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چکیده 
اليه های رسوبی مرز کامبرين- اردوويسين در برش کالت، در کپه داغ باختری، بيشتر متشکل از يک توالی يکنواخت از رسوبات آواری ريزدانه آرژيليتي با ميان اليه هاي آهکی 
 Cordylodus intermedius،Cordylodus صدف دار است که در يک محيط فالت قاره يا شلف بيرونی ته نشين شده اند. در محدوده اين مرز، يک توالی کامل از زيست زون های کنودونتی
lindstromi  و Cordylodus angulatus ديده می شود. اولين ظهور گراپتوليت پالنکتونی Rhabdinopora cf. flabelliformis flabelliformis (Eichwald, 1840)، در بخش 

بااليی زيست زون کنودونتی Cordylodus lindstromi، در رسوبات آرژيليتي سياه رنگ موقعيت به نسبت دقيق مرز کامبرين- اردوويسين را در برش کالت آشکار می سازد. در 
البرز خاوری، به دليل نبود کنودونت و گراپتوليت شاخص در محدوده مرز کامبرين- اردوويسين، تعيين دقيق اين مرز ممکن نيست. رديف رسوبات گذر کامبرين- اردوويسين 
در برش های ده مال و سيمه کوه از البرز خاوری، از ديد سنگ شناسي به سه بخش قابل تقسيم است: 1( سنگ های آهکی به سن فورونگين که به سمت باال به رسوبات آواری 
تبديل می شود؛ 2( ماسه سنگ های دارای Cruziana مربوط به پايان کامبرين، نشان دهنده کمپلکس های ساحلی يا  پايابی؛ 3( آرژيليت های خاکستری متعلق به ترمادوسين که 
گويای نواحی ژرف تر دور از ساحل هستند. در اين ناحيه مرز تقريبي کامبرين- اردوويسين در قاعده زيست زون تريلوبيتی Asaphellus inflatus- Dactylocephalus قرار دارد.
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1- پیش نوشتار
اتحاديه بين المللی علوم زمين (IUGS) در ژانويه 2000 برش گرين پوينت در نيوفانلند را 
به عنوانGSSP  (Global Boundary Stratotype Section and Point)  يا برش الگوی 
مرز جهانی کامبرين- اردوويسين انتخاب کرد. مرز کامبرين- اردوويسين، منطبق بر 
 Iapetognatusقاعده اشکوب ترمادوسين، در برش الگو با اولين ظهـور گونه کنودونتی
flactivagus مشخص می شود که نزديک به اولين ظهـور گراپتـوليـت های پالنکتونيک 

ديکتيونميـد و درست در زير آن قــرار دارد (Cooper et al., 2001). به علـت اينکه 
تاکسونومی جنس کنودونتی Iapetognatus flactivagus در GSSP گرين پوينت به 
حال،  هر  به  گرفت.  قرار  چينه شنـاسی  کميته  توجه  مورد  بود  شده  توصيف  خوبی 
که  می دهد  نشان  گرين پوينت  برش  روی   Terfelt et al. (2012) دوباره  مطالعـات 
ظهور  اولين  باالی  در  درست  آن  واقعی  ظهور  و  نمی شود  ديده  مرز  در  گونه  اين 

گراپتوليت های پالنکتونيک است.
ايران  اردوويسين در شمال  مرز کامبرين-  موقعيت  زيادی است که       مدت زمان 
مورد بحث و اختالف نظر بوده است.Kushan (1973) آغاز سامانه اردوويسين در البرز 
Saukia( و عضو 5 سازند ميال قرار  را در قاعده زيست زون تريلوبيتی 7 خود )زون 
برش شهميرزاد،  در  ميال  سازند  تريلوبيت های  بازنگری  با   Peng et al. (1999) داد. 
زيست زون های 6 )زون Alborsella( و 7 )زون Saukia( کوشان را در يک زون به نام 
Alborsella ادغام کردند و بخش انتهايی سازند ميال را در برش شهميرزاد به کامبرين 

