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اهمیت خارپوستان در تفسیر شرایط رسوبگذاری دریایی دیرینه با تاکید بر اکینوئیدهای میوسن
امیرحسین رحیمینژاد *4و حامد زندمقدم
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دریافت31/4۲/۲2 :

نوع مقاله :پژوهشی

پذیرش33/۲/41 :

چکیده
این مقاله ،اهميت مطالعه صدفهای خارپوستان به خصوص کليپآستروئيدها ،در تفسير شرایط رسوبگذاری و محيط دیرینهای دریایی و
تا حدودی شرایط دیاژنزی را نشان میدهد .در بين انواع مختلف خارپوستان ،کليپآستروئيدها یکی از شاخصترین نمونههایی هستند که
اهميت فراوانی در تفسير شرایط رسوبی محيط های دریایی دیرینه و باالخص در زمان اليگوسن و ميوسن دارند .بر اساس فابریک رسوبی
کليپآستروئيدها در نهشتههای رسوبی کربناته ،ماسهسنگی و کنگلومرایی (تجمعات روی هم انباشته شده صدفها و ميزان تراکم صدفها
در نهشتهها و جهتیافتگی صدفها نسبت به سطوح الیهبندی) ،مورفولوژیهای گوناگون صدفهای کليپآستروئيدها و همچنين نوع و
ميزان شواهد تافونومی موجود بر روی صدف اکينوئيدها ،موارد زیر قابل تعيين و تفسير هستند -1 :نوع بسترهای رسوبی -2 ،ميزان انرژی
آب و شرایط هيدرودیناميکی -۳ ،ميزان جابجایی و حملشدگی -۴ ،ميزان فرآیندهای توفانی و غربالی -۵ ،وجود و شدت رخدادهای حمل
و نقل مجدد -۶ ،وجود همزمان منابع مختلف غذایی و دانههای رسوبی مختلف و  -۷اعمال فشار طبقات فوقانی در رسوبات در طی دیاژنز
بر اساس نوع و ميزان شواهد تافونومی موجود بر روی صدف اکينوئيدها.
واژههای کلیدی :اکينوئيد ،کليپآستروئيد ،دیرینهشناسی ،رسوبشناسی ،محيطرسوبی

جنسهای

 -4پیشگفتار

شامل

خارپوستان یکی از مهمترین بیمهرهگان و اجزا اسکلتی
موجود در محيطهای دریایی اليگوسن و ميوسن محسوب
میشوند (کروه و نبلسيک .)2۲1۲ ،در بين گروههای
خارپوستان اليگوسن و ميوسن ،صدف اکينوئيدها پتانسيل
حفظشدگی بهتری را دارند و در تجزیه و تحليل شرایط
محيطی دیرینه اهميت بيشتری دارند (کروه و هارس
هازر1۱۱۱ ،؛ کروه و نبلسيک2۲1۲ ،؛ مانکاسو و
نبلسيک .)2۲1۷ ،2۲1۵ ،سه گروه اکينوئيدی موجود در
نهشتههای اليگوسن -ميوسن شامل موارد زیر میباشند
(کروه و نبلسيک -1 :)2۲1۲ ،اکينوئيدهای منظم به طور
Diadematoida,
(Echinacea
شعاعی متقارن
 -2 ،)Cidaroidaاکينوئيدهای نامنظم اسپاتانگویيدا
( )heart urchinsکه عموماً دارای کرونا با دیوارههای
ضخيم و آمبوالکرای فرورفته میباشند و  -۳اکينوئيدهای
نامنظم دیسکی شکل و مسطح با کرونای ضخيم (کليپ
آستروئيدها) (کروه و نبلسيک .)2۲1۲ ،فراوانترین کليپ
آستروئيدها در محيطهای رسوبی اليگوسن -ميوسن،

