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 مقدمه
ن قرن بیست و یکم رشدی شتابان داشته است و کشور عزیز ما ایران نیز از این امر تولید دانش در سالهای آغازی

مستثناء نبوده است. در این میان توجه به علوم زمین با توجه به نیازهای متنوع جوامع بشری به انرژی، آب و منابع 
رتیب رشته های مختلف معدنی و همچنین مخاطرات گوناگون زیست محیطی بیش از پیش نمایان شده است. بدین ت

زمین شناسی توسعه و شاخه های میان رشته ای مانند زمین شناسی پزشکی، زمین شناسی شهری، زمین شناسی 
 زیست محیطی، زمین شناسی نظامی و نظایر آن معرفی و به خوبی رشد کرده اند.

های کنند، ولی انجمنایفا میها و موسسات آموزش عالی کشور نقش کلیدی و اصلی در توسعه علوم اگرچه دانشگاه
ها شتافته و اند با گرد هم آوردن پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و سایر عالقمندان، به کمک دانشگاهعلمی نیز توانسته

نقش مهمی در پیشرفت و توسعه علوم ایفا نمایند. در همین راستا انجمن زمین شناسی ایران نیز توانسته است با 
های بزرگ کشور، نقشی ارزشمند در ارائه دستاوردهای ی تخصصی پرمخاطب به میزبانی دانشگاههابرگزاری همایش

 ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین صنعت ایفا کند.پژوهشی تولید شده در دانشگاه
ژوهشی ایجاد شده در های آموزشی و پهای اخیر و ظرفیتبا توجه به توسعه و رشد قابل توجه دانشگاه پیام نور در سال

شناسی شناسی ایران و گروه زمینحوزه علوم زمین در آن دانشگاه و بر اساس توافق صورت گرفته فیمابین انجمن زمین
شناسی شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمیندانشگاه پیام نور، بیست و یکمین همایش ساالنه انجمن زمین

میزبانی دانشگاه پیام نور استان قم برگزار گردید. این همایش که با استقبال خوب  دانشگاه پیام نور به صورت مشترک با
های حوزه علوم زمین ارائه و در معرض نقد پژوهشگران و صاحبنظران علوم زمین برگزار شد، فرصتی بود تا آخرین یافته

 و مباحثه قرار گیرد. 
شی خود را بصورت مقاله به دبیرخانه همایش ارسال نمودند، های پژوهضمن تشکر از کلیه پژوهشگرانی که آخرین یافته

سعی شد این مجموعه با سرعت و در اندک زمان باقیمانده تا تاریخ برگزاری همایش آماده و در اختیار عزیزان حاضر در 

جلد و عنوان  بر مبنای عناوین در ج شده در سامانه  71مجموعه مقاالت در همایش قرار گیرد. 

  حسب حروف الفبای فارسی نام نویسنده اول مقاله  تنظیم گردیده است. همایش و بر

های علمی، دبیرخانه همایش هیچگونه دخل و ی موجود در برگزاری همایشالزم به ذکر است که بر اساس رویه
است را تصرفی در محتوای علمی مقاالت ننموده است و صرفاً در مواردی که نویسنده )نویسندگان( الگوی مورد درخو

رعایت ننموده بودند، نسبت به ویرایش جزیی مقاالت اقدام نمود. در صورتی که در برخی صفحات ناهماهنگی و یا به 
شود، به دلیل عدم ارسال مقاله با الگوی درخواستی توسط نویسندگان بوده است که با توجه به هم ریختگی مالحظه می

های دریغ اعضای محترم کمیته علمی و داوران که از دانشگاهزحمات بی فرصت کم، امکان تنظیم دوباره نبوده است. از
 شود.مختلف کشور و همچنین بخش صنعت این مهم را برعهده داشتند تشکر و قدردانی می

این همایش با تالش و کوشش خستگی ناپذیر جمع زیادی از همکاران علمی، اداری و دانشجویان دانشگاه پیام نور به 
الزم است بدین وسیله از ایشان تشکر و قدردانی شود. آقای دکتر محمدعلی حسینی ریاست دانشگاه پیام  بار نشست که

نور استان قم، آقای دکتر روح اله ندری دبیر اجرایی، مدیران ستادی و اجرایی دانشگاه پیام نور استان قم و دانشجویان 
مور مربوط به برگزاری همایش را به طور خستگی ناپذیر و پرتالش رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان قم که ا

 شود. شبانه روزی به سرانجام رساندند که بدین وسیله از تالش ایشان صمیمانه تشکر و قدردانی می
در پایان ضمن تشکر از همه پژوهشگران و صاحبنظران حوزه علوم زمین کشور، امیدواریم این همایش توانسته باشد 

 ثر در پیشبرد علوم زمین در کشور داشته باشد.نقشی مهم و مو

 دکتر سید جواد مقدسی: دبیر علمی همایش

 شناسی ایراندکتر منصور قربانی: رئیس انجمن زمین

 7931ماه آبان 
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 برگزارکنندگان
 دانشگاه پیام نور  

 شناسی ایرانانجمن زمین

 

 

 کنندگان حمایت

 دانشگاه پیام نور  معاونت فناوری و پژوهشی -آقای دکتر کریمی 

 معاونت اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور –آقای دکتر علیزاده 

 کشور معدنی اکتشافات و شناسیزمین سازمان -خانم دکتر لک 

 (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم) -آقای دکتر دهقانی 

 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری -آقای دکتر صالحی 

 دانشگاه پیام نور استان قم -دکتر حسینی آقای 

 بنیاد ملی نخبگان استان قم -آقای دکتر محمدرضایی 

 انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران -آقای دکتر خطیب 

 سازمان نظام مهندسی معدن استان قم-آقای مهندسی سید حسینی 

 انجمن زمین شناسی نفت ایران -آقای دکتر بشری 

 زمینآرین پارس شناسی زمین پژوهشی مرکز -قربانی  آقای دکتر

 شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما

 (CIVILICAپایگاه اطالعاتی مرجع دانش)

 شرکت ژئودیوار

 آقای مهندس رضا صدیق
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 زمین شناسی ایرانکمیته اجرایی بیست و یکمین همایش انجمن

 شناسی دانشگاه پیام نورو یازدهمین همایش ملی زمین
 

 کتر منصور قربانید

 سید جواد مقدسی دکتر

 روح اله ندری دکتر

 محمد علی حسینی دکتر

 آقای علی مصطفوی

 آقای حسن پاکدامن

 آقای حسن بیطرفان

 آقای علی کریمی

 آقای محمد نیک نام

 آقای داود غالمی

 آقای مجید اسدی

 خانم اسرا محتشمی راد

 خانم لیال میرزایی مقدم

 دیخانم فاطمه گالب عین آبا

 خانم فرزانه احمدی

 خانم عطیه خراسانی

 خانم رقیه قربانی

 خانم مبینا رحیمی

 خانم معصومه رضایی

 خانم ریحانه افخمی

 خانم نجمه ذاکری

 آقای ابوالفضل صفری

 خانم افسانه قنبریان

 خانم زهرا رباط جزی

 خانم سمانه رجاقمی

 خانم نفیسه شیعه مرتضی

 خانم فاطمه پژمان

 خانم فائزه سلمان

 خانم عظیمه برقی

 خانم سمانه سادات مجتوبی

 آقای ابراهیم قنبری

 اقای محمد حسن شهبازی

 آقای سید محمدجواد شهابی

 آقای سید محمد قدمگاهی

 آقای سید حسن حسینی

 سید صمد مشعشعیآقای 
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زمین شناسی ایران و یازدهمین کمیته علمی  بیست و یکمین همایش انجمن

 شگاه پیام نورشناسی دانهمایش ملی زمین

 

 محمد حسین آدابی دکتر آقای

 آقای دکتر مهران آرین

 آریامنش محمد دکتر آقای

 آزادی اصغر دکتر آقای

 آقازاده مهراج دکتر آقای

 خانم دکتر فریماه آیتی

 خانم دکتر مریم آهنکوب

 آقای دکتر امیر اثنی عشری

 ارزانی ناصر دکتر آقای

 ای ارومیه علی دکتر آقای

 احدنژاد وحید دکتر آقای

 حمدیانکتر جمشید اد آقای

 احیا فرهاد دکتر آقای

 نیا اعلمی زهرا دکتر خانم

 افضل پیمان دکتر آقای

 پور علی امام علی دکتر آقای

 

 کرمی شاه امیر سادات مهناز دکتر خانم

 بابازاده احمد سید دکتر آقای

 خانم دکتر لی لی ایزدی کیان

 آقای دکتر مهدی بادپا

 برزگر نحس دکتر آقای

 بطالبلویی صدیقه دکتر خانم

 فر بهاری اکبر علی دکتر آقای

 شیرازی نژاد پروانه مهناز دکتر خانم

 پیروان حمیدرضا دکتر آقای

 خانم دکتر فتانه تقی زاده فرهمند

 توکلی وحید دکتر آقای

 خانم دکتر سیده سمیه تیموری

 قدسی ثیاب اصغر علی دکتر آقای

 آقای دکتر حسین جاللی

 جلیلیان حسین علی دکتر آقای

 بدر جمشیدی محبوبه دکتر خانم
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 کهن جوزانی گلناز دکتر خانم

