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  چکیده
بـه منظـور   . باشـد از مهمترین سازندهاي پالئوژن این حوضه می یکی و سازند خانگیران قرار گرفتهکپه داغ در شمال و شمال شرقی ایران رسوبی حوضه 

سـنگ شناسـی    .انتخاب گردید سرخس، شرق حوضه رسوبی کپه داغشهر ناودیس چهل کمان واقع در غرب  برشی در ،ایهاي این سازندمطالعه دوکفه
ا متر و بـ  50 اي در این منطقه به ضخامتحاوي صدفهاي دوکفه توالیهاي .باشدمی سنگو سیلتهکی آمارن ، مارن  این سازند در منطقه سرخس شامل

د که از حفظ شـدگی  نباشر میایهاي اویستهدوکفاز  Sokolowiaجنس همراه با صدفهاي بزرگی از  به رنگ سبز زیتونی،مارن  یکنواختسنگ شناسی 
شناسـایی   Ostreidaeاز خـانواده   Sokolowia buhsiiو  Sokolowia beldersaiensisهاي بر اساس مطالعه این صدفها گونه. ندبرخوردارنیز بسیار خوبی 

بررسـی   عـالوه بـر ایـن،   . باشدمی) تونینبارشکوب آ( میانی بهاي ائوهالین به سن ائوسنآمحیط ساب تایدال تا مناطق کم عمق و  نشان دهندهکه  ندشد
سـیاي مرکـزي بـوده و بـین دو     آمحـدود بـه    ؛ دریایی کهاست تتیسدریاي  قلمرو خانگیران به سازندایها نشان دهنده تعلق ژئوگرافی این دوکفهبیوپالئو

باعث برجاي گذاشته شدن این صدفهاي  میانین در طی ائوس آنروي پس قرار داشته وچین در شرق  تریمرومانی در غرب و حوضه  ترنسیلوانینحوضه 
  .باشندمیکپه داغ  بودن نظریه اوراسیایی مؤیداین صدفها نشان دهنده تعلق حوضه کپه داغ  به دریاي توران بوده و  .شده است بارتونین در زماناویستر 

 

  .بارتونین ،Sokolowia ،اویستر ،ائوسن ،سازند خانگیران ،کپه داغ ،سیاي مرکزيآ :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
ترین فسـیلهاي موجـود در رسـوبات    اویسترها از جمله فراوان

صـورت  ه باشـند کـه بـ   یک مـی ییک و سنوزویدریایی مزوزو
. شـود به بعـد بیشـتر مـی    پسینفراوانی آنها از کرتاسه  خاصی

 داراي تنـوع ایهـا  نسـبت بـه دیگـر دوکفـه    سفانه اویسـترها  أمت

ه شود که بـ باعث می آنهااهیت کمتري بوده و این م ايگونه
 ؛ارزش زیادي نداشـته باشـند   ايزیست چینهعنوان یک ابزار 

اگرچه تعدادي از آنها براساس ظهـور و انقـراض در افقهـاي    
 باشـند دقیقـی مـی   هـاي زمـانی  محـدوده مشخص، بیان کننده 

  هاي رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره
                      63- 54):  1( 4، 1390تابستان 
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ــاران، ( ــریفین و همکــ ــنس   .)2005گــ ــان جــ در ایــــن میــ
Sokolowia   ایـالتی   داراي گسترش ن جمله است کهآنیز از

تـوالی رسـوبی مـورد مطالعـه     . باشدبوده و شاخص ائوسن می
 داراي ناودیس چهل کمانبرش سازند خانگیران واقع در در 

 50باشد که به ضخامت اي میدوکفهحاوي یک افق پرفسیل 
. پوشـیده شـده اسـت   متر بوده و توسط رسوبات عهد حاضـر  

بـه سـن پالئوسـن     زدر منطقه سرخس و درگ سازند خانگیران
افشار حـرب،  ( پسین و احتماال الیگوسن پیشینائوسن ـ   پسین
پسـین در بـرش نـاودیس    الیگوسـن  ـ   پیشـین و ائوسن ) 1377