پسين نسبت دادند. آنها همچنين به حضور احتمالی تريلوبيت های جوان تر منتسب به 
در  اردوويسين  کامبرين-  مرز   Ghavidel-Syooki (2006) کردند.  اشاره  اردوويسين 
برش ده مال در البرز خاوری را در ميان زيست زون های تجمعی آکريتارک شماره 1 و 

2 خود و در مرز سنگ شناسی ماسه سنگ و شيل قرار داده است.
     نهشته های کامبرين پسين در البرز با عضوهای 3 و 4 سازند ميال شناخته می شوند 
که شامل سنگ آهک های زيست آواری با اليه های صدف دار (shell beds) مربوط 
آواری  سنگ های  از  ميال  سازند   5 عضو  است.  کربناته  کم ژرفای  توالی های  به 
شاخص  کنودونت  بدون  و  شده  تشکيــل  آرژيليت(  و  سيلت سنگ  )ماسه سنگ، 

Iapetognatus flactivagus براي تعيين مرز کامبرين- اردويسين است. در برابر آن 

موقعيت دقيق تر مرز کامبرين- اردوويسين در توالی رسوبی مربوط به کپه داغ باختری 
آرژيليتي  واحد  يک  در  پالنکتون  گراپتوليت های  ظهور  اولين  با  بجنورد(  )جنوب 
مشخص شده است (Ghobadi Pour et al., 2009). مطالعات گسترده روی بازوپايان، 
تريلوبيت ها وکنودونت ها در سال های اخير نشان می دهد که تقسيمات سنگ چينه ای 
و زيست چينه ای توالی های کامبرين- اردوويسين در ايران نياز به بازنگری کلی دارد. 
در اين راستا، برای شناسايی دقيق تر مرز کامبرين- اردوويسين، دو برش سيمه کوه و 
ده مال از البرز خاوری )استان سمنان( و برش کالت از کپه داغ باختری )استان خراسان 

شمالی( انتخاب و مطالعه شد.
     برش اول از البرز خاوری به نام برش سيمه کوه، در حدود 13 کيلومتری شمال 
البرز خاوری جای  باختری دامغان، در جاده دامغان- چشمه علی و در دامنه جنوبی 
 36 º  12'  42/9" دارد )شکل 1(. مختصات جغرافيايی قاعده برش مورد مطالعه شامل
شمالی و "º 13'  36/1 54 خاوری و ارتفاع آن از سطح دريا 1382 متر است. برش 
دوم از البرز خاوری به نام برش ده مال، در حدود 15 کيلومتری باختر شاهرود و در 
دامنه جنوبی البرز خاوری جای دارد )شکل 1(. مختصات جغرافيايی قاعده آن شامل 
"º 21' 17/88 36 شمالی و "º  44' 47/94 54 خاوری و ارتفاع آن از سطح دريا 1782 
متر است. برش سوم از کپه داغ باختری به نام برش کالت در شمال دره ای به نام قزلر 
مختصات جغرافيايی   .)2 )شکل  دارد  قرار  بجنورد  کيلومتری جنوب   39 در حدود 
قاعده اين برش شامل "º 13' 37 37 شمالی و "º 23' 23 57 خاوری و ارتفاع آن از 

سطح دريا 1620 متر است.