Fibularia،Echinocyamus

،Clypeaster،Amphiope
،Parascutella،

 Parmulechinusو  Scutellaمیباشند (نبلسيک و کروه،
2۲۲2؛ مانکاسو و نبلسيک .)2۲1۵ ،الزم به ذکر است که
فسيلهای سنوزویيک کليپآستروئيدها ،هم از نهشتههای
کربناته و هم از نهشتههای سيليسی آواری (ماسهسنگ و
کنگلومرای اليگوميکتيک) گزارش شدهاند (کروه و
نبلسيک2۲۲۳ ،؛ مانکاسو و نبلسيک.)2۲1۷،2۲1۵ ،
هدف از انجام این مقاله ،انعکاس اهميت بررسی و مطالعه
صدفهای خارپوستان به خصوص کليپآستروئيدها در
تفسير شرایط رسوبگذاری در محيطهای دیرینهای
دریایی و تا حدودی شرایط دیاژنزی میباشد.
 -۲بحث
به طور کلی ،ویژگیهای ریختشناسی و اسکلتی صدف
خارپوستان به ویژه اکينوئيدها (مانند شکل کلی و
پروفایل صدفها ،توبرکلها و خارها ،شکل و طرح منافذ
آمبوالکری و سایر خصوصيات ظاهری) ،فابریک رسوبی
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آنها در نهشـتهها و همچـنين پتـانسـيل و مـيزان
حفظشدگی و نيز خصوصيات تافونوميکیشان ،در تفسير
شرایط رسوبگذاری و محيط دیرینهای دریایی ،مانند
انرژی آب ،عمق ،نوع بستر ،ميزان تنوع و فراوانی منابع
غذایی حائز اهميت هستند (نبلسيک1۱۱۱ ،؛ مانکاسو و
نبلسيک .)2۲1۶ ،در ایـن تحقيق ،تفـسير شـرایط
محيطهای رسوبی دریایی دیرینه با توجه به این موارد و
با تاکيد بر روی کليپآستروئيدهای ميوسن ،به شرح زیر
ارائه میگردد:
 -4 -۲مورفولوژی صدف
بر اساس مطالعات انجام شده توسط مانکازو و نبلسيک
( 2۲1۵و  ،)2۲1۷جنس کليپآستر 1بر اساس ویژگیها و
ساختارهای ظاهری و مورفولوژیکی صدف ،شامل فرمهای
زیر میباشد -1 :فرمهای متورم و گنبدی شکل و ضخيم
که سطح شکمی صدفشان عمدتاً مسطح بوده و در آن
حفره اینفوندیبولوم 2به صورت وسيع و عميق میباشد.
طرح دور صدف در این فرم از کليپآسترها به صورت پنج
ضلعی تا نيمه پنج ضلعی و به ندرت نـيمهمـدور میباشد.
پتالها در این فرم از کليپآسترها به صورت مرتفع،
مستقيم و طویل هستند -2 .فرمهای مسطح و فرورفته و
نازک که سطح شکمی صدفشان مسطح تا کمی مقعر
بوده و در آن حـفره اینفوندیبولوم وسـيع و کـم عمق
میباشد .طرح دور صدف در این فرم از کليپآسترها به
شکل نيمه پنج ضلعی تا نيمه مدور میباشد .پتالها در
این فرم از کليپآسترها به صورت مستقيم و کوتاه تا
طویل میباشند -۳ .فرمهای نيمه متورم و نيمه ضخيم
(حدواسط بين فرمهای  1و  )2که سطح شکمی صدفشان
مسطح بوده و در آن حفره اینفوندیبولوم کم عمق و
کوچک تا به طور مالیم وسيع است .طرح دور صدف در
این فرم از کليپآسترها به شکل پنج ضلعی تا نيمه پنج
ضلعی است .پتالها در این فرم از کليپآسترها به صورت
مرتفع ،مستقيم ،وسيع و نسبتاً بلند هستند .بر اساس
مطالعات متعدد انجام شده بر روی فسيلهای ميوسن
کليپآستروئيدها در نهشـتههای ماسهسنگی و
کنگلومرایی در حوضه مدیترانهای (کمپفر و اووت،
1۱۱۵؛ نرائودیو و همکاران2۲۲1 ،؛ مانکاسو و نبلسيک،
Clypeaster
infundibulum
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 ،)2۲1۷ ،2۲1۵فـرمهای مـتورم و گنبـدی شـکل و
همچنين فرمهای نيمه متورم و نيمه ضخيم کليپ
آسترها معرف محيطهای ليتورال دریایی با انرژی زیاد
میباشند .همچنين ،طبق این مطالعات ،فرمهای مسطح و
فرورفته و نازک کليپآسترها نشاندهنده محيطهای
دریایی سابليتورال با انرژی متوسط تا کم میباشند.
بررسیهای صورت گرفته بر روی فونهای کليپ
آستروئيدی حوضه مدیترانهای در نهشتههای کنگلومرایی
و ماسهسنگی (کروه و نبلسيک2۲۲۳ ،؛ مانکاسو و
نبلسيک ،)2۲1۵ ،منعکس کننده حضور همزمان فرمهای
مختلف کليپآسترها و یا کليپآستروئيدها در یک محيط
رسوبگذاری دریایی یکسان است که این امر نشان از
سبکهای مختلف زندگی و نيز وجود همزمان منابع
مـختلف غذایی یا دانههای رسـوبی مختلف مـیباشد.
همچنين فرمهای مختلف کليپآسترها و یا کليپ
آستروئيدها معرف بسترهای رسوبی متفاوتی است
(مانکاسو و نبلسيک .)2۲1۵ ،در نهشتههای کربناته
سازند قم در برش چاهریسه در ایران مرکزی نيز وجود
چنين مجموعهای از فرمهای مختلف کليپآسترهای
ميوسن ،شرایط رسوبگذاری و محيط دیرینهای مشابهی
را نشان میدهند .تفسيرهای شرایط رسوبگذاری دیرینه
بر اساس ویژگیها و ساختارهای ظاهری و مورفولوژیکی
صدف کليپآستروئيدهای ميوسن ،در جدول  1آورده
شدهاند.
 -۲-۲فابریک رسوبی
فابریک رسوبی یا نحوه قرارگيری کليپآستروئيدها ،شامل
تجمعات روی هم انباشته شده ۳صدفها ،ميزان تراکم
صدفها و جهتیافتگی آنها نسبت به سطوح الیهبندی
در نهشتهها یا رسوبات است که بعد از مرگشان در
رسوبات یا نهشتهها شکل میگيرند (کيدول و همکاران،
1۱۹۶؛ کيدول و هوالند( )1۱۱1 ،شکل .)1مطالعات و
بررسیهای انجام شده بر روی کليپآستروئيدهای ميوسن
در نهشتههای کنگلومرایی و ماسهسنگی در نواحی
مدیترانهای (بالئوشتگوی و همکاران2۲1۳ ،2۲12 ،؛
مانکاسو و نبلسيک )2۲1۷ ،2۲1۶ ، 2۲1۵ ،2۲1۳ ،نشان
میدهند که کليپآستروئيدهایی که صدفهایشان در