از جمله سـازندهاي   ،)1380 ،و سنماري هادوي(چهل کمان 
داغ در شـمال شـرقی   پالئوژن موجود در حوضه رسـوبی کپـه  

بر مبناي مختلفی ایران است و تاکنون مطالعات فسیل شناسی 
و  هـادوي ( هکـی آو نانوفسیلهاي  )1978رهقی، ( دارانروزن

مطالعـه حاضـر   . ن انجام شده استآبر روي ) 1380 ،سنماري
ــر ــه روي ب ــاایدوکف ــتره ــالئواکولوژي و   ي اویس ــی پ و بررس

  .است شده ژئوگرافی این سازند متمرکزبیوپالئو
  
  
  

  موقعیت جغرافیایی
حوضـه رسـوبی کپـه داغ     شرقیبخشی شامل منطقه سرخس 

در جـاده   دمطالعـه بایـ  بـرش مـورد    رسیدن بـه براي  .باشدمی
تـا بـه روسـتاي     کـرد اصلی مشهد به سمت سرخس حرکـت  

در جهت شـمال   کیلومتر 25 حدودپس از طی . رسیدشورلق 
توان بـرش مـورد   ، میناودیس چهل کمانو رسیدن به  غرب

طـول  مختصـات  اي بـه  و در نقطهناودیس  دهانه مطالعه را در
  36'  6/5''و عـرض جغرافیـایی    شرقی o60  33' 16''جغرافیایی 

o36  1شکل( مالحظه کردشمالی.(  
 شـامل  ناودیس چهل کمـان  منطقه ايچینه سنگ واحدهاي

سـازند چهـل    .دنباشـ مـی سازندهاي چهل کمان و خـانگیران  
 بودهسنگ آهک، ماسه سنگ و دولومیت   کمان متشکل از

خاص خود ارتفاعات بلندتري را تشکیل  یسنگ شناسکه با 
 ،سبز زیتـونی هاي متشکل از مارن نیز سازند خانگیران .دهدمی

باشد کـه  می سنگ هکی به رنگ زرد کرمی و سیلتآمارن 
 بــا توجــه بــه ترکیــب ســنگ شناســی خــود، ریخــت شناســی

سـتون چینـه    .ورده اسـت آوجود ه تر و تپه ماهوري را ب پست
  .است مشخص شده 2شکل  شناسی برش مورد نظر در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راههاي دسترسی به برش مورد مطالعه: 1شکل
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  روش مطالعه
صــورت ه ایهــاي اویســتر بــدر ایــن مطالعــه برداشــت دوکفــه

ها صورت گرفته و در ادامـه بـه شناسـایی    سیستماتیک از الیه
بـه منظـور   همچنین . آنها و تفسیر برش مورد نظر پرداخته شد

بــرداري از رســوبات ایــن بخــش، نمونــه  دارانروزنمطالعــه 
فواصل پنج متري و به تعداد ده نمونه سست و نرم  درمذکور 

پس از انجام مراحـل  . صورت سیستماتیک صورت گرفته ب
ب اکسـیژنه و  آماده سازي شامل خیساندن رسوبات توسـط  آ

هـا  و خشک کردن نمونه 230و  120، 50شستشو در الکهاي 
ــهدر آون، روزن رســوبات جــدا  ا ازهــداران موجــود در نمون

وري و مورد مطالعه و آگشته و در سلولهاي مخصوصی جمع
  .شناسایی قرار گرفتند

  سیستماتیکتوصیف 
در شناســایی شــده اي ، مهمتــرین دوکفــهSokolowiaجــنس 

ــه اســت  ــورد مطالع ــوالی م . )1390صــالحی و همکــاران، ( ت
Sokolowia    ــوده و یــک شــاخص محیطــی بســیار مناســب ب

ویـژه  ه ازي محیطهاي رسوبی دیرینه باهمیت بسیاري در بازس
 جنس و مدل بستر دارد ،بآمیزان شوري  ،در ارتباط با عمق

ــیف  . )2009بوجیــــوئیس، ( ــه توصــ ــن مقالــ هــــدف از ایــ
بررسـی شـرایط    و همچنـین  Sokolowiaجـنس   سیستماتیک