2- مرز کامبرین- اردوویسین در البرز خاوری
تطابق برش های مختلف در البرز به  دليل نبودن فسيل شاخص کار ساده ای نيست. از 
ديد سنگ شناسي می توان توالی رسوبي گذر مرز کامبرين- اردوويسين را در البرز 
تقسيم کرد: 1( سگ آهک های زيست آواری  بخش  به سه  باال  به  پايين  از  خاوری 
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مربوط به محيط هاي کم ژرفا که به سوی باال به رسوبات آواری تبديل می شـــــود؛ 
کم ژرفای  کمپلکس های  به  مربوط   Cruziana فسيل  اثر  دارای  ماسه سنگ های   )2
پايابی يا ساحلی؛ 3( آرژيليت با چند اليه صدف دار )طوفان زاد( مربوط به محيط های 

دور از ساحل.
برش  اردوويسين  کامبرين-  مرز  توالي رسوبي گذر  در   Popov et al. (2011)      

ده مال چهار تجمع متوالی از بازوپايان معـرفی کردند که از پايين به باال عبارتند از: 
 Syntrophopsis تجمع   )2 ميال؛   3 عضو  رسوبی  توالی  در   Billingsella تجمع    )1
در بخش زيرين عضو 4 ميال؛ 3( تجمع Palaeostrophia/Plectotrophia در بخش 
بااليی عضو 4 ميال؛ 4( تجمع Nanorthis در آرژيليت های قاعده ترمادوسين که در 

ادامه به تجمع های بازوپايان ميکرومورفيک تبديل می شود.
     عضو 4 سازند ميال در البرز، دارای زيای تريلوبيتی تک جنسی Alborsella است 
است  گزارش شده  ترکيه  تاوريد  پسين  کامبرين  از  تنها  تاکنون  البرز  از  غير  به  که 
با عضو 5 سازند ميال، زيای تريلوبيتی  (Kushan, 1973). در واحد آرژيليتی معادل 

 Asaphellus inflatus-Dactylocephalus بسيار مشابه با جنوب چين به نام زيست زون
به سن ترمادوسين پيشين وجود دارد )شکل های 3 و 4( که اين اجتماع در جنوب چين شاخص 
قاعده اردوويسين است (Ghobadi Pour, 2006; Kebria-ee Zadeh et al., 2015). به علت 
البرز خاوری، زيست زون  در  اردويسين  مرز کامبرين-  در محدوده  نبود کنودونت 
از  می دهد.  نشان  را  اردوويسين  زيرين  مرز  تقريبی  موقعيت  شده  ياد  تريلوبيتی 
 Asaphellus inflatus، به گونه های  اين زيست زون مي توان  تريلوبيت هاي همراه در 
 Chungkingaspis sinensis، Conophrys simehensis، Dactylocephalus mehriae

زيست رخساره  شاخص  تريلوبيت های  وجود  کرد.  اشاره   .Geragnostus sp و 
مجموعه،  اين  در   )5-4 کف زی  )اجتماع   Raphiophorid و   Olenide، Nileid

نشان دهنده رسوب گذاری در محيط شلف خارجی و زير قاعده امواج توفانی است 
.(Ghobadipour, 2006; Kebria-eeZadeh et al., 2015)

افق   4 شامل  خاوری،  البرز  )فورونگين(  پسين  کامبرين  کنودونتی  زيای       
باال  به  پايين  از  زيست زون ها  اين  که   )4 و   3 )شکل های  است  زيست چينه ای 
عبارتند از: Proconodontus muelleri )1؛ Eoconoduntus notchpeakensis )2؛ 
Cordylodus proavus. زيست زون آخر نزديک  Cordylodus? andresi)3 ؛ 4( 
زيست زون های  با  معادل  محدوده  می شود.  ظاهر  کربنات  رسوب گذاری  پايان  به 
البرز خاوری، دارای اجتماع کنودونتی با گوناگونی به نسبت پايينی  کامبرين پسين 
است. اصلی ترين کنودونت های موجود در بخش فورونگين پسين اين ناحيه عبارتند 

از )شکل های 3 و 5(:
Phakelodus tenuis (Muller, 1959), Furnishina furnishi (Muller, 1959), 

Prooneotodus rotundatus (Muller, 1959), Westergaardodina bicuspidata  

(Muller, 1959),  Proconodontus muelleri (Miller, 1969),  Proconodontus 

serratus (Miller, 1969),  Eoconodontus  notchpeakensis (Miller, 1969),  

Cordylodu?   andresi   (Viira   and  Sergeyeva, 1986;    Kaljo et al.,  1986),     

Cordyldus proavus (Muller, 1959), Stenodontus compressus (Chen &Gong, 1986).

