است .در اولين اليه
اين بخش هيچ اثري از نمونههاي فسيلي ديده نشده و نمونههاي برداشت شده بيشتر،
از اليههاي دوم و سوم اين بخش هستند .بيشتر نمونههاي موجود در اين بخش برجا
هستند .مهمترين آمونيتهاي به دست آمده از اين بخش عبارتند از:
Phylloceras sp., Partschiceras sp., Adabofoloceras sp., Nannolytoceras sp.,
Lissoceras sp., Ebrayiceras sp., Ebrayiceras sulcatum, Morphoceras sp.,
Morphoceras multifome.

گونـههاي يـادشده نشـاندهنده شـروع اليـههـاي بـرش بـقيـع از بـاتـونيـن پيـشيـن
( (Cariou & Hantzpergue, 1997) )Zigzag zoneاست.
 بخش دو :اين بخش بيشتر از سنگآهکهاي مارني و مارن تشکيل شده است.در برخی از اليههاي اين بخش ،ميان اليههايي از سنگآهک نيز ديده ميشود
(شکل  .)5به دليل ميزان باالي آهک در اين بخش ،اليههاي موجود ارتفاع ساز
هستند .ستبراي اين بخش  108متر است .بيشترين تنوع و فراواني زياي آمونيتي
موجود ،مربوط به اين بخش از توالي است .اندازه نمونههاي فسيلي در اين بخش
از ديگر بخشها بزگتر بوده و بيشتر داراي اندازههايي در حد  10 – 20سانتيمتر
است و در برخی از اليهها تا حد چندين ده سانتيمتر نيز ميرسد .بيشترين نمونههاي
به دست آمده مربوط به خانواده  Reineckeidaeهستند .در اين خانواده نيز بيشترين
فراواني موجود مربوط به جنس  Reineckeiaاست (نمودار  )2از مهمترين گونههاي
شناسايي شده در اين بخش ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
Holcophylloceras sp. ,Calliphylloceras sp. , Ptychophylloceras sp., Zetoceras
psudopunctatum,

psudopunctatum

)(Lunuloceras

Hecticoceras

sp.,

Hecticoceras (Rossiensiceras) metomphalum metomphalum , Hecticoceras
(Putealiceras) cf. schalchi , Hecticoceras (Sublunuloceras) cf. nodosulcatum
), Hecticoceras sp., Reineckeia (Reineckeia) sp. , Reineckeia (Reineckeia
anceps, Reineckeia (Reineckeia) cf. nodosa , Reineckeia(Reineckeia) cf .
)tyraniformis, Rehmannia (Loczyceras) cf. segestana , Rehmannia(Loczyceras
cf. hungarica , Collotia sp. , Collotia cf. gigantea , Collotia cf. nivernesis,
Collotia cf. gaillardi , Collotia aff. falloti , Reineckeia ( Reineckeites) sp.
),Reineckeia (Kellawysites) sp., Homoeoplanulites (Homoeoplanulites
difficilis , Indosphinctes lobatus , Peltoceras sp. , cf. Parapeltoceras.

گونههاي باال نشاندهنده سن اشکوب کالووين در اين بخش هستند .بيشتر
گونههاي باال مربوط به زونهاي زيستي  Gracilisو  Ancepsو  Coronatumو

عليرضا عاشوري و همکاران

 Athletaدر اين اليهها هستند .گونههاي زير از مجموعه باال براي نخستين بار از ايران
گزارش ميشوند:
Collotia cf. gigantea, Collotia cf. nivernesis, Collotia cf. gaillardi,
Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) difficilis , Collotia aff. falloti,
Indosphinctes lobatus

 بخش سه :ستبراي اين بخش  216متر اندازهگيري شده و بيشتر شامل سنگآهکهايمارني ،سنگآهک و ميان اليههايي از مارن است (شکل  .)5ستبراي بيشتر اين
بخش و بخش چهارم در توالي نسبت به بخشهاي اول و دوم بيانگر افزايش نرخ
رسوبگذاري از کالووين پسين در اين منطقه است .در اين بخش سنگآهکهاي
مارني و سنگآهکها از اليه متوسط تا ستبر اليه در تغيير هستند .در اين بخش به
سمت باالي توالي ،بر فراواني ميزان مارن افزوده ميشود .در اين بخش ،بيشترين
فراواني خانواده  Phylloceratidaeو خانواده  Aspidoceratidaeبويژه در اليههاي
 16-14ديده ميشود .مهمترين گونههاي شناسايي شده در اين بخش عبارتند از :
Phylloceras sp., Calliphylloceras sp., Sowerbyceras sp., Ptychophylloceras
sp., Holcophylloceras sp., Lissoceratoides sp., Ochetoceras (Fehlmanites) sp.,
)Ochetoceras sp., Taramelliceras sp., Perisphinctes (Dichotomosphinctes
Perisphinctes

luciae,

cf.