ــالئواکولوژي ــالئوو  پ در ســازند خــانگیران  آنژئوگرافی بیوپ
  . است

بسـیاري   کـاربرد  ائوسـن  سیدر زمین شنا Sokolowiaجنس 
 ،از آن در مطالعات چینـه شناسـی   توانکه میبه طوري  دارد

ــالئواکولوژي  ــیر پــ ــالئوبیوژئوگرافی و  ،تفســ ــات پــ مطالعــ
روي   بـر  مطالعـات صـورت گرفتـه   . کـرد  استفادهفیلوژنتیکی 

شـده  صـورت دي فیلیتیـک   ه آنها بـ  به معرفیاویسترها منجر 
ق ایـن موجـودات از دو   که این امر نشـان دهنـده اشـتقا    است

بـه عبـارت دیگـر اویسـترها شـامل دو       ؛باشدمی ي متفاوتنیا
 Ostreidae sensu strict, Vyalov, 1936 مختلـف  خـانواده 

  ). 1971استنزل، ( هستند Gryphaeidae, Vyalov, 1936و 
Suborder Ostreina Ferussac, 1822 

Superfamily Ostreacea Rafinesque, 1815 
Family Ostreidae Rafinesque, 1815 

Sokolowia (Böhm, 1933) 
Species Sokolowia buhsii, Grewingk, 1853 

Synonym (Grypheae buhsii, Grewingk, 1853), 
(Gryphaea esterhazy, Pavay, 1871) 

(Plate 1, Fig. 4) 
بـا  آ، ه صورت هم شکل گریفـه این جنس ب :خصوصیات بارز

شعاعی بر روي کفه چپ و اثـر   پوسته ضخیم، ریبهاي داشتن
 اي جمــع کننــده کلیــوي شــکل مشــخص مــی شــود ماهیچــه

  ).1971استنزل، (
. اسـت  متـر سـانتی  21 بیشـینه  انـدازه داراي  گونهاین  :توصیف

، داشـتن  ناهم ارز، حدود خـارجی سـه گـوش    ۀدو کف داراي
کلیوي شکل  جمع کنندهاي و اثر ماهیچه شکل Gryphمدل 

ستون چینه شناسی برش مورد مطالعه: 2شکل  
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 صـدف  گرفتن آن در قسمت مرکـزي  باشد که محل قرارمی
هاي شـعاعی  از ریب صورت بخشی یا تماماًه ب کفه چپ. است

صـورت  ه راسـت بـ   ۀکفـ . یفی پوشیده شده اسـت عقوي تا ض
گـوش   و شکل کلی آن همانند کفـه چـپ سـه   تا مقعر  فصا

ه بریده شـده کـه بـ    یلیگامنتوسیله ه ب امبواما در ناحیه  است،
صورت عاري ه ن کفه بای. شودصورت یک شکاف دیده می

این  .شودن دیده میآاما خطوط رشد فلسی در  ،از ریب بوده
ــه  ــته  گون ــعاعی برجس ــات ش ــوط و تزیین ــوده و  داراي خط ب

همچنـین در ایــن   .ن مالیـم اسـت  آتزیینـات متحـدالمرکز در   
گونــه منقــار حالــت نــوك تیــزي داشــته و داراي خمیــدگی  

  . بیشتري است
  ینلوتسین ـ بارتون :بازه زمانی

  
Species Sokolowia beldersaiensis Gorizdro, 1915 
(Plate 1, Fig. 1-3) 

این گونه از نظر اندازه صدف، مدل قرارگیري کفـه   :توصیف
، ولی می باشد S. buhsii  ها و موقعیت اثر ماهیچه اي همانند

داراي خطـــوط شـــعاعی ضـــعیفتر و تزیینـــات متحـــدالمرکز 
این گونه نوك تیز نبوده  که منقار در ضمن این استقویتري 

ــري د  ــی کمت ــدگی خیل ــت خمی ــی  و حال ــده م ــود ر آن دی  ش
  ).1971استنزل، (