 مقدس حافظی ناصر دکتر آقای

 علیلو حاج بهزاد دکتر آقای

 پور حسن شهره دکتر خانم

 چیان خامه ماشااله دکتر آقای

 خدابخش سعید دکتر آقای

 خلج محمد دکتر آقای

 آقای دکتر محمد مهدی خطیب

 آرانی داداشی حسین سمهند آقای

 خانم دکتر لی لی دانشور صائین

 دانشیان جهانبخش دکتر آقای

 دهکردی داودیان علیرضا دکتر آقای

 داوودی زینب دکتر خانم

 زاده رجب علی محمد دکتر آقای

 آقای دکتر پیمان رجبی

 عمران نژاد رشید اهلل نعمت دکتر آقای

 رضایی خلیل دکتر آقای

 رفیعی بهروز دکتر آقای

 حجت اهلل رنجبر دکتر آقای

 آقای دکتر محسن رنجبران

 السادات رئیس ناصر سید دکتر آقای

 رئیسی اهلل عزت دکتر آقای

 آقای دکتر مهدی زارع

 زراسوندی علیرضا دکتر آقای

 ساریخانی رامین دکتر آقای

 ساکی عادل دکتر آقای

 سپاهی اصغر علی دکتر آقای

 آقای دکتر سیروس شاکری

 شریفی فرجع دکتر آقای

 شریعتی شهرام دکتر آقای

 شعاعی غالمرضا دکتر آقای

 آقای دکتر رحیم شعبانیان

 شفیعی بهنام دکتر آقای

 آقای دکتر جعفر شریفی

 آقای دکتر شهریار صادقی

 صفری مهدی دکتر آقای
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 فاضل طالع ابراهیم دکتر آقای

 آقای دکتر محمد فداییان

 عباسی نصراهلل دکتر آقای

 عجائبی سادات کیمیا دکتر خانم

 علیرضایی سعید دکتر آقای

 علیزاده حسن دکتر آقای

 غضنفری پرویز دکتر آقای

 آقای دکتر مرتضی فالح پور طزنجی

 آقای دکتر عباس قادری

 قادری مجید دکتر آقای

 قاسمی اهلل حبیب دکتر آقای

 نژاد قاسمی ابراهیم دکتر آقای

 اردکانی قانعی آقای دکتر جواد

 قدیمی آقای دکتر فریدون

 قربانی منصور دکتر آقای

 قلمقاش جلیل دکتر آقای

 زاده کبریایی رضا محمد دکتر آقای

 کرمی جالل دکتر آقای

 بخشایش کشاورز آقای دکتر محمد

 همایون کی زهرا دکتر خانم

 محبوبی اهلل اسد دکتر آقای

 محمدی مهین دکتر خانم

 آقای دکتر سید داوود محمدی

 مختاری اصغر علی دکتر آقای

 مدبری سروش دکتر آقای

 دکتر فرید مر آقای

 آقای دکتر مسعود مرسلی

 مسعودی دکتر فریبرز آقای

 مظلومی علیرضا دکتر آقای

 مظهری علی سید دکتر آقای

 جو معانی محمد دکتر آقای

 پور معدنی سعید دکتر آقای

 مقدسی جواد سید دکتر آقای

 مقیمی همایون دکتر آقای

 شفارودی زاده ملک آزاده دکتر خانم

 موذن محسن دکتر آقای
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 حرمی موسوی رضا سید دکتر آقای

 آقای دکتر فردین موسیوند

 مهرنیا رضا سید دکتر آقای

 میرنژاد حسن دکتر آقای

 ناصری رضا حمید دکتر آقای

 آقای دکتر تقی نبئی

 زاده نجف علیرضا دکتر آقای

 نجفیان بهرام دکتر آقای

 نخعی محمد دکتر آقای

 ندایی خانم دکتر مهناز

 ندری اله روح دکتر آقای

 نیکودل محمدرضا دکتر آقای

 آقای دکتر رضا نوزعیم

 جوادی واعظ فاطمه دکتر خانم سرکار

 نیا وحیدی محمد دکتر آقای

 آقای دکتر مهدی هاشمی

 هراتی حمید دکتر آقای

 زاده هوشمند عبدالرحیم دکتر آقای

 یزدی محمد دکتر آقای

 یساقی علی دکتر آقای

 هادی یگانه فرر آقای دکت
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 چكیده:

گذاری سازند آسماری در بُرش عِماددِه پرداخته  ها و محیط رسوب زیرمحیط ها، ریزرُخساره این پژوهش به بررسی دسته

خورده قرار دارد و ضخامت  است. مقطع انتخابی، در تاقدیس گاوبَست از زیرپهنه فارس ساحلی و درون پهنه زاگرس چین

ریزرُخساره تفکیک  دسته 1 خساره تشخیص داده شده، تعدادریزرُ 88باشد. با ارزیابی کمی و کیفی  متر می 144واقعی آن 

آواری، کوالبی و پیراکِشَندی  های رسوبی دریای باز تا بسته، سد زیست ترتیب کاهش عمق در زیرمحیط گردیدند که به

 گذاری نموده باشند. با شیب مالیم رسوب از نوع رَمپآید که روی سکویی کربناته  نظر می جاگذاری شدند و اینطور به

 ریزرُخساره، محیط رسوبی خورده، فارس ساحلی، سازند آسماری، دسته چین: زاگرس ها کلید واژه
Depositional model of the Oligo-Miocene sequence in Emad Deh section, South Fars 

Nasim Ashofteh1*, Reza Sadeghi2, Bahmanyar Kazemi3 ,Mehran Mossalanejad4 

*1&4- M.Sc. student, Department of Geology, Payame Noor University, P. O. Box 19395-3697, Tehran, Iran 

2- Ph.D., Department of Geology, Payame Noor University (PNU), P. O. Box 19395-3697, Tehran, Iran 

3- M.Sc., South Pars Gas Complex Company, Bushehr, Iran 

Abstract: 
This research has been studied microfacies classes, sub-environments and sedimentary environment of Asmari Formation 

in Emad Deh section. The selected section is located at the Gavbast anticline from Coastal Fars sub-zone in folded Zagros 

and its actual thickness is 144 meters. With quantitative and qualitative evaluation 88 microfacies has been detected, 5 

microfacies classes were distinguished which respectively reduce depth in sub-environments of open-restricted marine, 

shoal, lagoon and peritidal and it seems that they have been deposited on a carbonate platform of homoclinal ramp. 

Keywords: Folded Zagros, Coastal Fars, Asmari Formation, Microfacies Classes, Sedimentary Environment 

 : مقدمه

 ترین مخازن نفتی به ترین و جوان (، یکی از مهم1332میوسن پیشین )مطیعی،  -سازند آسماری با محدوده سنی اُلیگوسن

 نام این سازند از کوه آسماری واقع در جنوباست.  شناسان بوده  همین دلیل از گذشته مورد توجه زمین رود و به شمار می

رش تُلِگِ گِندر تَ( 1624توسط ریچاردسُن ) ی آن نیزلگورش اُو بُ گرفته شده )استان خوزستان(خاوری مسجدسلیمان 

 و سازشناسی کوهای رنگ با ریختهای مقاوم کرم تا قهوهآهک سنگ متر 314که شامل  گردیدهگیری همین کوه اندازه

( 1691بار توسط جیمز و وایند )  نگاری سازند آسماری نخستین چینه های زیست (. بررسی1332میوسن است )مطیعی،  به سن

(، صیرفیان و 1331های اخیر نیز افرادی همچون: کالنتری ) ( انجام پذیرفته، اما در سال1693و سپس آدامز و بورژوآ )

 امیرشاه(، 2006(، الرسِن و همکاران )2003(، اِهرِنبِرگ و همکاران )2009مقدم و همکاران ) (، وزیری1668همدانی )

اند. در این  های گوناگونی روی سازند آسماری پرداخته ( به تحقیق2018صادقی و همکاران ) (،2010) کرمی و همکاران

با مختصات شناسی و بازدیدهای صحرایی، بُرش عِماددِه  های زمین ای، نقشه پژوهش نیز با بررسی تصاویر ماهواره

mailto:Ashoftehnasim@gmail.com
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کیلومتری  69لومتری جنوب عِمادشهر )عِماددِه( و کی 3واقع در  E: 53° 10.642 ´52˝و  N: 27° ˝35.497 ´23جغرافیایی: 

(. 1برداری قرار گرفت )شکل انتخاب شد و پس از اطمینان از گسله نبودن آن، مورد مترکشی و نمونهباختری الر  جنوب

 ها اختصاص یافته و مرز زیرین و زبرین آن نیز به آهک شناسی سازند آسماری در این بُرش به سنگ حجم سنگ بیشترین

 (.1و2های شکلباشد ) صورت همشیب و احتماالً پیوسته می رتیب با سازندهای جهرم در پایین و گچساران در باال بهت

 
 (.www.freeworldmaps.net/asia/iranهای دسترسی به بُرش عِماددِه )نقشه ایران برگرفته از:  : موقعیت جغرافیایی و راه7شکل

 :روش تحقیق

متر  144متری انجام پذیرفت. ضخامت این بُرش  2برداری با فواصل  وسیله میله ژاکوب و نمونه هدر بُرش عِماددِه مترکشی ب

ترتیب برای سازند  ها و تعداد مقاطع به باشد که ضخامت عدد می 88و تعداد مقاطع نازک میکرُسکُپی تهیه شده از آن 

باشد. نامگذاری  عدد می 14متر و  21ساران: عدد و سازند گچ 11متر و  81عدد، سازند آسماری:  16متر و  38جهرم: 

روش السمی و  ها به (، تشخیص ریزرُخساره1632( و اِمبری و کِلُوان )1692کمک روش دانهام ) های کربناته به سنگ

(، گیل 1631های استاندارد ویلسُن ) ها و تعیین محیط رسوبی نیز، با استفاده از مدل ( و تفکیک زیرمحیط1681کاروزی )

 ( انجام گرفته است.2010( و فلوگل )2004(، پُمار و همکاران )2000)

 
 : نمایی از رُخنمون و مرز تبدیل سازندهای جهرم، آسماری و گچساران در بُرش عِماددِه، تاقدیس گاوبَست، منطقه الرستان.2شکل
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 بحث:

 یی و تفکیک گردیدند و در زیرمحیطای شناسا رُخساره گروه زیست 1مقطع نازک میکرُسکُپی،  88با مطالعه میکرُسکُپی 

 (.1تا3های وشکل1آواری، کوالبی و پیراکِشَندی گنجانیده شدند )جدول های دریای باز و بسته، سد زیست
 شده در انتهای سازند جهرم، سازند آسماری و ابتدای سازند گچساران در بُرش عِماددِه. های تفکیک ریزرخساره : دسته7جدول

 

