
ایرانانجمن دیرینه شناسی همایش نهمین مجموعه مقاالت   
 

 
 
 
 

81

شناسی دیرینه و بررسی نحوه استقرار براکیوپودهاي بوم
  باختر ایران شناسی شمالدر برشهاي چینه) جلفین(ووچیاپینگین 

  
  3 ؛ عاشوري، علیرضا2؛ صادقی، آرزو1قادري، عباس

  فردوسی مشهد، مشهد، ایران دانشگاهدانشکده علوم،  ـ استادیار گروه زمین شناسی،1
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، گروه زمین شناسی، مشهد، ایرانسی و فسیل شناسی، ـ کارشناس ارشد چینه شنا2

  فردوسی مشهد، مشهد، ایران دانشگاهدانشکده علوم،  ـ استاد گروه زمین شناسی،3
  

 چکیده
در . ـ پسین هستندپیشین ) جلفین(باختر ایران، دربردارنده تنوع خوبی از براکیوپودهاي ووچیاپینگین هاي جلفا در شمالالیه
رسـوبی  مهرگان دریایی در کف بستر و ارتباط آن با محیطشناسی دیرینه و نحوه استقرار این بیمطالعه بومپژوهش به این 

شناسی دره اصلی کوههاي علی باشی و زال کامالً برجا از برشهاي چینه نمونه 529در این راستا، . دیرینه پرداخته شده است
الگوي مختلف جایگیري براکیوپودها و ارائه تفسیري از چگونگی انـرژي محـیط مهمتـرین     5شناسایی . اندآوري شدهجمع

  .دستاوردهاي این پژوهش هستند
  .شناسیباشی، بومبراکیوپود، استقرار، ووچیاپینگین، زال، علی :هاواژهکلید

  
Paleoecology and settling preference of Wuchiapingian 

(Dzhulfian) brachiopods in the Northwestern Iran 
stratigraphic sections 

 
Abstract 
Julfa Beds at Northwest of Iran contain well diversification of Wuchiapingian (Dzhulfian) 
brachiopods. The aim of this research is study of paleoecology and settling preference of 
these marine invertebrate and its relation with sedimentary environment. For these, 529 in 
situ brachiopod specimens have been collected from Main Valley section of the Ali Bashi 
Mountains and Zal sections. Recognition of 5 different settling preferences and 
representation of an analysis for energy condition are the most important results of this 
research.  
Keywords: Brachiopod, settling preference, Wuchiapingian, Zal, Ali Bashi, Paleoecology. 

  
  مقدمه

بـراي اولـین بـار     کیلومتري باختر شهر جلفـا،  9 فاصله، در باشیهاي علیناحیه جلفا در کوه توالیهاي پرمین ـ تریاس 
واحـد سـنگی    8این توالیها مشتمل بـر  بنا به نوشته ایشان، . اندگرفتهمورد مطالعه قرار) Stepanov et al. )1969توسط 

هـاي  ، الیه)Cواحد (هاي جلفاي پایینی ، الیه)Bواحد (هاي خاچیک ، الیه)Aواحد (هاي گنیشیک الیه عمده شامل
آهکی حـاوي  هاي سنگ، الیه)Eواحد (هاي دربردارنده مرز تدریجی پرمین ـ تریاس   ، الیه)Dواحد (فاي باالیی جل
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. باشـند مـی ) Hواحـد  (بـاالیی  و سـازند الیکـاي  ) Gواحـد  (پـایینی  ، سـازند الیکـاي  )Fواحد ( Paratirolitesآمونیت 
Teichert et al. )1973 (بازبینی مجدد قـرارداده و مجموعـه واحـدهاي     باشی را موردنیز منطقه کوههاي علیE  وF 

در . انـد باشی معرفـی نمـوده  را به عنوان سازندي جدید به نام سازند علی) Stepanov et al. )1969معرفی شده توسط 
ن دلیل برخورداري از براکیوپودهاي فـراوا به) جلفین(به سن ووچیاپینگین ) Cواحد (پایینی هاي جلفاياین میان، الیه

خوانده شده اسـت، هرچنـد گسـتره حضـور     ) brachiopod zone(به نام زون براکیوپودي ) Partoazar )2002توسط 
باشی نیز ادامه یافته هاي جلفاي پایینی، تا انتهاي پرمین یعنی انتهاي سازند علیبراکیوپودها با شمار بسیار کمتر از الیه