 عنـوان ه بـ  Sokolowiaجـنس   )1971(استنزل  از نظر :مقایسه
و جز اما احتماالً ،شوددر نظر گرفته می Gryphaea هم شکل

ایـن   که باشدمی Turkestrea (Vyalov, 1936) نوادگانی از
اي جمـع  به ریبهـاي کفـه چـپ و اثـر ماهیچـه     مطلب با توجه 

سـریع   کامـل کـامالً  تاین جـنس   .مطرح شده استکننده آن 
از ائوسـن   و داردایـالتی   گسـترش پـالئوبیوژئوگرافی   و داشته

  .و رومانی گزارش شده است ، چینآسیاي مرکزي
  لوتسین ـ بارتونین :بازه زمانی

  
  

   Gryph shaped أمنش
اولــین بــار  Sokolowiaنس جــبــراي  Gryph shaped أمنشــ

ــرار گرفــت  )1911(دوویــل  توســط ــد .مــورد مطالعــه ق  هابع
و ) 1929(، شافل )1928(فاننستیال  هاي مجددي توسطبررسی

یــک  Gryphشــکل . صــورت گرفتــه اســت )1940(تــرومن 
بـا رسـوبات نـرم     هماهنگی مد مکانیکی بوده و در نتیجهآ پی

و رسوبات نرم تا موجود بتواند روي لجنها  حاصل شده است
ــال   ــوري نرم ــت    آو در ش ــرده و قابلی ــدگی ک ــا زن ب دریاه

اسـتنزل،  ( جابجایی و فرار از موجهاي سنگین را داشـته باشـد  
1971.(  

  
  پالئواکولوژي

اپی بنتیـک و معلـق خـوار بـوده و داراي      Sokolowia جنس
 .باشـد صورت مدل خوابیده بـر پشـت مـی   ه زندگی انفرادي ب

و  بــودهگتــر از انــواع متحــرك متحرك بزرنــاهــاي ایدوکفــه
ها بیشـتر اویسـتر  . تـري هسـتند  داراي پوسته ضخیمتر و سنگین

ارگانهـاي حرکتـی    و لذا فاقـد  متحرکندناترتیب نیز به همین 
متحرك گـرد  نـا ران وجـان  اینبدن کلی  شکل .می باشند) پا(

، مخروطـی و یـا   صـورت سـیلندري  ه تواند بمی بوده و گاهی
  .کروي نیز باشد

هستند از نظـر محـیط    شکل Gryph یا مانندکاسه  کهانواعی 
که هـیچ   دلیل اینه زندگی تفاوتهایی با دیگر انواع دارند و ب

Gryph ه کنـد امکـان بـ   در عهـد حـاظر زنـدگی نمـی     شکلی
ن در آو اسـتفاده از   امـروزي وردن اطالعات از انواع آدست 

محیطـی   هـاي ویژگی ی ازیکـ . تفسیر انواع دیرینه وجود ندارد
بـه   ؛نها در شوري ائوهالین استآ شکوفاییاین اویسترها،  در

 محیطهـاي نزدیـک  این موجودات نشان دهنـده   عبارت دیگر
 البتـه  ؛بهاي ائوهالین یا نزدیک بـه ائوهـالین هسـتند   آو ساحل 
جـنس  . اندنیز به داخل الگونها نفوذ کردهاز آنها هایی گروه

Sokolowia  ــان ــز نش ــري ا  هنی ــان و معتب ــل اطمین ــاي آز قاب به
 طـور کلـی  ه بـ  ).1987مزاروس و همکـاران،  (است ائوهالین 
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ائوهالین یا نزدیک ائوهـالین  محیط که مربوط به  تاکسونهایی
انـواع   در مقابـل، . هسـتند  آگریفـه  هايهـم شـکل   وهستند جز

هرگـز هـم    کننـد، زندگی می لب شوربهاي آدیگري که در 
همیشـه  آ و هـم شـکلهایش   گریفـه . باشـند نمی آگریفه شکل