 باززیرمحیط دریای  -1

 (1-3پکستون )شکل -نومولیتیده میلیولیدز بایوکالستس وکستون ای  خسارهرُ گروه زیست -1

ها،  های سبز، مرجان اُستراکُدا، باالنوس، جلبکئرها، ها، بریوزو ای دهندگان اصلی این دسته شامل: خارداران، دوکفه تشکیل

ومولیتِس، اُپرکولینا و انواع فرعی آن شامل: پلُییدها، نِئُرُتالیا، بیلُکولینا، کویینکولُکولینا، تریلُکولینا، آستروتریلینا، ن

 آوارها، تکستوالریا، کیلُستُمِال، پنرُپلیس، دِندریتینا، پرراپیدیُنینا، رئوسال، بایجِنِرینا، پُلی سودُلیتونال، ولوولینید، اِلفیدیُم، درون

زی پُرسالنوز، نشانگر زیرمحیط  داران کَف  طورکلی روزن . بهد هستندمُرفینید، کُرتُییدها، مِئاندرُپسینا، آرکِیاس و اُنکویی

(. 2000های هیالین درشت، نماینده زیرمحیط دریای باز با شوری عادی هستند )گیل،  کوالبی با شوری کم تا زیاد و نمونه

یط با هم و درنتیجه گردش دلیل ارتباط دو زیرمح پس همیافتی آنها در این گروه، گواهی بر توازن نسبی میزان شوری به

تر و نزدیک  عمق و البته پایین ( رَمپِ درونی کمRenema & Troelstra, 2001دار در پهنه نوردار ) جریان آب آزاد و اکسیژن

سکوی رَمپی  14و  13، 3های  شماره RMFتوان با  رُخساره را می این دسته های ( است. ویژگیFWWBبه پایه امواج عادی )

(Flugel, 2010 و )SMF سکوی لَبه 3کمربند  18و  13، 8های  شماره ( دارWilson, 19751و4های ( مقایسه نمود )شکل.) 

 زیرمحیط دریای باز تا بسته -2

 (.2-3گرینستون )شکل -ای بایوکالستیک ایمپِرفُریت فرامینیفرا پکستون  خسارهرُ گروه زیست -2-1

ا، تریلُکولینا، آستروتریلینا، میلیُال، سودُلیتونال، ولوولینید، تکستوالریا، کیلُستُمِال، بیلُکولینا، کویینکولُکولین اجزاء اصلی شامل:

مُرفینید، آرکِیاس، هایمانِال، دیکتیُکُنوس، اِسپیرُلُکولینا، دِیویزیکُنوس،  پرراپیدیُنینا، پنرُپلیس، دِندریتینا، بایجِنِرینا، پُلی

یپیدیُنینا، لیتونِال، پِنارکیاس، گِلُبُرِتیکولینا، اُربیتُلیتس، نئوتابِرینا، اِسپیرُلینا، کاسکینُسپیرا، کاسکینُلینا، رابدُریتس، اُلسُنینا، نئور

اُستراکُدا، باالنوس، دیترُپا و های قرمز و سبز،  ها، جلبک ئرها، مرجانپایان، بریوزو ها، شکم ای وشان، دوکفه خارداران، الله

وفور  باشند. ها می آوارها، رئوسال، دیسکُربیس، رُتالیکُنوس و پِلِت تالیا، مِدُسیا، اِلفیدیُم، درون: پلُییدها، نِئُرُشامل فرعی اجزاء

پلیدها و میلیولیدها که هایی مانند پِنرُ پُرسالنوز که نماینده پهنه نوری باالیی بوده و همیابی نمونه ی پوسته داران بزرگ روزن
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شمار  ریزرُخساره به این دسته  ترین ویژگی (، مهمRomero et al., 2002هستند ) عمق و بسیارشور های بسته، کم ویژه کوالب

عمق  درونی کم باز تا محصور و همچنین کوالبی در رَمپِ  توان به دریای  ای را می خسارهآید. بنابراین زیرمحیط چنین رُ می

سکوی کربناته رَمپی و  20و  13، 14، 13، 3ای ه شماره RMFو باالتر از پایه امواج عادی مرتبط دانسته و وضعیت آنرا با 

SMF سکوی لَبه 8و  3کمربندهای  18و  8های  شماره ( دار مطابقت دادWilson, 1975; Flugel, 20101و4های ( )شکل.) 

 (.4و3-3های پکستون )شکل -نِئُرُتالیا میلیولیدز بایوکالستس وکستون ای اِسمال رُتالیدز  خسارهرُ گروه زیست -2-2

اُستراکُدا،  ئرها،پایان، بریوزو ها، شکم ای وشان، دوکفه خساره دربرگیرنده: خارداران، اللهریزرُ ناصر اصلی این دستهع

بیلُکولینا، کویینکولُکولینا، تریلُکولینا، آستروتریلینا، میلیاُل، اِسپیرُلُکولینا، ها،  های قرمز و سبز، مرجان جلبک باالنوس،

ا، نِئُرُتالیا، رئوسال، اِلفیدیُم، دیسکُربیس، آمُنیا و عناصر فرعی آن هم شامل: پلُییدها، دِندریتینا، ماسیلینا، اِشلومبِرجرین

ینا، ولوولینید، هایمانِال، پرراپیدیُنینا، نئوریپیدیُنینا، نئوتابِرینا، بایجِنِرینا، تکستوالریا، اُربیتُلیتس، دیکتیُکُنوس، کاسکینُل

آوارها، هاکیاردیا، آمفیستِژینا، آرکِیاس، پنرُپلیس، اُپرکولینا، کُرتُییدها، سودُلیتونال،  ینا، درونرابدُریتس، مِدُسیا، اُلسُن

دارانی  خساره بیشتر دارای روزنهریزرُ این دسته باشد. ها، اِسپیرُلینا و نومولیتس می مُرفینید، مِئاندرُپسینا، پِلِت کیلُستُمِال، پُلی

عمق،  منفذ )پرسالنوز( و بدون همزیست نوری همچون میلیولیدها است که نواحی بسیار کم هایی بی اندازه با پوسته کوچک

خساره (. پس این رGeel, 2000ُدهند ) انرژی، کم تا بسیار شور، با بستری ریزدانه و نسبتاً غنی از مواد مغذی را ترجیح می کم

عمق و باالتر از پایه  ا بسته و همچنین کوالبی رَمپِ درونی کمباز ت های دریای  تواند مرتبط با پهنه نوردار زیرمحیط بیشتر می

( Flugel, 2010رَمپی ) سکوی کربناته  20و  18، 13، 19، 14، 3های  شماره RMF( باشد و بنابراین با FWWBامواج عادی )

 (.1و4های است )شکل( قابل مقایسه Wilson, 1975دار ) سکوی کربناته لَبه 8و  3کمربندهای  18و  8های  شماره SMFو 

 آواری زیرمحیط سد زیست -3

 (.9و1-3های گرینستون )رودستون( )شکل -ای آگرِگاتِس پلُییدال میلیولیدز بایوکالستس پکستون  خسارهرُ گروه زیست -3

وس، بیلُکولینا، اُستراکُدا، باالنهای قرمز و سبز،  جلبک ،ها ئرها، مرجانوشان، بریوزو پایان، خارداران، الله ها، شکم ای دوکفه

ها از اجزاء  ها و اَنگورسنگ آوارها، لومپ درونکویینکولُکولینا، تریلُکولینا، آستروتریلینا، میلیُال، اِسپیرُلُکولینا، پلُییدها، 

وس، و نِئُرُتالیا، پرراپیدیُنینا، کاسکینُلینا، آرکِیاس، هایماناِل، رُتالیکُنخساره هستند ریزرُ دهنده این دسته اصلی تشکیل

مُرفینید، اِلفیدیُم، اُربیتُلیتس، پنرُپلیس،  دِندریتینا، مِدُسیا، ولوولینید، تکستوالریا، رئوسال، بایجِنِرینا، رابدُریتس، پُلی

نئوریپیدیُنینا، نومولیتس، سودُلیتونال، هاکیاردیا، دیسکُربیس، کُرتُییدها، اُلسُنینا، آمفیستِژینا، کاسکینُسپیرا، اِسپیرُلینا، 

پُشتیبان با اَنباشتگی فراوان  رخساره دانه زیست دهند. این دسته ها نیز اجزاء فرعی آنرا تشکیل می ستُماِل، مِئاندرُپسینا و پِلِتکیلُ

منفذ و بدون همزیستی مانند  داران بی آوارهایی همچون نرمتنان، خارپوستان و بریوزوئرها و همیافتی با روزن زیست

سیمانی پدیدار گردیده  -ای در بستری گِلی های اَنبوهه های غیراسکلتی همچون پلُییدها و دانه ممیلیولیدها و همچنین آلُکِ

پوردیل  کرم )اله های کِشَندی )جزرومدی( باشد تواند نشاندهنده پهنه تجمع خارداران درکنار میلیولیدها و پلُییدها میاست. 
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رکنار جورشدگی ضعیف تا متوسط، گردشگی متوسط و بلوغ (. درواقع حضور میلیولیدها و پلُییدها د2010و همکاران، 

توانند  های مرتبط با این دسته، همگی شواهدی هستند که می خسارهگرینستون( در ریزرُ-بافتی متوسط تا خوب )پکستون

التر از ای با داخلی باشند و محدوده مپِآواری در بخش میانی رَ نشانگر انرژی متوسط تا زیاد حاکم بر زیرمحیط سد زیست

(. از اینرو Flugel, 2010( و در معرض امواج جزرومدی )کِشَندی( را یادآور گردند )FWWB/NWBپایه امواج عادی )

( و 2010سکوی کربناته رَمپی فلوگل ) 28و  23، 29های  هه شمار RMFخساره را با های این رُ شاید بتوان مجموعه ویژگی

SMF (.1و4های ( همانندسازی نمود )شکل1631دار ویلسُن ) سکوی کربناته لَبه 8ند کمرب 24و  18، 13، 19، 12های  شماره  