1
2

clusters

3
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درون نهشتههای رسوبی به صورت موازی نسبت به سطح
الیهبندی و سطوح پشتی 1آنها رو به باال قرار گرفتند
(در همان وضعيت در حال زندگی) ،حاکی از شرایط
هيدرودیناميکی پایدار و سرعت پایين حمل و جابجایی و
عدم رخداد حمل و نقل مجدد 2زیاد رسوبات و صـدف
بیمهرگان در محيط دریایی با انرژی مـتوسط تا کـم
میباشند (شکل1ث) .این در حـالی اسـت که اگـر
صدفهای کليپآستروئيدها نسبت به سطح الیهبندی
مایل ،عمودی و نامنظم قرار بگيرند ،شرایط پرانرژی و
همچنين رخداد دورههای متعددی از فرآیندهای حمل و
نقل مجدد و جابجایی ۳در یک محيط رسوبی دریایی را
نشان میدهند (شکل 1ت) .الزم به ذکر است که وجود
تجمعات روی هم انباشته شده صدفهای کليپ
آستروئيدها در کنگلومراها و ماسهسنگهای ميوسن در
نواحی مدیترانهای (بالئوشتگوی و همکاران )2۲12 ،مؤید
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فرایندهای پرانرژی شامل توفان ۴در محيطرسوبی دریایی
کم عمق است (شکل 1ج) .طبق بررسیهای کليپ
آستروئيدهای ميوسن نواحی مدیترانهای (نبلسيک و
کروه2۲۲2 ،؛ کروه و نبلسيک2۲1۲ ،؛ بالئوشتگوی و
همکاران2۲12 ،؛ مانکاسو و نبلسيک )2۲1۵ ،طبقات و
افقهای چينهای غنی از تجمعات کليپآستروئيدها
(ميزان باالی تراکم صدفها در نهشتهها) حاکی از
عملکرد فرایندهای تجمعی مانند توفان و غربالی ۵و
رخدادهای جابجایی و حمل و نقل مجدد ۶در محيطهای
دریای کم عمق میباشند (شکل 1پ) .چنين فابریکهای
رسوبی در نهشتههای کربناته ميوسن سازند قم در برش
چاهریسه در ایران مرکزی نيز مـشاهده شده است
(شکلهای  1و  )2که میتوانند گویای شرایط مشابهی با
حوضه مدیترانهای باشند.