هـاي جلفـا در بـرش دره اصـلی     ا از این براکیوپودها که عموماً از الیـه هایی کامالً برجدر مقاله پیش رو، نمونه. است
انـد،  آوري شدهجمع) کیلومتري جنوب شهر جلفا 22(و برش زال ) کیلومتري باختر شهر جلفا 9(باشی کوههاي علی
ررسی و مطالعـه  شناسی دیرینه و نحوه استقرار در کف بستر و ارتباط آن با محیط رسوبی دیرینه مورد باز دیدگاه بوم

هـاي   مـارنی ـ کربنـاتی بخشـهاي بـاالیی الیـه       هـاي شـیلی ـ     وجو درون الیـه با جست این فسیلها .انددقیق قرار گرفته
پـس از مطالعـه و شناسـایی مقـدماتی براکیوپودهـاي برداشـت شـده و        . اندآوري شده هاي جلفا جمعخاچیک و الیه

 ;Fantini Sestini 1965a,b; Fantini Sestini & Glaus 1966(اط ایـران  هاي مشـابه از دیگـر نقـ   مقایسه آنها با نمونه

Angiolini & Carabelli, 2010; Ghaderi et al., 2014(  قفقاز میـانی ،)Licharew 1937, 1939; Ruzhentsev & 

Sarytcheva 1965(  ترکیـه ،)Verna & Angiolini in Verna et al. 2011(   چـین جنـوبی ،)Xu & Grant 1994; 

Shen et al. 2004; Shen & Shi 2007(  نپـال ،)Waterhouse, 1983(  مجارسـتان ،)Schréter 1963 (  و همچنـین
تـر تنـوع   بخشی از مجموعه به منظور مطالعه دقیق ،)2007( .Williams et alو ) Williams et al. )2006منابعی چون 

هـا،  رسال و پس از بررسی سـاختمان داخلـی برخـی نمونـه    شناسی دانشگاه میالن ایتالیا افسیلی موجود، به گروه زمین
  . نهایتاً نامگذاري دقیقی براي آنها ارائه شده است

  
  گیريو نتیجه بحث

باشی به خوبی رخنمون داشـته و در صـحرا   در برش دره اصلی کوههاي علی) Stepanov et al. 1969(هاي جلفا الیه
تـوالی  . شـوند دیده می) Dدر واحد (خاکستري، سبز، قرمز تا کرم  و) Cدر واحد (به رنگ عمومی خاکستري تا سبز 

آهکهـاي غالبـاً   آهکهـاي مـارنی و سـنگ   متـر، در بردارنـده تنـاوبی از سـنگ     35مذکور با ضخامت مجموع حـدود  
ها در برش زال نیـز بـا ضـخامت    این الیه. دار با شیلهاي سبز و خاکستري هستندمادستونی گاهی بیوکلست/وکستونی

در (و خاکستري، سبز، قرمز تا کرم ) هاي جلفاي پایینیالیه=  Cدر واحد (متر به رنگ عمومی خاکستري تا سبز  33
-در برش دره اصلی کوههاي علیفوناي براکیوپودي مورد مطالعه  .شونددیده می) هاي جلفاي باالییالیه=  Dواحد 
، اورتوتتیـدا  )Athyridida(راسـته آتیریدیـدا    7 متعلق بهگونه  38و در برش زال دربردارنده  گونه 39مشتمل بر باشی 

)Orthotetida( ــدا ــدا )Orthida(، اورتیـ ــدا )Productida(، پروداکتیـ ــپیریفریدا ) Rhynchonellida(، رینکونلیـ و اسـ
)Spiriferida ( و تربراتولیدا)Terebratulida (فراوانـی   پایینی از تنـوع و هاي جلفاياین براکیوپودها در الیه. باشدمی
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از آنهـا در ایـن طبقـات    گونـه   31 و در بـرش زال  گونه 28 که در برش دره اصلی طوريبیشتري برخوردار هستند، به
و  15در این دو برش به ترتیب  باالییهاي جلفايهاي شناسایی شده در الیهتعداد گونهحال آن که . اندشناسایی شده

هـاي جلفـا قـرار    نیز که بـر روي الیـه  ) دورآشامین(به سن چانگزینگین  باشیاز طبقات سازند علی. باشدگونه می 18
بررسـی  . انـد در برش زال به دست آمده گونه باشی و یکگونه در برش دره اصلی کوههاي علی 2گرفته است، تنها 
 بیـوزون  4بنـدي و معرفـی   بـه زون  دو بـرش مـورد مطالعـه    شناسـی براکیوپودها در طول ستون چینهگسترش عمودي 