 پیراکِشَندی -زیرمحیط کوالبی -4

 (.8و3-3های شکلای مادستون و فِنسترال مادستون ) خسارهرُ گروه زیست -4

قع باتوجه به نبود یا کمبود دروا خارداران به همراه نِئُرُتالیا است.های  این دسته بیشتر واجد مقادیر کمی از خرده صدف

ای یا ساخت ها هم دارای تخلخل پنجره خسارهپُشتیبان که در برخی ریزرُ ای گِل های شاخص و وجود زمینه ریزسنگواره

باشد، زیرمحیط  ( میFenestral Porosity / Fenestral Fabric / Birdseye Structure) ایپرندهچشم ای یا ساختمانروزنه

( تا Intertidalهای کِشَندی یا کوالبی محصور بدون گردش آب آزاد ) تواند در پهنه ریزرُخساره می تهتشکیل این دس

های آن  انرژی و نوردار رَمپِ درونی درنظر گرفته شود. بنابراین ویژگی عمق، کم ( درون بخش کمSupratidalروکِشَندی )

در  23و  21های  شماره SMF( و Flugel, 2010ته رَمپی )در سکوی کربنا 23و  16های  شماره RMFتا اندازه زیادی با 

 (.1و4های ( قابل مقایسه خواهد بود )شکلWilson, 1975دار ) سکوی کربناته لَبه 6و  8کمربند 

 
 های شناسایی شده در بُرش عِماددِه، منطقه الر، استان فارس. رُخساره ریززیست : تصاویر مقاطع میکرُسکُپی دسته9شکل

1: Nummulitidae Miliolids Bioclasts Wackestone–Packstone (G.648, 40X), 2: Bioclastic Imperforate Foraminifera 

Packstone–Grainstone (G.597, 40X), 3&4: Small Rotaliids Neorotalia Miliolids Bioclasts Wackestone–Packstone 

(G.638, 25X), 5&6: Aggregates Peloidal Miliolids Bioclasts Packstone–Grainstone (Rudstone) (G.604 & G.605, 25X), 

7: Mudstone (G.696, 40X), 8: Fenestral Mudstone (G.700, 40X). 
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 تفسیر محیط و ارایه مدل رسوبی:

( برای بُرش عِماددِه Microfacies Packagesریزرُخساره ) دسته 1های صحرایی و آزمایشگاهی، تعداد  پس از بررسی

آواری،  های رسوبی دریای باز تا بسته، سد زیست ترتیب کاهش عمق شامل زیرمحیط شناسایی و تفکیک شدند که به

 (.1و4های باشند )شکل کوالبی و پیراکِشَندی می

داران منفذدار  های درشت، میلیولیدها و همچنین روزن های صدفی سنگواره ( که مملو از خرده1رُخساره اول ) زیست دسته

با بلوغ بافتی وکستون تا پکستون  نومولیتیدها )نومولیتِس و اُپرکولینا( بوده وداری همچون  زی بزرگ و همزیست کف

 (. 4باشد )شکل ترین ناحیه رَمپِ داخلی می ط با بخش انتهایی ویا عمیقآشکار گردیده است، مرتب

زی بزرگ و  فمنفذ کَ داران بی آوارها، روزن (، باتوجه به فراوانی زیست2-2و  1-2های دوم ) رُخساره زیست دسته

های  وط به زیرمحیطزی کوچک با بلوغ بافتی وکستون تا گرینستون، مرب فهای منفذدار کَ دار و همچنین نمونه همزیست

 (. 4باشند )شکل دریای باز تا محصور و کوالبی رَمپِ درونی می

ای با بلوغ بافتی  های اَنبوهه ییدها و دانهآوارهای گوناگون، میلیولیدها، پلُ دلیل تجمع زیست ( به3رُخساره سوم ) زیست دسته

تواند به زیرمحیط سدی  گردشگی متوسط، میهمراه  هپکستون تا گرینستون )رودستون( و جورشدگی ضعیف تا متوسط ب

 (. 4در محدوده میانی رَمپِ درونی نسبت داده شود )شکل

آوارها و  منفذ، کاهش زیست زی منفذدار و بی فداران کَ ( نیز، باتوجه به نبود یا کمبود روزن4رُخساره چهارم ) زیست دسته

های مرتبط با  خسارهای در زمینه میکرایتی برخی ریزرُ پرنده مهمراه وجود بافت چش همچنین بلوغ بافتی ضعیف )مادستون( به

های فوق  های کوالبی محصور )پهنه جزرومدی یا کِشَندی( با گردش محدود آب تا پهنه تواند در زیرمحیط آن، می

 (.4عمق جایگذاری گردد )شکل درونی کم مپِجزرومدیِ )روکِشَندی( بخش ابتدایی رَ
 

 
 مپی در بُرش عِماددِه.گذاری سازند آسماری روی یک سکوی کربناته رَ نه و مدل فرضی رسوب: محیط رسوبی دیری4شکل
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 های رسوبی سازندهای جهرم، آسماری و گچساران در بُرش عِماددِه. ها و زیرمحیط ریزرُخساره ها، دسته : ستون ریزرُخساره5شکل

 : گیری نتیجه

آواری، کوالبی و  های دریای باز و بسته، سد زیست عمق در زیرمحیط ترتیب کاهش سازند آسماری در بُرش عِماددِه، به

گیرد.  عمق دریای باز تا روکِشَندی را دربرمی ای از ناحیه کم گذاری نموده و محیط رسوبی آن، بازه پیراکِشَندی رسوب

 ( و یا پراکندهBarrier Reefsهای سدی ) شکل ریف های ریفی بزرگ و پیوسته به نبود اثری از رُخنمون تودهباتوجه به 

(Patch Reefsُو عدم تشخیص ر )داران  حضوری روزنه لغزشی و همچنین وجود شواهدی مانند هم -های ریزشی خساره

ها  خسارههای پهنه جزرومدی، تغییر و تبدیل تدریجی ریزرُ منفذ، گسترش رُخساره بزرگ و کوچک منفذدار و بی زیِ فکَ

گذاری سازند آسماری در این  محیط رسوبی دیرینه و مدل فرضی رسوبتوان  کدیگر، میای به ی خسارههای ریزرُ و گروه

 ( پیشنهاد نمود.Homoclinal Rampجورشیب ) صورت سکویی کربناته از نوع رَمپِ ، بهنقطه از زاگرس را

 : تشكر و سپاسگزاری

و وسایل آزمایشگاهی و از خانم مهندس دلیل در اختیار گذاشتن تجهیزات صحرایی  نور مرکز جهرم به از دانشگاه پیام

 شود. زاده، آقای مهندس محمدکاظم کمالی و آقایان حیدری، بخاطر همراهی در کار صحرایی قدردانی می افسانه چمن
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 های ائوسن پسین برش چاه خرما )جنوب غرب رفسنجان( نهشتهزیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 t.ahmadi@pnu.ac.ir، دانشگاه پیام نور استادیار گروه زمین شناسیطیبه احمدی، 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

ستبرا است که با مرز ناپیوسته بین  های ائوسن پسین در جنوب غرب رفسنجان شامل یک واحد رسوبی آهکی کمنهشته

زی در این واحد کربناته شناسایی گردید ای متنوع از روزنبران کفواحدهای آتشفشانی ائوسن قرار گرفته است. مجموعه

به سن ائوسن پسین ( (Nummulites fabianii Taxon-Range Zone که بر اساس پراکندگی آنها یک زون زیستی

(Priabonianمعرفی گر ).های مورد بررسی در محیطی آرام و به دور دهد که نهشتهبررسی بوم شناسی دیرینه نشان می دید

 اند. از آشفتگی با عمق متوسط، شوری نرمال، گرم و فقیر از مواد غذایی نهشته شده

 
 بوم شناسی دیرینه. ، رفسنجان،پسین ائوسن، زیروزنبران کف: کلید واژه ها

 
Biostratigraphy and paleoecology of Late Eocene strata in Chah Khorma section (Southwestern 

Rafsanjan) 
Tayebeh Ahmadi, Assistant Professor, Department of geology, Payame Noor University (PNU) 

t.ahmadi@pnu.ac.ir 

 

Abstract: 
 

The Late Eocene strata in southwest of Rafsanjan is composed of a thin calcareous unit which is unconformably 

lain between Eocene volcanogenic complex. A diverse assemblage of benthic foramnifera were identified in the 

calcareous unit. Based on the stratigraphic distribution of the well known foraminifers, a Late Eocene 

(Priabonian) biozone of larger foraminifera (Nummulites fabianii Taxon-Range Zone) was recognized.  

Biostratigraphical studies suggest the studied section have been deposited in low turbulence, oligotrophic water 

of middle shelf paleoenvironments of tropical to subtropical oceans. 