)(Dichotomosphinctes

Perisphinctes

sp.,

(Otosphinctes) sp., Perisphinctes (Ampthillia) quadratus, Euaspidoceras sp.,
Peltomorphites sp.

اين گونهها بيانگر سن کالووين پسين تا آکسفوردين پسين در اين بخش هستند.
گونه  Perisphinctes (Ampthillia) quadratusاز مجموعه يادشده براي نخستين بار
از ايران گزارش ميشود.
 بخش چهار :با ستبراي  300/5متر بيشتر شامل مارن با ميان اليههايي از سنگآهکو سنگآهکهاي مارني است .به دليل فراواني اليههاي مارني در اين بخش ،حالت
فرسايش يافته کام ً
ال مشخص است .اين بخش به صورت همشيب و تدريجي به
سنگآهکهاي معادل مزدوران منتهي ميشود (شکل  .)6فراواني و تنوع زياي
آمونيتي موجود در اين بخش نسبت به بخشهاي پيشين کاهش چشمگيري را نشان
ميدهدکه اين موضوع ميتواند به دليل ژرفاي بيشتر اين بخش و فراهم نبودن محيط
مناسب براي زندگي آنها باشد .مهمترين گونههاي شناسايي شده در اين بخش
عبارتند از :
Holcophylloceras sp., Ptychophylloceras sp, Streblites sp., Ataxioceras
sp., Perisphinctes (Progeronia) sp., Kossmatia sp., Perisphinctes sp,
Subdiscosphinctes sp.

گونههاي باال نشانگر سن اکسفوردين پسين تا کيمريجين در اين بخش از توالي
هستند .گونه  Streblites sp.از مجموعه فسيلي يادشده براي نخستين بار از ايران
گزارش ميشوند.
در جدول زماني  1گونههاي آمونيتي موجود در برش بقيع و محدوده سني آنها
آورده شده است .با توجه به مجموعه فسيلي موجود سن باتونين پيشين – کيمريجين؟
براي اين برش پيشنهاد ميشود .در برش بررسی شده ،در زياي آمونيتي موجود
بيشترين فراواني مربوط به زير راسته  Ammonitinaو بيشترين نمونههاي برداشت
شده مربوط به رو خانواده  Perisphinctaceaو خانواده  Phylloceratidaeاست
(نمودارهاي  1تا .)4
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شامل سنگآهکهاي ستبر اليه و زرد تا نخودي رنگ و صخرهساز معادل سازند
مزدوران است .نهشتههاي بخش چهارم به صورت تدريجي و همشيب به اين
سنگآهکها تبديل شدهاند (شکل  .)6در اين برش شيب اليههاي اندازهگيري شده
به سمت شمال بوده و امتداد اليهها خاوری -باختری است .در اين سنگآهکها