     يکی از مهم ترين رويدادهای تکاملی زيای کنودونتی، انقراض آنها در نزديکی 
مرز کامبرين- اردوويسين و در قاعده زون Cordylodus proavus است. اين انقراض، 
با اين  اثر پيشروی گسترده آب دريا بوده است.  اقيانوسی و در  با نوسان های  همراه 
انقراض،  اين  از  ايزوتوپ کربن در پس  مقادير  مثبت ديده شده در  تغييرات  وجود 
نشان دهنده افزايش حاصل خيزی )پروداکتيويتی( در محيط پس از انقراض بوده است. 
با پيشروی سطح آب دريا، امکان باالآمدگی آب های ژرف سرد سرشار از مواد غذايی 
به باال فراهم و سبب افزايش حاصلخيزی سطح آب و اين عامل خود سبب آغاز تغيير 
است  شده  اردوويسين  کامبرين-  مرز  نزديکی  در  موجود  فونای  در  سريع  تحول  و 
(Jeong and Lee, 2000). با شرايط ايجاد شده و نوسانات جهانی سطح آب دريا در 

بيشتر گونه های کنودونتی اوليه مانند Proconodontus muelleri  و  انتهای کامبرين، 
Eoconoduntus notchpeakensis در قاعده زون Cordylodus proavus  منقرض شدند 

و در پی آن، اولين گونه های شاخه ای شکل از جنس Cordylodus ظاهر شدند که اين 
تغيير و تحوالت در زيای کنودونتی رسوبات کامبرين پسين البرز و کپه داغ باختری نيز 
ديده می شود )شکل 3(. در البرز خاوری به دليل تغيير سنگ شناسي از سنگ آهک 
به رسوبات آواري ماسه سنگی دارای Cruziana و آرژيليت، ديگر زيست زون های 
ابتدای  و  پسين  فورونگين  اواخر  به  مربوط    Cordylodusجنس شاخص  کنودونتی 
ترمادوسين پيشين حفظ نشده اند )شکل های 3 و 4(. از ديد جغرافياي ديرينه، سرزمين 
البرز در زمان کامبرين پسين- اردوويسين پيشين از عرض های نيمه حاره ای به سوی 
اقليم  چيرگی  و  هوا  سرمای  افزايش  با  و  است  بوده  حرکت  در  معتدل  عرض های 
سرد در انتهای کامبرين و همزمان با ظهور Cordylodus رسوب گذاری کربنات های 
کم ژرفا  آواری  به  رسوب گذاری  رژيم  و  پذيرفت  پايان  حرکت  اين  کم ژرفا 
به صورت ماسه سنگ های دارای Cruziana نواحی ساحلی يا پايابی تغيير يافت. ابتدای 
ترمادوسين با پيشروی جهانی آب دريا همراه است؛ به طوری که با باالآمدگی سطح 
آب دريا تا 50 متر رسوبات آواری نواحی ژرف دور از ساحل به صورت آرژيليت های 
خاکستری با اليه های توفان زاد برجای گذاشته شد (Jahangir et al., 2014). در بخش 
بقايای  با  زيست آواری  سنگ آهک های  از  نازک  اليه  چند  آرژيليتي  واحد  بااليی 
خرد شده فسيل های کم تنوع از بازوپايان و تريلوبيت ها و همچنين اجتماع کنودونتی 
غنی با تنوع باال شاخص زيست زون Paltodus deltifer به سن ترمادوسين پسين وجود 

دارد (Ghobadi Pour et al., 2011) )شکل های 3، 4 و 5(.