 

Keywords : Benthic foraminfera, Late Eocene, Rafsanjan, Paleoecology. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 

 º11 11´و  º11 34´کیلومتر مربع بین طولهای جغرافیایی 460مجموعه آتشفشانی رسوبی طاقدیس شان آباد با وسعتی بالغ بر 

باشد. این مجموعه از نظر شمالی در استان کرمان و جنوب غرب شهرستان رفسنجان واقع می º30 11´تا  º30 3´و عرضهای 

باشد. این کمپلکس بخشی از کمربند ماگمایی کمپلکس بحر آسمان به سن ائوسن میلق به تقسیمات زمین شناسی متع

 یک وسیله به که باالیی و آذرین زیرین واحد دو از آباد شان ساردوئیه( است. طاقدیس-دختر )نوار آتشفشانی دهج-ارومیه
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 فاز دو بین زمانی در فاصله آرامش دوره یک از نشان آهکی واحد. است شده تشکیل شوند،می جدا هم از آهکی واحد

در این پژوهش یک برش چینه شناسی از واحد آهکی مذکور در  .(1383دارد )صدیقیان و همکاران،  را آتشفشانی فورانی

 نزدیکی منطقه چاه خرما جهت مطالعه زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه انتخاب و برداشت شده است. 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

 ناسی برش مورد مطالعهچینه ش

کیلومتری جنوب غرب شهرستان رفسنجان در میانه مرز جنوبی محدوده منطقه حفاظت شده  43برش مورد مطالعه در 

های کرم رنگ متر بوده و از آهک 38واقع شده است. ستبرای برش مورد نظر  منصور آباد و در نزدیکی منطقه چاه خرما

 هر دو مرز زیرین و باالیی برش مذکور ناپیوسته بوده و در تماس با کیل شده است. ای تشدار، آهک مارنی و ماسهفسیل

ترین مسیرها دسترسی به برش مورد نظر از چندین مسیر امکان پذیر است. یکی از آساناست.  ائوسن های آتشفشانیسنگ

شود. اولین سرچشمه جدا می-نکیلومتر از جاده اصلی رفسنجا 40ای است که پس از طی حدود از طریق جاده آسفالته

 (. 1شود به منطقه چاه خرما می رسد )شکلجاده فرعی که از این جاده جدا می

 
 

 موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به برش مورد مطالعه. -7شکل 
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 زیست چینه نگاری

زی کوچک روزنبران کف ( وLBFزی بزرگ )زی شامل هر دو گروه روزنبران کفجنس و گونه از روزنبران کف 11

(SBF :در برش چاه خرما شناسایی گردیده است که عبارتند از ) 
Nummulites fabianii (Prever), N. cf. ptukhiani (Kacharava), N. sp., Alveolina sp., Asterigerina rotula 

(Kaufmann), Eorupertia Magna (Le Calvez), Pyrgo sp., Assilina sp., Amphistegina sp., gypsina sp., Orbitolites 

sp., Pellatispira aff. Madaraszi (Hantken), Rotalia trochidiformis (Lamarck), Elphidium sp., Quinqueloculina 

sp., texturalids. 

یست زون نمایش داده شده است. بر اساس پراکندگی روزنداران فوق یک ز 2نمودار پراکندگی روزنداران فوق در شکل 

 فسیلی به شرح ذیل در برش مورد مطالعه معرفی شده است.
Nummulites fabianii taxon range zone 

( بوده و Priabonianدر تمام طول برش به سن ائوسن پسین ) Nummulites fabianiiاین زیست زون بر اساس حضور گونه 

 باشد. ( میSerra-Kiel et al., 1998رفا حوضه تتیس )زی کم ژهای کفاز زون SBZ 20و  SBZ 19های معادل زیست زون
 

 
 

 ستون چینه شناسی و پراکندگی روزنبران در برش مورد مطالعه. -2شکل 
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 بوم شناسی دیرینه

های منطقه نورانی دریا در مناطق گرمسیری و زیستگاه ( که از اشغال کنندگان اصلی اغلبLBFبزرگ ) زیروزنبران کف

 بوم شناسی دیرینهلت تتیس در طول دوره پالئوژن هستند، ابزاری مهم برای بررسی بیواستراتیگرافی و نیمه گرمسیری ایا

ط پایدار و های با شرایهستند که در محیط Kبزرگ موجوداتی به شدت با استراتژی  زیروزنبران کفهستند. 

وه تولید مثل و پراکندگی این جانداران به (. شکل، اندازه پوسته، نحHottinger,. 1983گردند )الیگوتروفیک شکوفا می

های فیزیکی و شرایط محیطی از جمله عمق، دما، شوری، جنس بستر ، میزان نفوذ نور و هر عامل دیگری که ویژگی

تر شیمیایی محیط زیست را تغییر دهد، وابسته است. نقش عمق در شناخت پالئواکولوژی محیط از سایر عوامل پر رنگ

-تر عادت نمودههای کم عمقآبکه به زندگی در  روزنبرانیعوامل هر یک به نحوی با عمق در ارتباطند.  است زیرا بقیه

متر است، های عمیق که نفوذ نور کهایی محکم، ضخیم و تخم مرغی شکل دارند در حالی که در آباند، اغلب پوسته

ولی به طور کلی  استنیز تا حدی متاثر از عمق زیست  اند. اندازه پوستهای پهن و نازک سکنی گزیدهروزنبرانی با پوسته

های کم عمق ای بزرگتر از افراد همسن خود در آباندازه ،نمایندزیست میدر یک گونه خاص افرادی که در اعماق بیشتر 

تایپ دارای دو مورفو Nummulites fabianiiدهد که ها نشان می. پژوهش(Beavington-Penney & Racey, 2004دارند )

تر با نور و باشد که توزیع آنها وابسته به شرایط محیط دیرینه است. در مورفوتایپ اول که به محیط کم عمقمتفاوت می

انرژی باال اختصاص دارد شکل پوسته متورم و باد کرده است و در مورفوتایپ دوم که در عمق بیشتر و در شرایط انرژی و 

 N. fabianii fabianiiهای کشیده است. این دو مورفوتایپ به ترتیب به زیرگونه کند، پوسته پهن ونور پایین زیست می

(D/T ratio average 2.1 ) وNummulites fabianii retiatus D/T ratio average 2.8)) اند )نسبت داده شدهTrevisani and 

Papazzoni, 1996) فرم( نسبت بین تعداد اشکال ماکروسفریک .Aبه میکروسفری ) فرم( کB( )A/B ratio در یک گونه )

گردد. به طور کلی در یک گونه خاص کنترل میبزرگ پارامتر دیگری است که با عمق محیط زی روزنبران کفاز خاص 

ترین قسمت محدوده عمق زیست آن گونه  ترین و عمیق شناسی متفاوت در کم عمقهای ماکروسفریک با ریختنمونه

های میکروسفریک با شکل عدسی در عمق متوسط )محدوده بین دو حد کمترین و بیشترین ونهکه نم فراوانترند در حالی

 . (Beavington-Penney & Racey, 2004عمق( از فراوانی بیشتری برخوردارند )

ها بیشتر از نوع بیشترین تعداد و تنوع را به خود اختصاص داده است. نومولیتس Nummulitesدر برش مورد مطالعه جنس 

دهد که رسوبگذاری در هیالین و کشیده نشان می روزنبرانباشند. حضور فراوان ماکروسفریک، عدسی شکل و کشیده می

ها و با پوسته پرسالنوز نظیر آلوئولین روزنبرانیهای عمیق تر شلف صورت گرفته است. البته در برش مورد نظر بخش

توان ژرفای محیط را ها حضور دارند که با توجه به همراهی آنها میتاربیتولیتس نیز به تعداد خیلی کمتر در کنار نومولی

زی بزرگ همزیست با جلبکها مشابه با موجودات نواحی ( در نظر گرفت. توزیع روزنبران کفMiddle shelfمتوسط )

غذایی )الیگوتروفیک(  های پایدار و فقیر از مواد(. آنها به محیطAdams et al., 1990د )باشمی گرمسیری و نیمه گرمسیری
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-نشان میاند. در برش مورد مطالعه نومولیت ها از نظر تعداد و تنوع در اکثریتند. حضور فراوان این موجودات سازش یافته

هم  روزنبراندهد که رسوبگذاری در محیطی گرم و فقیر از مواد غذایی )الیگوتروفیک( صورت گرفته است. پوسته نازک 

-می روزنبرانبه دور از آشفتگی دارد زیرا تالطم آب باعث کاهش اندازه و افزایش ضخامت پوسته نشان از محیطی آرام و 

با پوسته هیالین که موجوداتی استنوهالین  روزنبران(. همچنین به دلیل فراوانی Beavington-Penney & Racey, 2004شود)

 (، شوری آب نرمال بوده است.Geel, 2000الیی دارند )بوده و در مناطقی با شوری نرمال و یا نزدیک به نرمال فراوانی با
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

گردید  زیروزنبران کفاز جنس و گونه  11های ائوسن پسین در جنوب غرب رفسنجان منجر به شناسایی مطالعه نهشته

دگی زیای یاد شده زون زیستی نمایند. بر اساس پراکنرا برای توالی مورد نظر معرفی میونین( که سن ائوسن پسین )پریاب

Nummulites fabianii Taxon-Range Zone  .زی برش مورد نظر اغلب انواعی با پوسته کف روزنبرانشناسایی گردید

ها شامل از فراوانی و تنوع باالتری برخوردار است. نومولیت Nummulitesباشند که از بین آنها جنس هیالین و بزرگ می

دهد که رسوبگذاری در پرسالنوز با آنها نشان می روزنبرانده و پهن هستند که همراهی تعدادی از انواعی با پوسته کشی

زی بزرگ با پوسته هیالین کف روزنبرانژرفای متوسط فالت قاره صورت پذیرفته است. عالوه بر این حضور فراوان 

و هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری است. نشانگر شوری نرمال و سطح پایین مواد غذایی )الیگوتروفیک( و شرایط آب 

 دهد که رسوبگذاری در محیطی آرام و به دور از آشفتگی صورت پذیرفته است.نشان می روزنبران همچنین پوسته نازک
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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1,2. Nummulites fabianii (Prever) (15x)., 3. Assilina sp. (20x), 4,5. Pellatispira aff. Madaraszi (Hantken)(40x), 6,7. 

Eorupertia magna (Le Calvez) (30x), 8. Pseudochrysalidina sp. (40x), 9. Gypsina sp. (40x), 10- Asterigerina rotula 

(Kaufmann) (50x), 11. Pyrgo sp. (50x), 12. Orbitolites sp. (40x, 13. Rotalia  trochidiformis (Lamarck) (50x), 14. 

Nummulites cf. ptukhiani (Z.D. Kacharava) (30x), 15. Pellatispira sp., (30x), 16. Elphidium sp. (40x), 17. Alveolina sp. 