بهاي ائوهـالین و یـا نزدیـک ائوهـالین     آخود را با زندگی در 
کـف دریاهـاي    درنها آهمه  تقریباً. )1997لن، ( دهندوفق می

بهاي آ ومتشکل از رسوبات نرم که سطح انرژي پایینی دارند 
کمتـر   کننـد و زندگی مـی  جا برقرار است نآرامی در آ نسبتاً

سـنگهاي  ؛ بنـابراین  )1997لـن،  ( شـوند مـی  یافـت ها در ماسه
و  متفاوتنـد  نیـز آ انواع هـم شـکل گریفـه    دربردارندهرسوبی 

هـک و مارنهـاي   آسنگ ، گل سفیدرس، مارن،  شاملبیشتر 
  .ندهستگلوکونیتی 

خـود   همیشه بر روي کفه چپ شکل Gryphاین اویسترهاي 
نها به آمسطح  گیرند و کفه راست تقریباًدریا قرار می بر بستر

بازسـازي طرحـی از    ).1997لـن،  ( ار میگیـرد حالت افقـی قـر  
 همـان  .مده اسـت آ 3زندگی براي این موجود در شکل  مدل
کفـه  به دفـن  تمایل جانور شود که در شکل نیز دیده می طور

کفـه راسـت حالـت     در حالی کـه در رسوب دارد خود چپ 
رفــتن در  ایــن روش زنــدگی و فــرو. نزدیــک بــه افقــی دارد

قابلیت جابجایی با ثابت  تقریباًعیت را در موق جانور ،رسوبات
ن معتقدنـد ایـن   آطرحی کـه امـروزه بـه     .داردنگه می یاندک

عـادل بـوده و موجـود    تم است که وزن موجود و لجـن تقریبـاً  
این حالت براي جلوگیري از  .روي لجن حالت شناوري دارد

 کـه لجـن در اطـراف    مفید بوده بـه طـوري  تجاوز شکارچیان 
 Gryphتمـام اویسـترهاي   . کندفا میای یمحافظت نقش صدف
روسو و همکاران، ( داراي مدل زندگی یکسانی هستند شکل
2004.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).1971برگرفته از استنزل، ( شکل Gryph بازسازي طرحی از روش زندگی موجودات:  3شکل   
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  داراناجتماع روزن
هاي آماده سازي شده به منظـور بررسـی فونـاي    نمونه مطالعه
ــده  دارانروزن ــا   نشــان دهن ــل آنه ــاجتمــاع کام ــورت ه ب ص

بنتیـک، اسـتراکد    دارانوزنردر کنـار   .استمحتواي بنتیک 
داران روزنفونـاي  . حضور دارنـد صورت قابل توجهی ه نیز ب

، Cibicides ،Anomalinoidesهاي بنتیــک متشــکل از جنســ
Textularia ،Nonion  و تعـــــداد انـــــدکیLenticulina  و
Hanzawia این امر  .استنشان دهنده محیط نریتیک  و بوده

و همچنـین   نیـک وپالنکت دارانروزندر توافق کامل بـا نبـود   
  .)1991موراي، ( باشدنیز می ایهاي اویسترحضور دوکفه

  
در  Sokolowiaجنس و جایگاه  جغرافیاي زیستی دیرینه

  سیاي مرکزيآمناطق مختلف 
به  پوشاندهرا میسیاي مرکزي آ دریایی که در پالئوژن منطقه

و ) 2004پوپوف و همکـاران،  ( تقلمرو تتیس تعلق داشته اس
 ترنسیلوانینچین در شرق تا حوضه  تریمعه آن از حوضه توس

متصـل  دیگر دریاهاي  .)4شکل ( رومانی در غرب بوده است
ایـن  . انـد بـوده دریـاي تـوران   و دریاي تاجیک این حوضه  به

دریا در آسیاي مرکزي از ائوسن میانی به بعد شروع به عقب 
ته کمتر شـناخ  نشینی اصلی این عقبسازوکار  .کندنشینی می

دریـا در   به عنوان افـت سـطح آب   این امر عموماً .استشده 
ــر ــونیکی  اث ــی Indo-Asiaبرخــورد تکت ــه . ودشــتلقــی م چین