از فراواني آمونيتها به نحو چشمگيري کاسته شده و در مقابل ،بر ميزان فراواني
براکيوپودها افزوده شده است .بيشتر براکيوپودهاي موجود در اين سنگآهکها از
خانوادههاي رنکونليدهآ و تربراتوليدهآ هستند.
 -5ارتباطات ديرينه جغرافيايي
زياي آمونيتي بررسی شده در اين منطقه با زياي آمونيتي بررسی شده در ديگر
نقاط ايران مانند زياي آمونيتي سازند چمنبيد ) )Majidifard, 2003در برش الگو،
سازند دليچاي در باختر شاهرود (شفيع زاد ،)1384 ،سازند دليچاي در منطقه پرور،
شمال سمنان (شمس )1386 ،و ديگر نقاط ايران (;Seyed-Emami et al., 1995
) Schairer et al., 1999; Schairer et al., 2000; Schairer et al., 2003و )...
شباهتهاي فراواني را نشان ميدهند .بررسیهای زيست جغرافيای ديرينه صورت
گرفته ( )Seyed-Emami, 1988ارتباط زياي منطقه مورد بررسی را با زياي آمونيتي
شمال باختر اروپا در قلمرو ساب مديترانه در زمان ژوراسيک نشان ميدهد .مسير
مهاجرت زياي آمونيتي در شمال و مركز ايران در درياهاي اپيکنتينانتال ژوراسيك
و كرتاسه با شمالباختر اروپا در امتداد سواحل جنوبي اوراسيا (از طريق حوضه خزر،
قفقاز ،كريمه و بخشهاي شمال بالكان تا مركز و شمالباختر اروپا) بوده است.
ارتباط نزديک زياي آمونيتي بخشهاي شمالي و مرکزي ايران با زياي مرتبط به
بخشهاي شمالباختر اروپا افزونبر موقعيت ديرينه آنها ممکن است تحت تأثير
عوامل بومشناسی (اکولوژيکي) مانند ژرفا ،شوري و درجه حرارت قرار گرفته باشد.
در مقابل ،زيای جنوبباختری ايران به طور کامل وابسته به جنوبباختر تتيس بوده
و هيچگونه شواهدي براي تبادل مستقيم بين اين ژيای آمونيتي با شمال و مركز ايران
وجود نداشته است (.)Seyed-Emami, 1988
 -6نتيجهگيري
 توالي مورد بررسی در برش بقيع با ستبراي  706متر بيشتر از سنگآهک،سنگآهکهاي مارني و مارن تشكيل شده است .اين رديفها به صورت همشيب
و تدريجي بر روي رسوبات شيلي و ماسهسنگي تيره رنگ معادل سازند کشفرود
قرار گرفته و در بخش بااليي به سنگآهکهاي نخودي تا زردرنگ و ستبر اليه
معادل سازند مزدوران به صورت همشيب و تدريجي تبديل شده است .با توجه به
ويژگيهاي سنگشناختي اين توالي به چهار بخش تقسيم و توصيف شده است.
 ستبراي توالي بررسی شده از کالووين پسين به بعد به سرعت افزايش يافته استکه ميتواند نشاندهنده افزايش نرخ رسوبگذاري به دليل تغييرات سطح آب دريا از
اين زمان در منطقه باشد.
 كاهش فراواني و تنوع در زياي آمونيتي بررسی شده در بخشهاي سوم و چهارمبرش بررسی شده در مقابل بيشترين فراواني و تنوع زيای آمونيتي در بخشهاي اول
و دوم برش قابل توجه بوده كه اين کاهش در فراواني زياي آمونيتي موجود ميتواند
به دليل افزايش ژرفا و نامناسب شدن شرايط مناسب زيستي باشد.
 بررسی زيای آمونيتي منجر به شناسايي  3زير راسته 5 ،روخانواده 9 ،خانواده43 ،جنس و  76گونه شده است .در زيای موجود زير راسته  ، Ammonitinaرو خانواده
 ،Perisphinctaceaeخانواده  Phylloceratidaeو زير خانواده Calliphylloceratinae
بيشترين فراواني را دارا بودهاند .بيشترين فراواني در زيای آمونيتي موجود مربوط به جنس
 Morphocerasو کمترين فراواني مربوط به جنس  Streblitesاست .از زياي آمونيتي
شناسايي شده در اين برش 8 ،گونه براي نخستين بار از ايران گزارش ميشوند .با توجه
به زيای آمونيتي موجود ،سن اين توالي باتونين پيشين -کيمريجين؟ پيشنهاد ميشود.
 زيای آمونيتي موجود با زيای آمونيتي ژوراسيک مياني – پسين موجود در زونهايساختاري کپهداغ و البرز شباهتهاي فراواني را نشان ميدهد .همچنين بررسیهای
پالينولوژيکي صورت گرفته در اين منطقه حاکي از شباهت و ارتباط منطقه با
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نهشتههاي ژوراسيک مياني  -پسين حوضه رسوبي کپهداغ در بخش شمالي اين منطقه
بوده و بيانگر آن است که اين منطقه با کپهداغ ارتباط دريايي خوبي داشته و ايالت
زيستجغرافياييديرينه (پالئوژئوگرافي) واحدي در زمان ژوراسيک بوده است.
 -زياي آمونيتي شناسايي شده و زونهاي زيستي آمونيتي شناخته شده در اين بخش

از بينالود با زياي آمونيتي و زونهاي زيستي آمونيتي مناطق حاشيهاي مديترانه (ايالت
آمونيتي ساب مديترانه) واقع در شمال اقيانوس پالئوتتيس ارتباط نزديکي را نشان
ميدهد ،اين موضوع نشانگر ارتباط اين منطقه در زمان ژوراسيک با ديگر نقاط
موجود در حاشيه اين اقيانوس است.