(30x), 18. Textularia sp. (40x). 
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 های فلیش ائوسن رفسنجانهای نهشتهمطالعه سیستماتیک ایكنوفسیل
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 t.ahmadi@pnu.ac.ir، دانشگاه پیام نور استادیار گروه زمین شناسیطیبه احمدی، 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

اند. شده های ائوسن در رفسنجان از سه واحد مختلف فلیش پایینی، میانی و باالیی به ضخامت چند صد متر تشکیلنهشته

های تخریبی واحد فلیش میانی در نزدیکی گدار خضر ها با حفظ شدگی خوب در نهشتهای گوناگون از اثر فسیلمجموعه

 )غرب رفسنجان( شامل
Planolites beverleyensis, Halopoa cf. imbricata, Chondrites targionii, Ophiomorpha rudis, Thalassinoides 

suevicus, Palaeophycus tubularis, Loreuzinia carpathica, Nereites irregularis, Scolicia strozzii, Spirophycus 

involutissimus 

 بندی شدند. ها در قالب چهار گروه ریخت شناسی غیر رسمی گروهشناسایی گردید. ایکنوفسیل

 ایکنولوژی، رفسنجان، فلیش، ائوسن.: کلید واژه ها

 
Study of Systematic ichnofossils of Eocene flysch deposits of Rafsanjan 

Tayebeh Ahmadi, Assistant Professor, Department of geology, Payame Noor University (PNU) 
t.ahmadi@pnu.ac.ir 

Abstract: 
 

Eocene deposits of Rafsanjan are composed of three lower, middle and upper horizons of flysch deposits which 

have many handered meters thick. A diverse assemblage of well preserved trace fossils have been identified in 

the clastic deposits of middle horizon near the Godar-e-khezr (west of Rafsanjan) as follow: 

Planolites beverleyensis, Halopoa cf. imbricata, Chondrites targionii, Ophiomorpha rudis, Thalassinoides cf. 

suevicus, Palaeophycus tubularis, Loreuzinia carpathica, Nereites irregularis, Scolicia strozzii, Spirophycus 

involutissimus. 

The ichnofossils are divided into four informal morphological groups.  

 

Keywords : Ichnology, Rafsanjan, Flysch, Eocene. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 

دهند که به دلیل روند معمول تکاملی ایکنوفوناها و های اثری را نشان میرسوبات توربیدیتی ائوسن بیشترین تنوع فسیل

( (Uchman, 1999, 2004برخی فاکتورهای پالئواکولوژیکی است که یکی از مهمترین آنها شرایط الیگوتروفی حد واسطی 

(. چنین تغییراتی بر روی تولید  (Brass et al., 1982; Shackleton, 1986های عمیق استآب است که به دلیل افزایش دمای

 (. Rodríguez-Tovar et al., 2010گذارد )مثل، اکسیژن، گسترش میکروبها و گردش مواد آلی تاثیر می
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-ی، میانی و باالیی( و توالیهای ائوسن پیشین و میانی در غرب و جنوب غرب رفسنجان شامل سه واحد فلیش )پاییننهشته

ها باشد. فلیشهای آهک و مارن میهای قرمز و کربناتهای تخریبی شامل کنگلومرا و ماسه سنگهای ضخیمی از نهشته

های های سیلتی، گری وک و فلدسپاتیک گری وک و نهشتههای دانه ریز، میکریتبه طور عمده شامل کالک آرنایت

متر از واحد فلیش میانی در غرب رفسنجان در  112(. توالی به ضخامت Dimitrijevic et al., 1971توربیدایتی هستند )

های توربیدایتی است و در این نوشتار مورد های متعددی از نهشتهنزدیکی گدار خضر رخنمون دارد که حاوی ایکنوفسیل

کیلومتر  11انار و سپس طی  -ر بزرگراه رفسنجانکیلومتر در مسی 13اند. راه دستیابی به برش از طریق طی بررسی قرار گرفته

 (.1باشد )شکل در جاده خاکی منتهی به انتهای شمالی کوه مارکش می

 
 (.7933های ایران با اندکی تغییرات )بختیاری، های دسترسی به منطقه مورد مطالعه برگرفته از نقشه عمومی راهنقشه راه -7شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

های واحد فلیش میانی غرب رفسنجان جهت جمعع آوری، آمعاده سعازی و    ش یک برش چینه شناسی از نهشتهدر این پژوه

هعا  ها به روش الیه به الیه مترکشی و برداشت گردید. در برداشت صحرایی ضمن جمع آوری ایکنوفسیلشناسایی اثر فسیل

ها نسبت به سطح الیه، مشخصات سنگ شناسعی،  لاطالعات مورد نیاز از جمله شکل، اندازه و نحوه حفظ شدگی ایکنوفسی

هعای ریخعت شناسعی    های جمع آوری شده در آزمایشگاه بر پایه ویژگیهای رسوبی نیز تعیین گردید. نمونهبافت و ساخت

 گروه بندی و سپس با استفاده از منابع موجود شناسایی و به طور سیستماتیک نامگذاری شدند. 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 کاثرشناسی سیستماتی

های شکلی بر اساس طرح                               ها در قالب گروهتعداد ده اثر فسیل در برش مورد مطالعه شناسایی گردید. اثر فسیل

Uchman, (1995)  های نامبرده شده و به تصویر ها به طور کلی متوسط است. همه نمونهاند. تنوع اثر فسیلطبقه بندی شده

 شوند.ش زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان نگهداری میکشیده شده در بخ

 .است زیر شرح به برش مطالعه شده در شده شناسایی فسیل اثر ده اختصاصات

 ساختارهای ساده و منشعب -الف

 
Ichnogenus Planolites Nicholson, 1873 

Planolites beverleyensis Billings, 1862 

Pl. 1, Fig. 4 

ای شکل با سطحی صاف، مستقیم و یا کمی انحنادار، فاقد انشعاب و هایی استوانهین اثر فسیلی به صورت حفاریتوصیف: ا

-ها از نظر سنگسانتی متر طول دارند. پر شدگی لوله 3تا  3میلی متر بوده و بین  4ها حدود شود. قطر لولهافقی دیده می

 باشند. شناسی متفاوت از سنگ میزبان می

ت: پالنولیتس و پالئوفیکوس دو اثر فسیلی قابل مقایسه با یکدیگرند. پالنولیتس یک اثر فسیلی فاقد پوشش یا آستر مالحظا

شود لذا معموال پرشدگی از رسوبات اطراف متفاوت است. در حالی است و پرشدگی کانال توسط موجود حفار انجام می

تواند با نال توسط عواملی غیر از خود موجود انجام شده که میکه پالئوفیکوس اثر فسیلی آسترداری است که پرشدگی کا

ای است که توسط رسوب خوارن اندوبنتیک نظیر رسوبات اطراف یکسان و یا متفاوت باشد. پالنولیتس یک کانال تغذیه

 (. Alpert, 1975; Pemberton and Frey, 1982شود )ایجاد می polychaetesهای کرم
Ichnogenus Halopoa Torell 1870 

Ichnospecies Halopoa cf. imbricata Torell, 1870 

Pl. 1, Fig. 2 

باشند. سطح ای تشکیل شده که دارای ساختمان هیپیکنیال میای شکل سادههای لولهتوصیف: این اثر گونه از برجستگی

سانتی متر و  18ست آمده به طول (. نمونه بدUchman, 2001) استآثار چروک مانندی پوشیده شده شیارها و برجستگی از 

شود. چروک ها به علت فرسودگی از میلی متر به صورت کامال برجسته در سطح زیرین الیه ماسه سنگی دیده می 8پهنای 

 وضوحشان اندکی کاسته شده است.  
Ichnogenus Chondrites Von Sternberg, 1833 

Chondrites targionii Brongniart, 1828 
Pl. 1, Fig. 3 

میلی متر و زاویه  1/1تا  1ها های مسطح، سه انشعابی و کمی قوسی شکل است. عرض تونلاین ایکنوفسیل بصورت تونل

تر ها با رسوبات روشنسانتیمتر عرض دارد. تونل 4(. کل سیستم حفاری Uchman, 2001درجه است ) 41تا  21ها بین شاخه

 اند. متفاوت با سنگ میزبان پر شده
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ها با این این ایکنوگونه را برای این ایکنوجنس معرفی کرد اما مشخصات همه کندریتس 4تنها  Fu, (1991) ت:مالحظا

 Uchman, 1999; Uchman and Wetzel, 1999; Uchman et al., 2012) .)Uchman, (1999)چهار گونه مطابقت ندارد 

گیرد. های این ایکنوجنس در نظر میتعیین ایکنوگونهگیری پارامترهای ریخت شناسی را یک معیار مناسب برای اندازه

باشد. به باور ( میOsgood, 1970ها )زی نظیر کرمای از موجودات رسوب خوار درونکندریتس یک سیستم تغذیه

Gabriela Mangano, (2011) & Buatois  این اثر فسیلی در همه انواع رسوبات )ماسه سنگ، شیل، آهک( و طیف وسیعی

های کم شود. این اثر فسیلی به طور عمده در نهشتههای دریایی )از شلف کم عمق تا محیط عمیق( یافت میطاز محی

شود زیرا شرایط کم اکسیژن بر روی توزیع موجودات کندریتس ساز بیش از عمق و یا نوع رسوب تاثیر اکسیژن دیده می

های اکسیژن دار کندریتس آخرین اثر فسیلی است که ظاهر یها و تخریبهای اکسیژن دار نظیر کربناتگذارد. در محیطمی

ها در محیط عمیق در زیر زون اکسیژن دار و درون رسوبات زون بدون اکسیژن ایجاد دهد سیستم تونلکه نشان میشود می

 (. Gabriela Mangano, 2011 & Buatoisاند )شده
Ichnogenus Ophiomorpha Lundgren, 1891 

Ophiomorpha rudis Książkiewicz, 1977 
Pl. 1, Fig. 7,8 

ای ای برجسته، مستقیم، استوانهتوصیف: اثر فسیل اندایکنیال و اگزایکنیال است. سیستم حفاری ساده بوده و به صورت لوله

(. مقطع عرضی داالن بیضوی است و بر روی سطح آن 3شکل و افقی در سطح زیرین الیه بندی حفظ شده است )شکل 

 میلی متر است. 6شود. قطر داالن ی ریز دیده میهادانه

-های کم عمق نزدیک به ساحل دیده میای و مسکونی است که به طور معمول در نهشتهمالحظات: افیومورفا داالن تغذیه

 ,Kern & Warmeهای عمیق نیز گزارش شده است )(، ولی در نهشتهWeimar and Hoyt, 1964; Frey et.al., 1978شود )