و بـر   نیسـت اي پالئوژن در حـال حاضـر کامـل    شناسی منطقه
زمـانی  محـدوده  اساس مطالعات قبلی حدس بر این است که 

ه اواخـر الیگوسـن بـود    عقب نشینی از ائوسن میانی تا احتماالً
  ).2011باسبوم و همکاران، ( است

بـوهم   وسیلهه ب قرقیزستاناز  Sokolowia و گزارش توصیف
 وســـیله ه بـــ قزاقســـتان در دریا ســـیرو از حوضـــه  )1903(

صــورت گرفتــه ) 1913( و گــوریزدرو) 1880(رومانوفســکی 
ــت ــن . اس ــنسای ــه  ج ــادر حوض ــتان  فرغان ــرق ازبکس   در ش

   اناـفرغروه ـداخل گدر  Sokolowia buhsiiافق هم به عنوان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرورفتگـی  در جنـوب  ).1935ویالوف، ( گزارش شده است
 Sokolowiaواقع در شمال غربـی افغانسـتان،    افغان ـ تاجیک 

بـا   آنسـن   و شدهدیده  امبرکوه صورت عمومی در سازنده ب
ــتفاده از روزن ــک زون وداران پالنکتاس ــارتونین   P14نی ــه ب ب

 .نسبت داده شده اسـت ) 2004همکاران، گرادشتین و (میانی 
 Sokolowia buhsii گونـه  رومانی نیز ترنسیلوانیندر حوضه 

روســو و (گــزارش شــده کاپوســو  از قسـمت زیــرین ســازند 
داران کـــــه حضــــور همزمـــــان روزن  )2004همکــــاران،  
ــک ــیلی  P12زون  پالنکتونی ــان   NP16و زون نانوفس ــه زم ب

شــتین و همکــاران، گراد( لوتســین پســین ـ ابتــداي بــارتونین   
در بـاتیز  حاوي ایـن جـنس از سـازند     الیه. اشاره دارد) 2004

زون نانوفسـیلی   بـا  قابـل تطـابق   نیـز  جنوب شرقی ترکمنستان
CP14  تاCP15    بـاگرووآ،  ( اسـت  به سن لوتسین ـ بـارتونین
 از Sokolowiaدهند که جـنس  این مدارك نشان می ).2009

صورت فراوانی از حوضـه   هب پریابونین پیشین تا لوتسین پسین
رومـانی در غـرب،    رنسـیلوانین تچین در شرق تا حوضه  تریم

کنـار  در سرتاسـر دریـاي    ضرورتاً آن حضور داشته و حضور
این مـدارك در   .پوشانده استرا می اوراسیابوده که  اي قاره

 داغ رانسیلوانیا و کپههاي تریم، ت موقعیت جغرافیایی حوضه: 4شکل 
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باسـبوم و  ( باشـد اي مـی روي منطقهکل نشان دهنده یک پس
  ).2011همکاران، 

  
  زیستی دیرینه غرافیايجبازسازي 

د تـا محـیط نهشـته    نـ دهاطالعات ما اجازه مـی  در حال حاضر
 ،کـل  بـه طـور  . شدن این رسوبات دریـایی را مشـخص کنـیم   

تـوان  با شـوري ائوهـالین را مـی    اي کنار قارهدریاي کم عمق 
. در نظر گرفت Sokolowiaجنس  توالیهاي دربردارندهبراي 

یـک فـرم شـاخص زیسـتی،      به عنوانجنس  با استفاده از این
هـاي  بـا انـواع حوضـه    رامحیط دیرینه شناسایی شده توان می

ســیاي آهــاي همســایه در شــامل حوضــهکــه شــرق و غــرب 

شـرایط مشـابه در   . هستند، تطابق دادرومانی چین و ، مرکزي
وسـیله  ه هـا بـ  کند که این حوضـه پیشنهاد میونها توزیع تاکس

تـوان نتیجـه   مـی لذا  و شدندکنترل میشرایط محیطی مشابهی 
. انـد ها به همدیگر وصـل بـوده  این حوضه گرفت که احتماالً

