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  برش شهمیرزاد، البرز مرکزي زیرین ازکربنیفر معرفی میکروفسیلهاي 

  
 2حسینی نژاد، سید محمود ؛1یزدي، مهدي ؛1آقابابایان، سمانه

  ـ گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان1

  ـ گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان2

  چکیده

بـرش  . دهـد را مورد بررسی قرار می) ع در شمال شهر سمنانواق(ویزئن در برش شهمیرزاد  ـ  این تحقیق رسوبات متعلق به تورنزین

مطالعـه و  . گردنـد این تحقیق معرفـی مـی   درباشد که و کنودونتها می) ماهیها(داران مهرگان، مهرهمزبور حاوي فونایی از بقایاي بی

،            Bispathodus stabilis هــایی از قبیــلهــاي میکروفســیلی مــن جملــه کنودونتهــا منجــر بــه شناســایی گونــهتشــریح نمونــه

Gnathodus semiglaber ،Polygnathus inornathus ،Polygnathus communis collinsoni ،Polygnathus 

communis communis ،Polygnathus bischoffi و Pseudopolygnathus multistriatus ي به دست آمده مجموعه. گردید

 60در قاعده سازند مبارك در برش مورد مطالعه یک افق شیلی و مارنی به ضـخامت تقریبـی    .گردندظاهر می sulcataبا آغاز زون 

ــی   ــیلهاي ب ــی از فس ــه غن ــود اســت ک ــر موج ــانمت ــر  مهرگ ــانظی ،           .Philipsia spو  Drevermannia habitus يتریلوبیته

ــتروپده ــون گاس ــدها .Platyceras spو  .Bellerophon spایی همچ ــریی نظو کرینوئی  و  Taxocrinid indeterminateی

Paracosmetocrinus mobarakensis ـ   تـورنزین (ي فسیلی به دست آمده از این افق سـن کربنیفـر زیـرین    مجموعه. باشدمی

  .نمایدرا مشخص می) ویزئن

 

Introduction to Lower Carboniferous microfosils from 
Shahmirzad section, Central Alborz   

Abstract 
This research controlled and searched Carboniferous sequences in Shahmirzad section (Mobarak 
Formation) regarding to micropalaeontology (conodont). This section yielded: invertebrate and vertebrate 
(Fishes) remains as well. Since conodont biostratigraphy is important to biozonation of sequences, we 
concentrated on them in Shahmirzad section. Conodont genus and species were recovered from section 
are as follow: Bispathodus stabilis, Gnathodus semiglaber, Polygnathus inornathus, polygnathus 
communis collinsoni, polygnathus communis communis, polygnathus bischoffi, Pseudopolygnathus 
multistriatus .Present a marly shale bed with Trilobits, Crinoids and Gastropods is present at the base of 
section. This bed yielded: philipsia sp., drevermannia habitus (Trilobits)- Bellerophon sp., Platyceras sp. 
(Gastropods)- Taxocrinid indeterminate, Paracosmetocrinus mobarakensis (Crinoids) . The presence of 
these macrofossils confirmed the age of Early Carboniferous for the section as well.  

  مقدمه

 شـمال  درعرض شمالی  53° 18' 58"طول شرقی و  35° 47 '16"مورد مطالعه با مختصات جغرافیاییبرش 

کـوه کـاهش کـه بـه      جنوبی یال در شهمیرزاد برش. دارد قرار) شهمیرزاد شمال کیلومتري 4 حدود( سمنان شهر

اسـبی از تـوالی متعلـق بـه سـازند      رخنمونهـاي من . اسـت  ي جنوبی رشته کوههاي البرز تعلق دارد واقع شدهدامنه

ي مزبور برونزد دارد که با پیوستگی رسوبی توالی متعلق بـه دونـین بـاالیی    در منطقه) پالئوزوئیک باالیی(مبارك 

نیا براي اولین بار با مطالعه بر روي فرامینیفرها سن تورنزین تا ویـزئن  بزرگ. پوشاندمنتسب به سازند جیرود را می

گـذاري سـازند مبـارك در    مطالعاتی بر روي نوع محیط رسوب 1379در سال  .ها در نظر گرفتهرا براي این نهشت

برش شهمیرزاد توسط مصدق صورت پذیرفت که محیط رسوبی این سازند را یک پالتفرم کربناته رمپ با حاشـیه  

ین منطقه مشـخص  با مطالعه بر روي جلبکها چند زون جلبکی را در ا) 1386(مصدق . دار معرفی کرده استشیب

 Webster et al., 2007)(آخرین مطالعات صورت گرفته بر روي اکینودرمهاي این منطقـه توسـط   . نموده است
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5 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

هاي جدیدي از این گروه گردید که همگی شاخص سن کربنیفر زیرین تـا میـانی   منجر به شناسایی جنس و گونه

  .اندهاي دربرگیرندهبراي نهشته

 

  بحث

ه و جمع آوري اطالعات، از این منطقه بازدید به عمل آمده و نمونه برداري بـه صـورت   پس از بررسیهاي اولی

هاي ماکروفسیل جمع آوري گشته و همچنـین  نمونه. ها انجام گردیدسیستماتیک و در جهت عمود بر امتداد الیه

. برداشـت گردیـد   متـري  5کیلوگرم و در فواصـل   5الی  4هایی به وزن تقریبی براي مطالعات میکروسکپی نمونه

 اسـید شـویی گشـته و سـپس بـه روش     ) کنودونـت (ي میکروفسـیلها  هاي برداشت شده به منظور مطالعـه نمونه

Picking مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد     تعیـین ابعـاد مختلـف    هاي ماکروفسیل نیـز بـا روش بیـومتري و   و نمونه     .