1974; Uchman, 1990, 1995( این اثر بیشتر توسط سخت پوستان و میگوها بوجود آمده است .)Weimar and Hoyt, 

1964; Frey et.al., 1978.) 
Ichnogenus Thalassinoides Ehrenberg, 1944 

Thalassinoides suevicus Rieth, 1932 
Pl. 1, Fig. 5  

-ای شکل و بزرگ با سطحی صاف و دیوارههایی استوانهب از داالنتوصیف: به صورت یک سیستم حفاری سه بعدی مرک

میلی متر قطر دارند  10تا  1ها شود. داالنای مشخص تشکیل شده است و به صورت برجسته در سطح زیرین الیه دیده می

 شکل بوده و در محل انشعاب پهنای بیشتری دارند. T و  Y ها و شاخه

 و Carvalho et al, (2007) شود.ای و سکونت سخت پوستان دکاپود در نظر گرفته میتغذیه مالحظات: تاالسینوئیدز ساختار

Myrow, (1995)  شود ولی بر اساس مطالعاتمعتقدند که این اثر غالبا در محیطهای دریایی کم عمق دیده میShultz & 

Hubbard, (2005) شود. همچنین است نیز دیده می حاکم آشفته هایجریان که ژرف هایدر محیط ایکنوفسیل اینTunis 

& Uchman, (1996) های فلیش ترشیاری گزارش کردند.این ایکنوفسیل را از نهشته 
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Ichnogenus Palaeophycus Hall, 1847 
Palaeophycus tubularis Hall, 1847 

Pl. 1, Fig. 10 

ی خمیده با سطحی صاف یا دارای تزئینات در ای شکل افقی یا کمهایی استوانهتوصیف: این اثر فسیلی به صورت تونل

 شود. پرشدگی بدون ساختار و جنس آن مشابه رسوبات میزبان است. سطح زیرین طبقه دیده می

های رسوب خوار یا -شود و توسط کرمهای دریایی و غیر دریایی دیده میمالحظات: این اثر فسیلی در بسیاری از محیط

 (.Pemberton & Frey, 1982آید )شکارچی بوجود می

 ساختارهای شعاعی -ب
lchnogenus Lorenzinia Gabelli, 1900 
Loreuzinia carpathica Zuber, 1910 

Pl. 1, Fig. 9 

میلی  40* 30هایی با قطر یکسان تشکیل شده است. ابعاد ستاره ای شکل است که از برجستگیتوصیف: فسیل اثری ستاره

میلی متر  2متر طول و میلی 10تا 8عدد بوده و  19ها میلی متر است. تعداد شعاع 11 *10 (areola)متر و ابعاد بخش مرکزی 

 ها یکسان است. این نمونه توسط تاالسینوئیدس قطع شده است. عرض دارند. اندازه شعاع

 ساختارهای پیچاپیچ و ماندری -ج
lchnogenus Nereites Maclleay, 1839 
Nereites irregularis Schafhäutl, 1851 

Pl. 1, Fig. 1 

میلی متر عرض است. این  1-2توصیف: اثر گونه با ساختمان اندایکنیال و متشکل از ماندرهایی آزاد و یا محکم با 

ای تیره رنگ تشکیل شده تر مرکزی )رشته مدفوعی( با رنگ روشن و زون باریک حاشیهایکنوگونه از یک زون عریض

ز عرض را به خود اختصاص داده است و در اکثر موارد تنها بخش مرکزی قابل درصد ا 40است. رشته مدفوعی حدود 

 مشاهده است. 
lchnogenus Scolicia, De Quatrefages, 1849 
Scolicia strozzii Savi & Meneghini, 1850 

Pl. 1, Fig. 6 

یک شیار میانی ظ شده است. های دوتایی مارپیچ با شیار میانی است که در سطح باالیی حفتوصیف: به صورت برجستگی

میلی  4تا  2 های برجستهارتفاع بخش میلی متر و 19تا  8حدود دو برجستگی را از هم جدا کرده است. پهنای کل سیستم 

 . شیار میانی در مقطع عرضی به صورت نیم دایره است. استمتر 

، توسط فرسایش Scoliciaریب داالن این ایکنوتاکسون در واقع قالب شیاری است که پس از شستشو و تخ مالحظات:

جزئی درعمق داالن، شدت و عمق  متاثر از اختالفاتمیانی و عرض اثر به شدت  یآید. اندازه و عمق برجستگبوجود می

 باشد.میتخریب و جنس بستر رسوبی 
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  Scolicia strozzii به عنوان  در ابتداTaphrhelminthopsis (Sacco, 1888) Taphrhelminthoida, (Książkiewicz, 1977) 
 (. Uchman, 1995معرفی شده که توسط خارداران نامنظم ایجاد شده است )

 ساختارهای اسپیرال -د
Ichnogenus Spirophycus Häntzschel, 1962 
Spirophycus involutissimus Sacco, 1888 

Pl. 1, Fig. 11 

-ها به صورت ماندر باز می-شود که در برخی موارد پیچپیچ ساده مشخص می 4تا  3توصیف: این ایکنوگونه با داشتن 

های گونه از Spirophycus involutissimusمتر است و به صورت هیپوریلیف حفظ شده است. میلی 11تا  9شوند. پهنای اثر 

گردد یاند مشخص مپیچ و یا بیشتر که به طور محکم پیچیده شده 3این ایکنوجنس با داشتن سطحی صاف و تعداد  دیگر

(Crimes and McCall, 1995.) 

 ;Macsotay, 1967های عمیق است )تشکیل دهنده اصلی مجموعه اثرهای فسیل آب Spirophycusمالحظات: ایکنوتاکسون 

(Ksiżkiewicz, 1977; Bak, 1995 گستره سنی آن از سیلورین .McCann, 1993)( تا هلوسن )Heezen and Hollister, 

 باشد.( می1971

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 نتیجه گیری :
 

موجود  هایایکنوفسیل مطالعه منظور به کیلومتری غرب رفسنجان 32در  واقع ائوسن سن به توربیدایتی رسوبات توالی

که بر اساس  در این مطالعه ده ایکنوجنس و ایکنوگونه در توالی مورد بررسی شناسایی شد .گرفت قرار مطالعه مورد

 گروه طبقه بندی شدند.  های ریخت شناسی در چهارویژگی
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1) Nereites irregularis , 2) Halopoa cf. imbricata , 3) Chondrites targionii , 4) Planolites beverleyensis, 5, 6) Scolicia 

strozzii, 7, 8) Ophiomorpha rudis, 9) Loreuzinia carpathica, 10) Palaeophycus tubularis, 11) Spirophycus 

involutissimus, 12) 5) Thalassinoides suevicus, Scale bar: 2 cm 
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 چكیده :

میوسن -ی دیرین در برخی از توالی های مورد مطالعه از سازند الیگوسندر تحقیق حاضر پراکندگی محیطهای رسوب

( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس GISآسماری در حوضه رسوبی زاگرس در سامانه اطالعات جغرافیایی )

العه شده در برش از توالی های مظ 21اطالعات جمع آوری شده از محیط رسوبی دیرین نهشته های سازند آسماری در 

تجزیه و تحلیل داده ها  باتوجه بهزیر حاصل می آید: نتایج  ARCGISنقاط مختلفی از حوضه رسوبی زاگرس در نرم افزار 

در سامانه اطالعات جغرافیایی، سازند آسماری در بخش میانی حوضه رسوبی زاگرس، در پالتفرم کربناته رمپ داخلی و 

الی است که نهشته های رمپ داخلی نسبت به نهشته های رمپ خارجی گسترش رمپ میانی نهشته شده است. این در ح

بیشتری دارند. همچنین پراکندگی جغرافیایی توالی هایی از سازند آسماری که دارای شواهد رسوبی رمپ خارجی می 

 باشند داللت بر گسترش رسوبات عمیق حوضه به سمت شمال شرقی حوضه زاگرس دارد.
 

  ARCGISند آسماری، مدل رسوبی، نرم افزار ساز :کلید واژه ها

 
Analysis of geographical distribution of the sedimentary paleoenvironmental model of the 

Asmari Formation in ARCGIS  

 
Mahnaz Amirshahkarami, Geology department, Payame Noor University, Isfahan, Iran 

Email: M_amirshahkarami@yahoo.com 

 

Abstract: 
 

This research includes analysis of the distribution of the sedimentary paleoenvironmen of the 

Oligocene-Miocene sequences of the Asmari Formation in Zagros Baisin based on the Geographical 

Information System (GIS). 

Analysis of the sedimentary paleoenvironmental data of the Asmari Formaion from the studied 25 

sections in ARCGIS software indicate to following interpretations:  the Asmari Formation in middle 

part of the Zagros Basin has deposited in inner and middle parts of a platform carbonate ramp. 

However, in the Asmari Formation sedimentary basin depositional setting of the Inner ramp is more 

extensive than outer ramp. Geographical distributions of the sequences of the Asmari Formation 

including outer ramp sediments are indicative of the development of the deep basin deposition in 

northeast of the Zagros basin. 
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◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 

مکان و داده های مربوط به آن که داده مکانی خوانده می شود بدون شک نقش محوری و کلیدی را در برنامه ریزیها و  

به همراه دو فناوری اطالعات مکانی  (GIS ) تصمیم گیریهای محیطی ایفا می کند. سامانه اطالعات مکانی یا جغرافیایی

( نقش اساسی در مدیریت و تحلیل داده های مکانمند ایفا می کند GPSیاب جهانی ) سنجش از دور و سامانه موقعیت

می  ARCGIS(. نرم افزارهای شناخته شده در سامانه اطالعات مکانی معدودند که مهمترین آنها نرم افزار 1360) ضیایی، 

اربرد های بسزایی دارد. ازجمله (. سامانه اطالعات جغرافیایی در شاخه های مختلف علوم زمین ک1360باشد )ضیایی، 

 کاربردهای آن تهیه نقشه های زمین شناسی با کاربردهای متنوع است که شامل سه مرحله اصلی برداشت های صحرایی،

 ورود، آماده سازی الیه های اطالعاتی و دسته بندی آنها و ترکیب وتلفیق داده ها می باشد.