تـرین  شـرقی  ،چـین در  تـریم دریـاي   ،)2000(به باور بـارتمن  
این دریاي کم عمق بوده اسـت کـه از دریـاي     شنقطه گستر

تعلـق داشـته    تتیس قلمروبه و گذشته می نیز تاجیک و توران
توجه به قرار گرفتن دریـاي  بر این اساس و با  .)5شکل( است

توان تعلق توران را بـه  قـاره اوراسـیا    توران در قلمرو فوق می
  .در نظر گرفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گیرينتیجه  
ایهاي سازند خـانگیران یـک جـنس و    براساس مطالعه دوکفه

 Sokolowiaو  Sokolowia beldersaiensis( دو گونـــه

buhsii( انواده ـاز خOstreidae با توجه به . ایی شدندـسناـش  

  
بـراي ایـن قسـمت از رسـوبات داراي     تـوان  مـی هـا  این گونـه 

اي سازند خانگیران محـیط سـاب تایـدال تـا     صدفهاي دوکفه
 میــانی بهــاي ائوهــالین بــه ســن ائوســنآمنــاطق کــم عمــق و 

  تریمو  تاجیک، توران، ترنسیلوانینهاي چگونگی اتصال حوضه آنسیاي مرکزي در طی ائوسن میانی که درآبازسازي پالئوژئوگرافیکی : 5شکل 
  ).2011، باسبوم و همکارانبرگرفته از ( نشان داده شده است
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این امر در توافق کامل بـا  . را پیشنهاد داد) بارتونینشکوب آ(
ــاع  ــک و دارانروزناجتمـ ــود   بنتیـ ــین نبـ  دارانروزنهمچنـ

فرمهـاي شـاخص   وجـود  با توجه بـه   .باشدپالنکتنیک نیز می
 تریمداغ،  هاي کپهدر حوضه Sokolowiaجنس  نظیر زیستی

در طـی  اخیـر   حوضـه دو کـه   با توجه به ایـن و  ترنسیلوانینو 
ط گسـترش دریـاي   اتـرین نقـ  ترین و غربیشرقیدر پالئوژن، 
، بنابراین حوضه کپـه داغ کـه در   نداهبود اي موجودکنار قاره

متصـل بـه   در طـی پـالئوژن   داشته نیـز  قرار  حوضه بین این دو
اي کنار قارهمشخصات این دریاي  .بوده است این دو حوضه

کم عمـق بـودن و در مـواردي     هاي فوق،مشترك در حوضه
ــاحل  ــه س ــی ب ــت نزدیک ــا    .اس ــاالتی ب ــا داراي اتص ــن دری ای

بـا شـواهد   باشـد و  مرکـزي مـی   سیايآهاي همسایه از  حوضه
بـا   .در نظر گرفـت  قلمرو تتیس قسمتی از توان آن رافوق می

هاي ما حاکی از تعلـق حوضـه   یافته توجه به موارد ذکر شده،
تـوان تـوران   کپه داغ به دریاي توران بوده و بر این اساس می

  .قاره اوراسیا در نظر گرفت ورا جز
  

  گزاريسپاس
از  م از آقـاي مهنـدس آبـرادات مــافی   دانـی در اینجـا الزم مـی  

مدیریت زمـین شناسـی و اکتشـافات معـدنی کشـور ـ منطقـه        
یـاري   صـحرایی  عملیـات در معرفی منطقـه و   شمال شرق که

و همچنـین آقـاي مهنـدس مهـدي حسـین زاده       اندرسان بوده
 Olegآقـاي دکتـر    ،کمکهـاي صـحرایی   بـه دلیـل  فیروزیـان  

Mandic  از دانشگاهVienna آقاي دکتـر  و اتریش Miguel 

Griffin از دانشگاه De la Pampa که در شناسـایی   آرژانتین
.گـزاري نمـاییم  سپاسنمودند،  شایانیها کمک یید نمونهأو ت
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 Plate 1: Figs 1-3: Sokolowia beldersaienssi, Figs 4: Sokolowia buhsii 

 