بررسـیهاي صـورت گرفتـه بـر روي ایـن      . دندبرداري شعکس SEMهاي میکروسکپی با استفاده از روش نمونه

ظـاهر   Sulcataي آنهـا بـا آغـاز زون    هاي مختلف کنودونتی گردید که مجموعهها منجر به شناسایی گونهنمونه

  :ي به دست آمده عبارتند ازمجموعه. گردندمی

Bispathodus stabilis, Gnathodus semiglaber, Polygnathus inornathus, polygnathus 
communis collinsoni, polygnathus communis communis, polygnathus bischoffi, 
Pseudopolygnathus multistriatus.  

                                         تــوان باشــد مــی  بــه دســت آمــده کــه شــاخص تــورنزین مــی       هــاي از جملــه مهمتــرین کنودونت 

Polygnathus bischoffi  هاي متعلق به سـازند مبـارك و   با توجه به پیوستگی رسوبی بین نهشتهرا نام برد که

در . کربنیفر را با اولین حضور این گونه مشخص نمود/ توان مرز دونینهاي دونین باالیی سازند جیرود، مینهشته

موجـود  ) مـاکرو و میکـرو  (قاعده توالی متعلق به کربنیفر زیرین یک افق شیلی و مارنی غنی از فسیلهاي جانوري 

و فراوانـی براکیوپـد،    )Webster et al., 2000(با توجه به فراوانی کرینوئیدهاي تورنزین در این افـق   .باشدمی

توان نتیجـه  هاي غنی از چرت در آهکها، میو از طرفی وجود میان الیه )Rostrochonchia(اي مرجان، دوکفه

وسـیعی اتفـاق افتـاده و محـیط مناسـبی را بـراي زیسـت        کربنیفر در البرز پیشروي / گرفت که پس از مرز دونین

با توجه به تشابه فسیلهاي جانوري، این افق با افق مـوش در ایـران مرکـزي قابـل     . موجودات فراهم آورده است

تـوان بـه               گیـرد، مـی  فسیلی مهم کـه اسـاس ایـن تحقیـق را دربـر مـی      هاي میکروعالوه بر نمونه. مقایسه است

                      هـاي ي ماکروفسیلی مهم بـه دسـت آمـده نیـز اشـاره داشـت کـه همگـی در تعیـین سـن دقیـق الیـه            هانمونه

هــا ماننــد تــوان بــه بقایــاي ماهیاز جملــه مهمتــرین ایــن فســیلها مــی. شــوددر برگیرنــده بــه کــار گرفتــه مــی

Actinopterygian palaeoniscoid scales Moythomasia sp. cf. M. durgaringa   از . اشـاره نمـود

 Drevermanniaمهره پالئوزوئیک باالیی که در این تحقیق شناسـایی گردیـد تریلوبیـت   بی هايمهمترین گروه

habitus ي توان نام برد که به خانوادهرا میProetidae براي اولین بار از برشهاي البـرز مرکـزي و    و تعلق دارد

ي ایـن تریلوبیـت شـاخص تـورنزین،     ي ویـژه از مشخصه). 1386دي آقابابایان و یز(شرقی گزارش گردیده است 

ــود ــه نشــان  وج ــدوده  چشــمهاي کوچــک اســت ک ــا مح ــا ی ــق دری ــر محــیط زیســت در بخشــهاي عمی                   يگ

Off-shore cephalopod realm تریلوبیت مذکور در تویـه و دروار و خـوش یـیالق نیـز در افـق شـیلی       . است

ــ  ــت ش ــارنی مشــابهی یاف ــی   م ــاطق م ــن من ــا ای ــرین ت ــر زی ــاي کربنیف ــه نشــان از گســترش دری  .باشــدده ک

Paracosmetocrinus mobarakensis  از جمله کرینوئیدهاي مهم این منطقه است که توسط تاج)crown (
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6 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

 Taxocrinid.شـود عرضـی کـروي شـکل تشـخیص داده مـی      )brachial(سیلندري شکل بزرگ و براکیالهاي 

indeterminate باشدکرینوئیدهاي مهم منطقه است که داراي براکیالهاي سیلندري و باریک می از دیگر.  

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه

ي برش مورد مطالعـه کـه در گزارشـهاي قبلـی بـه حـوالی مـرز        سن افق شیلی و مارنی موجود در قاعده ـ1

  .شودتورنزین نسبت داده می کربنیفر نسبت داده شده بود با مطالعات صورت گرفته توسط این تحقیق به/دونین

ایها از افـق  و دوکفه کشف ماکروفسیلهاي متعدد به عنوان مثال تریلوبیتها، براکیوپدها، مرجانها، کرینوئیدها ـ2

تواند به صورت یـک کلیـد کـاربردي در    شیلی و مارنی قاعدهی کربنیفر گویاي این واقعیت است که این افق می

ناسی کربنیفر البرز، ایران مرکزي و حتی کشورهاي هـم جـوار مـورد اسـتفاده     مطالعات دیرینه شناسی و رسوب ش

  .قرار گیرد

   .ي سنی دقیق و مقایسه با مناطق هم جوار توسط بررسی کنودونتهاایجاد شبکه ـ3
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  :توضیح عکسها

هـاي شـیلی   ـ نماي کلی سازند عمدتا آهکی با میان الیـه 1

  سازند مبارك

 .Bellerophon sp ـ2

  .Platyceras sp ـ3

    Segments of crinoids ـ4

  ...و براکیوپد  ،افق شیلی و مارنی سرشار از کرینوئید ـ 5

  Pseudopolygnathus multistriathus ـ7و 6

 Gnathodus semiglaber ـ11و 8

 polygnathus communis communis ـ10و 9
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