جدول  .4تفسیر شرایط رسوبگذاری و محیط دیرینهای محیطهای دریایی بر اساس ویژگیهای و ساختارهای ظاهری و مورفولوژیکی
صدف کلیپآستروئیدها ،با ذکر مثالهایی از میوسن
محققین

ناحیه مطالعه

مورفولوژیهای مختلف صدف کلیپ

شده

آستروئیدها

کروه و
نبلسيک
()2۲۲۳

مصر /حوضه
مدیترانهای

مانکاسو و
نبلسيک
()2۲1۵

ایتاليا  /حوضه
مدیترانهای

مانکاسو و
نبلسيک
()2۲1۷

ایتاليا /حوضه
مدیترانهای

این مقاله

ایران مرکزی/
سازند قم  /برش
1
چاهریسه

تفسیر شرایط رسوبگذاری و محیط دیرینهای

تجمع فراوانی از جنس Parascutella
با صدف بسيار مسطح

محيط رو به ساحل ( ) Shorefaceو پر انرژی

حضور همزمان فرمهای مختلف کليپ
آسترها ( )Clypeasterو یا کليپ
آستروئيدها

 -1وجود همزمان منابع مختلف غذایی یا دانههای رسوبی
مختلف -2 .بسترهای رسوبی متفاوت و - ۳عمقهای
متفاوت حفاری در رسوبات

حضور همزمان فرمهای مختلف کليپ
آسترها ( ) Clypeasterو یا کليپ
آستروئيدها

 -1وجود همزمان منابع مختلف غذایی یا دانههای رسوبی
مختلف -2 .بسترهای رسوبی متفاوت و  - ۳عمقهای
متفاوت حفاری در رسوبات

کليـپآسـترها ( ) Clypeasterبا
صدفهای مسطح و فرورفته و نازک

 -1وجود رسوبات دانه ریز و  -2محيطهای ساب ليتورال
بيرونی با انرژی متوسط تا کم آب

کلـيپآسـترها ( )Clypeasterبا
صدفهای ضخيم و متورم

محيطهای ليتورال تا ساب ليتورال داخلی با انرژی
متوسط تا زیاد

حضور همزمان فرمهای مختلف کليپ
آستروئيدها

 -1وجود همزمان منابع مختلف غذایی -2 .بسترهای
رسوبی متفاوت و - ۳عمقهای متفاوت حفاری در
رسوبات

کليـپآسـترها ( )Clypeasterبا
صدفهای ضخيم و متورم

آبهای پرانرژی تا انرژی متوسط محيط های شول و
۶۵۴۳
دریای باز کم عمق2

سن

ميوسن
پيشين

ميوسن
پيشين-
ميانی

ميوسن
پيشين

ميوسن
پيشين

1

aboral surface
reworking
3
multiple reworking and transportation
4
storm
5
tempestite and winnowing
6
transportation and reworking
2
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شکل  . 4الف :تراکم بسیار کم فسیل کلیپآستروئیدها (پراکنده) در نهشتههای رسوبی (سنگهای کربناته ،ماسهسنگ یا کنگلومرا) ،ب :تراکم
کم فسیل کلیپآستروئیدها (پراکنده) در نهشتههای رسوبی (سنگهای کربناته ،ماسهسنگ یا کنگلومرا) ،پ :تراکم باالی فسیل
کلیپآستروئیدها (متراکم فشرده) در نهشتههای رسوبی (سنگهای کربناته ،ماسهسنگ یا کنگلومرا) ،ت :مایل ،عمودی و نامنظم قرار گرفتن
صدفهای کلیپآستروئیدها در نهشتههای رسوبی (سنگهای کربناته ،ماسهسنگ یا کنگلومـرا) (بعد از دفن در رسوبات) نسـبت به سـطح
الیهبندی ،ث :کلیپآستروئیدهایی که صدفهایشان در درون نهشتههای رسوبی (سنگهای کربناته ،ماسهسنگ یا کنگلومرا) به صورت موازی
نسبت به سطح الیهبندی و سطوح پشتی ( )aboral surfaceآنها روی به باال قرار گرفتند (در همان وضعیت در حال زندگی) ،ج :وجود
تجمعات روی هم انباشته شده ( )clustersصدفهای کلیپآستروئیدها در نهشتهها و سنگهای رسوبی (سنگهای کربناته ،ماسهسنگ یا
کنگلومرا).