3- مرز کامبرین- اردوویسین در کپه داغ باختری
نهشته های مرز کامبرين- اردوويسين در برش کالت در کپه داغ باختری، بيشتر شامل 
توالی يکنواختی از رسوبات آواری با چندين اليه از سنگ آهک های زيست آواری 
صدف دار است که در يک محيط رسوبی مربوط به شلف بيرونی تشکيل شده است. 
برش کالت دارای زيست زون های کنودونتی کامل در گذر کامبرين- اردوويسين 
است و کامل ترين توالی زيست زون های کنودونتی فورونگين- اردوويسين پيشين در 
ايران را نشان می دهد )شکل 3(. افزون بر زيست زون های کنودونتی که در فورونگين 
 Cordylodus پسين البرز خاوری وجود دارد، در اين برش زيست زون های کنودونتی
lindstromi، Cordylodus intermedius و Cordylodus angulatus در محدوده مرز 

 Cordylodus کامبرين-اردوويسين ديده ميشوند )شکل های 3 و 4(. ظهور زيست زون
نشان دهنده   Cordylodus proavus کنودونتی  زيست زون  باالی  در   intermedius

 Cordylodus lindstromi بخش های بااليی فورونگين پسين و پس از آن ظهور زيست زون
ترومادوسين  بخش  پايينترين  و  پسين  فورونگين  بخش  انتهايی ترين  نشان دهنده 
پيشين است. وجود زيست زون Cordylodus angulatus نيز که آخرين زيست زون 
کنودونتی از جنس Cordylodus است، شاخص ترمادوسين پيشين است )شکل های 
3 و 4(. گونه شاخص تعيين کننده مرز يعنی Iapetognatus fluctivagus در اين برش 
ديده نشد. با اين وجود آرژيليت های تيره که درست در زير اولين ظهور زيست زون 
 Cordylodus و در محدوده زيست زون کنودونتی Cordylodus angulatus کنودونتی
  Rhabdinopora cf. قرار دارد، دارای گراپتوليت پالنکتون )F-35 نمونه( lindstromi

 flabelliformis  flabelliformis (Eichwald, 1840)  است )شکل 3(. اين گراپتوليت  

 Rhabdinopora flabelliformis habdinopora flabelliformis زيرگـونه  همانند 
 Cooper et al. (1998) 2 و سن آن مشابه اجتماع شماره flabelliformis (Eichwald, 1840)

يعنی ابتدای اردوويسين و کمی باالتر از مرز کامبرين- اردوويسين است. گراپتوليت  
 Peltocare sp. ياد شده در برش کالت به همراه بازوپايان اوبوليد و تريلوبيت های اولنيد
ديده می شوند. بنابراين قاعده اردوويسين در برش کالت، در زير اولين واحد آرژيليتی 
سياه گراپتوليت دار و در زيست زون کنودونتی Cordylodus lindstromi قرار می گيرد 
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)شکل 3(.  در حوضه هايي همچون بالتيک، آوالونيا )بريتانيا(، خاور آمريکای شمالی، 
شمال چين و بخش های از گندوانا، آغاز آشکوب ترومادوسين معادل باالترين بخش 
زيست زون کنودونتی Cordylodus lindstromi تا Cordylodus angulatus همزمان 
 Erdtmann, 1986;) با گسترش رسوبات شيلی سياه رنگ و خيز سطح آب است
 Rhabdinopora cf. گراپتوليت  ديگر ظهـور  از سوی   .(Buatois et al., 2006

 flabelliformis flabelliformis (Eichwald, 1840)  در برش کالت انطباق مستقيم 

آن را با برش الگوی گرين پوينت در نيوفانلند و تعيين مرز کامبرين- اردوويسين 
مرز  از  باالتر  کمی  درست  گراپتوليت  اين  گرين پوينت  برش  در  می سازد.  ممکن 
 Iapetognathus کنودونتی  گونه  ظهــــور  اولين  از  پس  و  اردوويسين  کامبرين- 