 Araxilevis intermediusاي  این بیوزونها شامل سه بیوزون گسـتره . براکیوپودي در هر یک از برشها انجامیده است

Zone ،Permophricodothyris ovata Zone  وHaydenella kiangsiensis Zone    و یــک بیــوزون بینــابینی
Permophricodothyris ovata -  Haydenella kiangsiensis Interval Zone     در برش دره اصـلی کوههـاي علـی

و  Araxilevis intermedius Zone ،Permophricodothyris ovata Zoneاي  باشــی و ســه بیــوزون گســتره   
Transcaucasathyris araxensis Zone    ــابینی ــوزون بینـ  - Permophricodothyris ovataو یـــک بیـ

Transcaucasathyris araxensis Interval Zone  و مقایسـه آنهـا بـا واحـدهاي     ي فـوق  بیوزونها. استدر برش زال
پیشـین ـ پسـین بـراي توالیهـاي      ) جلفین(میانی و چین جنوبی مؤید سن ووچیاپینگین مشابه از دیگر نقاط ایران، قفقاز

  .مذکور است
اسـتقرار  دار بـوده و لـذا تجمـع براکیوپـودي موجـود، بیـانگر       فوناي براکیوپودي مورد مطالعه غالباً از فرمهاي مفصـل 

در  شناسایی شـده  الگوي زندگی اولین. هاست و حمل و نقل چشمگیر و حتی اندکی نیز رخ نداده استبرجاي نمونه
ــ مقعـر    زي و آزاد در فرمهاي پروداکتیـد محـدب  هاي جلفا، زندگی نیمه درونبراکیوپودهاي به دست آمده از الیه

و  Cathaysia ،Haydenella ،Sarytchevinella ،Spinomarginiferaجنســـهاي (خــاردار کوچــک تـــا متوســط    
Tschenryschewia( جـنس  بـه  کـه منحصـر  فرمهـاي محـدب ـ مقعـر بـزرگ بـا خارهـاي هالتروئیـد درشـت           .است

Araxilevis شوند نیز به دلیـل برخـورداري از خارهـاي درشـت، دومـین الگـوي اسـتقرار در کـف بسـتر را نشـان          می  
در این مطالعه، اتصال به کف بستر با کمـک پـدیکل    براکیوپودهای شده براي سومین روش استقرار شناسای. دهندمی

، Acosarina ،Araxathyris، Cartorhiumجنسـهاي  (فرمهاي پدیکولیت بـا بازشـدگی پـدیکل نسـبتاً بـزرگ      . است
Cleiothyridina ،Crurithyris ،Dielasma ،Juxathyris ،Permophrycodothyris ،Prelissorhynchia ،Rhipidomella ،

Rostranteris، Sokelasma، Transcaucasathyris ،Uncinunellina  وWellerellina( هاي جلفايالیه باالیی در بخش 
اسـت،  مشابه زنـدگی پـدیکولیت   تاحدي  که الگوي زندگیچهارمین . باالیی فراوانتر هستندهاي جلفايپایینی و الیه
در ). Perigeyerellaو  Orthothetina ،Paraorthotetinaجنسهاي (ود شمشاهده می orthotetidفرمهاي منحصراً در 

بـا  به درون رسـوبات کـف بسـتر نفـوذ کـرده و      ، کشیدهو پدیکل زنده به واسطه داشتن امبو  اورتوتتیدهاي، الگواین 
از  شـمار انـدکی  . انـد شـده از استقرار محکمتـري برخـوردار مـی   تر درون رسوبات، اتصال پدیکل به قسمتهاي سخت

دهنـده  انـد کـه نشـان   نیز به صورت متصل بر روي پوسته دیگر براکیوپودها شناسایی شده (lyttoniid) لیتونید فرمهاي
اي اسـت کـه از سـوي دیگـر     زنـده  بـرداري ایـن فرمهـا از معـدود بسـترهاي سـخت      بهـره اسـتقرار و  الگـوي  پنجمین 
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 یکاز این فرمها کمتر . گرفته استقشرساز قرار می براکیوپودهاي همزمان موجود در حوضه، در اختیار این فرمهاي
  .اندرا به خود اختصاص دادهدر هر دو برش درصد تجمع براکیوپودي حاضر  تا کمتر از یک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شناسیباشی و برش زال و موقعیت بیوزونهاي شناسایی شده در هر برش چینههم ارزي برش دره اصلی کوههاي علی: 1شکل    
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  در محدوده هر یک از بیوزونهاي شناسایی شده) Type1-5(الگوي مختلف  5نحوه استقرار براکیوپودها در : 2شکل
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