شکل -1بخشي از نقشه زمينشناسي اخلمد (پور لطيفي و همکاران )1385 ،محل برش برروي نقشه نشان داده شده است (مقياس .)1 : 100000
6

عليرضا عاشوري و همکاران

شکل - 2سنگهاي کمر پايين ،شامل شيلها و ماسهسنگهاي تيره رنگ معادل سازند کشفرود در زير رديفهاي بررسی
شده ،ديد به سمت شمال.

شکل  -3نقشه راههاي دسترسي به منطقه مورد بررسی (مقياس )1:1000000
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شکل  -4ستون چينهشناسي برش بقيع
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شکل  -5بخشهاي اول ،دوم و سوم در برش بقيع (ديد به سمت شمال)

شکل  -6نهشتههاي مارني بخش جهارم توالي و سنگآهکهاي ستبر اليه مزدوران که بر

نمودار  -1درصد فراواني زير راستههاي آمونيتي در منطقه بررسی شده

نمودار  - 2مقايسه تعداد نمونههاي خانوادههاي آمونيتي موجود در منطقه بررسی شده

روي آنها قرار گرفتهاند (ديد به سمت شمال).

نمودار  - 3مقايسه تعداد نمونههاي هر يک از رو خانوادههاي موجود در منطقه بررسی شده

نمودار  - 4فراواني زير خانوادههاي شناسايي شده در منطقه بررسی شده
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جدول  -1گونههاي آمونيتي شناسايي شده در برش بقيع و محدوده سني آنها.
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Plate 1

1- Adabofoloceras sp. (Early Callovian) × 0.74

2 – Phylloceras sp. (Early Bathonian) × 1.2

3 - Holcophylloceras sp. (Late Oxfordian) × 0.64

4 - Holcophylloceras sp. (Middel Callovian) × 1.3

5 – Sowerbyceras sp. (Late Oxfordian) × 0.6		

6 – Calliphylloceras sp. (Early Bathonian) × 0.88

Plate 2
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1 – Streblites externnodosus (DORU) (Late Oxfordian) ×0.8

2 – Perisphinctes (Dichotomosphinctes) sp. (Transversarium Zone) ×0.8

3 - Ochetoceras (Fehlmanites) sp. (Early Oxfordian) ×0.7

4 – Calliphylloceras sp. (Late Bathonian)×0.68

5 – Ebrayiceras sulcatum (Zigzag Zone) ×1

6 – Ebrayiceras sp. (Zigzag Zone) ×1.4
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Plate 3

1 - Ptychophylloceras sp. (Thitonian?)× 0.5				

2 – Partischiceras sp. (Zigzag Zone) × 1

3 – Zetoceras sp.(Middel Callovian) × 1				

4 – Lissoceratoides sp. (Late Oxfordian) × 0.73

5 – Hecticoceras (Rossiensiceras) metomphalum metomphalum (BONARELLI) (Anceps Zone) × 1
6 – Morphoceras multifome (ARKELL) (Zigzag Zone) × 1.2		

7– Morphoceras sp. (Zigzag Zone) × 0.7

Plate 4

1– Perisphinctes (Ampithillia) quadratus (ENAY)(Bifurcatus Zone) × 0.6
2 - Collotia gigantea (BOURQUIN)(Coronatum Zone) × 0.8
3 – Collotia sp. × 0.72
4 – Collotia cf. gaillardi (R.OMAN) (Athleta Zone) × 1
5 – Reineckeia (Reineckeia) anceps anceps (REINECKE) (Anceps Zone) × 0.9
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Plate 5

1 – Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) difficilis (BUCKMAN) (Gracilis Zone) × 0.74
2 – Euaspidoceras sp. (Late Oxfordian) × 1
3 – Indosphinctes lobatus (SS BUCKMAN) (Gracilis Zone) × 0.83
4 - Peltoceras sp. (Late Callovian) × 1.2
5 – Peltomorphites sp. (Early Oxfordian) × 0.83
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