 .(Cooper et al., 1998) ظاهر مي شود  fluctivagus

Iapetognathus fluctivagus که در برش الگوی جهانی برای تعيين       کنودونت 
مرز کامبرين- اردوويسين انتخاب شده است يک گونه کنودونتی کمياب و کمتر 
با گسترش جغرافيايی محدود و زيست چينه نگاری ضعيف است که  شناخته شده، 
روبه رو می سازد  با مشکل  الگو  برش  از  بيرون  را  مرز کامبرين-اردوويسين  تعيين 
گونه های  با  همراه  کنودونتی  اجتماع  يک  در  گونه  اين   .(Terfelt et al., 2012)

آب های  قلمرو  به  منحصر   Clavohamulus hintzei و   Hirsodontus simplex

ديده  معتدل  و  سرد  آب  قلمروهای  در  و  می شود  يافت  لورنتيا  مانند  گرمسيری 
نمی شوند. تعيين مرز کامبرين- اردوويسين، در قلمروهای آب معتدل تا سرد بر پايه 
به عنوان يک جايگزين در  Cordylodus می تواند  زيست زون های کنودونتی جنس 
کنار داده های اولين حضور گراپتوليت پالنکتونيک به کار رود. با توجه به نزديکی 
بسيار زياي برش کالت با قلمرو آب های سرد تا معتدل، از زيست زون های کنودونتی 
مرز  تعيين  براي  می توان  باختری  کپه داغ  از  کالت  برش  در   Cordylodus جنس 

.(Jahangir et al., 2014) کامبرين- اردويسين استفاده کرد
اين دوره زمانی کم است؛  بازوپايان ميکرومورفيک آکروترتيد در       گوناگونی 
بازوپايان برای تقسيمات  اين  به دليل کم بودن گروه های فسيلی ديگر،  اين وجود  با 
زيست چينه ای و انطباق اليه های مرز کامبرين- اردوويسين ارزش زيادی دارند. فرم هايی 
از دودمان بازوپای Quadrisonia-Eurytreta در برش کالت تشخيص داده شدند. در 
اين برش Quadrisonia در زيست زون کنودونتی Proconodontus muelleri حضور 
دارد. بازوپای  Eurytreta sublata Popov, in Koneva and Popov (1988)  از ديد 
جغرافيايی گستردگی زيادی دارد که در منطقه ماليکاراتاو ) از حوضه کاراتاو- نارين 
به زيست زون Cordylodus proavus (Holmer et al., 2001) و در  قزاقستان( محدود 
 Cordylodus تا زيست زون Cordylodus proavus لورنتيا )يوتا( گستره آن از زيست زون
intermedius است (Popov et al., 2002). در برش کالت Eurytreta sublata همزمان 

 Cordylodus قاعده زون کنودونتی  در   Cordylodus lindstromi با گونه کنودونتی 
lindstromi (sensu lato) ظاهر می شود. Eurytreta cf. belli (Davidson, 1868) در 

برش کالت، همراه با Cordylodus angulatus درست کمی باالتر از آرژيليت سياه 
گراپتوليت دار ديده می شود. اين بازوپا گسترش جغرافيايی وسيعی دارد و در محدوده 

زيست زون های  Cordylodus lindstromi  و Cordylodus angulatus ديده می شود 
.(Popov and Holmer, 1994; Holmer et al., 2001 and 2005; Popov et al., 2002)

 Asaphellus inflatus-Dactylocephalus تريلوبيتی  زيست زون  برش کالت  در      
که تعيين کننده قاعده اردوويسين در البرز خاوري است، در زيست زون کنودونتی 

Cordylodus angulatus و باالتر از قاعده اردوويسين ظاهر می شود )شکل 3(.