شکل  . ۲پراکندگی نامنظم صدفهای کلیپآستروئیدها نسبت به سطح الیهبندی (با فلش مشخص شدهاند) در نهشتههای میوسن کربناته
سازند قم در ایران مرکزی .این فابریک رسوبی نشاندهنده شرایط پرانرژی و همچنین رخداد دورههای متعددی از فرایندهای حمل و نقل مجدد
و جابجایی در یک محیطرسوبی دریایی میباشد.
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 -9-۲آثار تافونومی برروی صدف کلیپآستروئیدها
به طور کلی فرآیندهای تافونوميکی متعددی بر روی
صدف اکينوئيدها بعد از مرگشان تاثير گذار است و شامل
فرآیندهای  -1بایواستراتينومی ( ( )biostratinomyشامل
فرسایش زیستی ،زیست موجودات دیگر بر روی صدف
اکينوئيدها ،خوردگی ،سایش ،قطعه قطعه شدن صدف و
جدا شدگی خارها و پليتهای صدف) و  -2فرآیندهای
دیاژنزی (بعد از رسوبگذاری) میباشند (مانکاسو و
نبلسيک .)2۲1۵ ،فرآیندهای بایواستراتينومی ،صدف
اکينوئيدها را هنگامی که بر روی بستر دریا هستند تحت
تاثير قرار میدهند در حالیکه فرآیندهای دیاژنزی،
صدف اکينوئيد ها را بعد از دفن در رسوبات تحت تاثير
قرار میدهند و سبب ترکخوردگی شعاعی ،تغيير شکل
طرح دور صدف و تخریب بخش مرکزی صدف اکينوئيدها
به خصوص کليپآستروئيدها میشوند (نبلسيک 1۱۱۱ ،و
 .) 2۲۲۹بررسیهای انجام شده بر روی فونهای ميوسن
کليپآستروئيدها در کنگلومراها و ماسهسنگهای نواحی
مدیترانهای (مانکاسو و نبلسيک2۲1۳ ،؛ نبلسيک و باسی،
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 )2۲۲۲نشان میدهند که خرد شدن زیاد صدف
اکينوئيدها و فراوانی قطعات آنها در رسوبات ناشی از
عملکرد تالطم یا آشفتگیهای مکرر در یک محيط
دریایی کم عمق و پرانرژی بوده است (شکل  ۳الف) و
اینکه حفظشدگی زیاد سطوح صدفهای اکينوئيدها و
همچنين خرد شدن اندک آنها گواهی بر عدم انتقال
شدید و حمل و نقل مجدد در یک محيط دریایی با انرژی
متوسط میباشد (بالئوشتگوی و همکاران2۲12 ،؛
مانکاسو و نبلسيک .)2۲1۳ ،همچنين بـر اسـاس
پژوهشهای صورت گرفته در حوضه مدیترانهای (مانکاسو
و نبلسيک2۲1۳ ،؛ رحمان و همکاران2۲1۵ ،؛ مانکاسو و
نبلسيک ،)2۲1۷ ،تغيير شکل طرح دور صدف ،تخریب
بخش مرکزی صدف و وجود ترکهای شعاعی بر روی
صدف کليپآستروئيدها در نهشتههای ماسهسنگی و
کنگلومرایی نشاندهنده فشار طبقات فوقانی در رسوبات
بر روی صدف خارپوستان مزبور بعد از رسوبگذاری (در
طی دیاژنز) و بعد از دفن اکينوئيد های مرده در رسوبات
می باشد (شکل ۳ب -ت).

شکل  . 9الف :قطعه قطعه شدن یا شکستگی زیاد صدف اکینوئیدها و فراوانی قطعات آنها در رسوبات (سنگهای کربناته ،ماسهسنگ یا
کنگلومرا) ،ب :تغییر شکل طرح دور صدف یک کلیپ آستروئید (در اینجا یک کلیپاستر) ،پ :تخریب بخش مرکزی صدف یک کلیپآستروئید
(در اینجا یک کلیپاستر) ،ت :وجود ترکهای شعاعی بر روی صدف کلیپآستروئیدها (در اینجا یک کلیپآستر).
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الزم به ذکر است که بر روی صدفهای کليپ
آستروئيدهای ميوسن در نهشتههای کربناته سازند قم در
برش چاهریسه در ایران مرکزی ،مشابه آثار تافونوميکی

۲2

شناسایی شده در نواحی مدیترانهای ،به چشم میخورد
(شکلهای  ۳و  )۴که شرایط رسوبگذاری و محيط
دیرینهای مشابهی را نشان میدهند.

شکل  .1آثاری از فرآیندهای تافونومیکی بر روی صدفهایی از سه نمونه مختلف از جنس کلیپآستر در نهشتههای میوسن کربناته
سازند قم در برش چاهریسه در ایران مرکزی ،الف :تغییر شکل طرح دور صدف و وجود ترکهای شعاعی بر روی صدف کلیپآستر نشان
دهنده اعمال فشار طبقات فوقانی در رسوبات ( ،)sediment loadingبر روی صدف مزبور بعد از رسوبگذاری (در طی دیاژنز) و بعد از
دفن خارپوست مرده در رسوبات میباشد .ب :تغییر شکل طرح دور صدف یک کلیپآستر دیگر ،پ :قطعه قطعه شدن یا شکستگی زیاد
صدف یک کلیپآستر در طی باقی ماندن صدف موجود بر روی بستر دریا.
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