4- بحث و نتیجه گیری
سن عضو چهار سازند ميال در برش های سيمه کوه و ده مال از البرز خاوری بر پايه وجود 
 Proconodontus، Cordylodus? andresi،Eoconoduntus زيست زون  های کنودونتی
فورونگين است.   Alborsella تريلوبيت  Cordyldus proavus و  notchpeakensis و 

در برش کالت از کپه داغ باختری افزون بر زيست زون  های ياد شده، زيست زون  های 
 Cordylodus angulatus و   Cordylodus intermeduis، Cordylodus lindstromi

اين  معادل  دارد.  نيز وجود  ترمادوسين  ابتدای  تا  فورونگين  انتهايی  به بخش  مربوط 
بدنی  فسيل  بدون   Cruziana دارای  ماسه سنگ هاي  البرز خاوری،  زيست زون  ها در 

مربوط به نواحی بسيار کم ژرفای ساحلی يا پايابی است.
ظهور  پايه  بر  باختری،  کپه داغ  از  کالت  برش  در  اردوويسين  کامبرين-  مرز       
 Rhabdinopora cf. flabelliformis flabelliformis پالنکتونيک  گراپتوليت  اولين 
 Cordylodus در شيل هاي سياه موجود در زيست زون  کنودونتی(Eichwald, 1840) 

lindstromi، درست در زير زيست زون کنودونتی Cordylodus angulatus مربوط به 

ترومادوسين پيشين قرار مي گيرد که دقيق ترين مرز شناخته شده کامبرين- اردوويسين 
در ايران تاکنون است. 

     شروع اردوويسين در البرز خاوری و کپه داغ باختری، همزمان با تغييرات شاخص 
در نوع رسوب گذاری است. در بيشتر نقاط ايران، رسوبات ترمادوسين شامل رسوبات 
از ساحل و  نواحی ژرف تر دور  به  دانه ريز آواری، آرژيليت و سيلت سنگ مربوط 
منشأ  با  از ماسه سنگ ريزدانه و سنگ آهک های زيست آواری  نازکی  گاه اليه های 
توفان زاد است. در البرز خاوری، شروع رسوبات اردويسين بدون کنودونت است ولی 
زيست زون  کنودونت های شاخص  با  بيوکالستيک  اليه هاي آهک  داراي  ادامه  در 
تقريبی مرز کامبرين-  پسين است. موقعيت  ترومادوسين  به سن   Paltodus deltifer

 Asaphellus inflatus- تريلوبيتی  زيست زون  زير  در  خاوری،  البرز  در  اردوويسين 
در  باختری،  کپه داغ  در  تريلوبيتی  زيست زون  اين  دارد.  قرار   Dactylocephalus

اردوويسين  قاعده  از  باالتر  و کمی   Cordylodus angulatus زيست زون کنودونتی 
ديده می شود. 

سپاسگزاری
گابريال  دکتر  خانم  و  )بريتانيا(  ولز  ملی  موزه  از  پوپوف  لئونيد  پروفسور  آقای  از 
بگنولی از دانشگاه پيزا )ايتاليا( به پاس کمک های ارزنده و  ان در همه مراحل نگارش 

اين مقاله صميمانه سپاسگزاری می شود.
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شکل 1- موقعيت جغرافيايی برش ده مال در جنوب باختر شاهرود و برش سيمه کوه در  شمال باختر دامغان، البرز خاوری.

شکل 2- موقعيت جغرافيايی برش کالت در جنوب بجنورد، کپه داغ باختری.
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شکل 3- ستون چينه شناسی برش های ميالکوه، سيمه کوه، ده مال و کالت به همراه  محل نمونه برداری ها و گستره فسيل ها و زيست زون ها.
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ايران  و  باختری  کپه داغ  خاوری،  )البرز  ايران  پيشين  اردويسين  فورونگين-  مرز  توالی  زيست چينه نگاری  تطابق   -4 شکل 
مرکزی(، لورنتيا و بالتواسکانديا.
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