حلیل اطالعات زمین شناسی در یک منطقه است و داده های زمین آنگاه مبنای تهیه نقشه های زمین شناسی تجزیه و ت

باارزش اند که با توجه به موقعیت جغرافیایی شان تجزیه و تحلیل گردند سامانه اطالعات جغرافیایی، با ایجاد امکانات 

یک زمین شناس را باال  های مختلف به طور همزمان و تلفیق داده ها، سرعت و دقت مطالعهنمایش و تجزیه و تحلیل داده

های شوند، بلکه در الیهمی برد به ویژه آنکه بسیاری ازساختار ها و شواهد زمین شناسی بر روی سطح زمین یافت نمی

با جمع آوری و تلفیق اطالعات در  GIS زیرین قرار دارند یا اثر آنها در عوارض دیگر قابل پیگیری است. باوجود فناوری 

دها، همراه با تصویر سازی وتجزیه تحلیل های جغرافیایی، اطالعات بسیار جامع و مفیدی را برای تهیه پایگاه اطالعاتی دا

نقشه ها فراهم می نماید. این اطالعات جلوه ای واضح تر از رویدادهای زمین شناسی را به نمایش می گذارد و نقش 

 دهای مختلف دارد.زمین شناسی با کاربر یبسزایی در پیش بینی نتایج و تهیه نقشه ها

-هدف از این مطالعه بررسی پراکندگی محیطهای رسوبی دیرین در برخی از توالی های مورد مطالعه از سازند الیگوسن

  ( می باشد. GISمیوسن آسماری در حوضه زاگرس با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )

برش مطالعه شده توسط محققین  21سازند آسماری در مقاله حاضر براساس جمع آوری نتایج مطالعات در مدل رسوبی 

مختلف زمین شناس است که به صورت خالصه به شرح آمده است و در آینده ای نه چندان دور به صورت مقاله جامع 

  پژوهشی به چاپ خواهد رسید.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 روش تحقیق:

 

مهم کربناته در حوضه رسوبی زاگرس در میوسن سازند آسماری سازند یکی از مخازن -توالی کربنات ضخیم الیگوسن

از سنگ آهک، سنگ  متر314شامل  Asmariجنوب غربی ایران است. در برش الگو، ویژگی های سنگ شناسی سازند 
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از کوه آسماری در استان  Asmari( نام سازند 1383آهک دولومیتی، دولومیت و سنگ آهک مارنی است )مطیعی، 

 (. اقتباس شده است.1618خوزستان توسط بوسک و مایو )

مطالعه سازند آسماری از دیدگاه های مختلف چینه شناسی، زیست چینه نگاری و ریزرخساره ها و محیط رسوبی از دیرباز 

مورد توجه زمین شناسان بوده است. برخی از جدیدترین این مطالعات که اطالعات جامع و ارزشمندی از وضعیت محیط 

(، ستاری و 1386زند آسماری را دربرمی گیرد عبارتند از: کلنات و همکاران )زیست رسوبی و مدل رسوبگذاری سا

(، رحیم زاده 1364(، طاهری و همکاران، )1364(، وزیری مقدم و همکاران. )1363(، رنجبر و همکاران )1363همکاران )

( ؛ a, b2003و همکاران، ) ، امیرشاه کرمیLaursen et al. ،(2009)(  2011(، صیرفیان و همکاران )1364و همکاران، )

( صادقی و همکاران 2011(، سلطانی و همکاران، )2010(، امیرشاه کرمی و طاهری )2006داوودنژاد و همکاران )

(، اله کرمپور و 2011a ،b(، شب افروز و همکاران، )2009، 2011،2010(، وزیری مقدم و همکاران. )2006، 2018،2010)

 (. 2013،2010همکاران )

ثبت داده های اطالعاتی شامل موقعیت جغرافیایی، مدل زسوبی و نام برش مورد مطالعه از سازند آسماری در نرم  ورود و

و ایجاد الیه اطالعاتی در نقشه زمین مرجع دار شده نخستین گام مطالعاتی جهت بهره وری از داده های  ARCGISافزار 

 سامانه اطالعات جغرافیایی است. برداشت شده از سازندآسماری و تجزیه و تحلیل آنها در

 ARCGISجدول توصیفی و اطالعات مکانی داده های مطالعاتی در برش های مورد مطالعه  متعدد با استفاده از نرم افزار 

نتایج باارزشی از چگونگی پراکندگی مدل رسوبی سازند آسماری در نقاط مختلف زاگرس را به نمایش می گذارد. این 

نام برش مورد مطالعه، موقعیت جغرافیایی، مدل رسوبی و سن الیه های رسوبی از سازند آسماری  جدول توصیفی شامل

است که همزمان با نقشه های زمین شناسی مرجع دار شده از ایران قابل پیوست است و خط ارتباطی آن به سهولت قابل 

 صیفی در پایگاه های اطالعات مکانیمشاهده و پیگیری است. براساس نقشه های حاصل از ورود داده های جدول تو

، شواهد رسوبی مربوط به جایگاه رسوبی رمپ خارجی در برشهای مختلفی از سازند آسماری در حوضه زاگرس (1)شکل 

از جنوب شرقی تا شمال غربی وجود دارند. اما فراوانی نهشته های رمپ های داخلی نسبت به نهشته های رمپ های خارجی 

مت میانی حوضه رسوبی زاگرس، الیه های رسوبی سازند آسماری معموال در رمپ داخلی و رمپ چشمگیر است. در قس

میانی برجای گذاشته شده اند. پراکندگی جغرافیایی توالی های آسماری با مدل رسوبی رمپ خارجی حاکی از گسترش 

ه از توزیع توالی های سازند رسوبات عمیق حوضه به سمت شمال شرقی دارد.مطابق با نقشه جغرافیای زمین مرجع شد

 آسماری، رسوبات میوسن به سمت شمال غربی حوضه زاگرس گسترش می یابد.
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براساس  ARCGIS: نقشه زمین مرجع دار شده از وضعیت پراکندگی جغرافیایی مدل رسوبی سازند آسماری در نرم افزاز 7شکل 

(، 7939(، ستاری و همکاران )7933کلنات و همکاران )نتخب توسط برش م 24مطالعات انجام شده در اطالعات جمع آوری شده از 

(، صیرفیان 7934(، رحیم زاده و همکاران، )7934(، طاهری و همکاران، )7934(، وزیری مقدم و همکاران. )7939رنجبر و همکاران )

( صادقی و 2177سلطانی و همکاران، ) (،2113( ؛ داوودنژاد و همکاران )a, b2111امیرشاه کرمی و همکاران، ) ،(2177و همکاران )

(، اله کرمپور و 2175a ،b(، شب افروز و همکاران، )2111، 2177،2171(، وزیری مقدم و همکاران. )2113، 2173،2171همکاران )

الن معمو 3سپید دشت  1باغ ملک  1دهدز  5توف سفید  4اللی  9دهلران  2چمن بلبل  7تنگ ابوالحیات  1 (.2171،2171همکاران )

-خامی 71نودان  71فیروز آباد   75تنگ دره زهر  74تنگ لنده  79لب سفید  72تنگ آب  77تنگ زنجیران  71تنگ گرگدان  3

 .تنگ شیوی  24کوه شور  29هالیجان  22غریبی ها  27کوه باد  21تاقدیس نورا  73وزگ -جنوب یاسوج 73سرتیپ آباد 
 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 نتیجه گیری :
 

-بررسی پراکندگی محیطهای رسوبی دیرین در برخی از توالی های مورد مطالعه از سازند الیگوسنبراساس مطالعه و 

 نتایج زیر حاصل می آید:  ARCGISمیوسن آسماری در حوضه زاگرس با استفاده از نرم افزار 
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ه میوسن سازند آسماری فراوانی گسترش نهشته های رمپ داخلی نسبت ب-در مجموع در نهشته های الیگوسن -

 نهشته های رمپ خارجی بیشتر است.

در بخش میانی حوضه رسوبی زاگرس، الیه های رسوبی سازند آسماری معموال در رمپ داخلی و رمپ میانی   -

 نهشته شده اند. 

پراکندگی جغرافیایی توالی هایی از سازند آسماری که دارای بخش رمپ خارجی در مدل رسوبی خود می باشند  -

 ت عمیق حوضه به سمت شمال شرقی حوضه رسوبی زاگرس دارد.داللت بر گسترش رسوبا

 

 تشكر و قدردانی:

مولف برخود الزم می داند که از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان به جهت حمایت مالی و از استاد دکترحسین وزیری مقدم 

 و قدردانی نماید. هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان به جهت ارسال مقاالت متعدد صمیمانه تشکر

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسی :

(، زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در 1364رحیم راده، م.، صیرفیان، ع.، وزیری مقدم، ح.، رحمانی، ع.، )

، 10فت ایران، سال پنجم، شماره ناحیه سمغان شمال کازرون و تطابق با برشهای دیگر در حوضه زاگرس. نشریه علمی پژوهشی زمین شناسی ن

 .18-41صفحه: 

(، ریزرخساره ها و پالئواکولوژی سازند آسماری در یال جموب شرقی تاقدیس 1363رنجبر، ه.، صیرفیان، ع.، وزیری مقدم، ح.، رحمانی، ع.، )

هشی زمین شناسی نفت ایران، شماره خامی )شرق گچساران( و مقایسه با دو برش دیگر از سازند آسماری در حوضه زاگرس. نشریه علمی پژو

 .14-33، صفحه: 3

(، مقایسه چینه نگاری سازندآسماری در تنگ شیوی )فارس داخلی( با سه برش 1363ستاری، ا.، وزیری مقدم، ح.، صیرفیان، ع.، طاهری، ع. )

 103-120، صفحه: 20در نواحی فارس و رون ایذه. پژوهشهای دانش زمین، سال پنجم، شماره 

 صفحه. 200. انتشارات ارکان دانش، ARCGISدر  GIS(: اجرای پروژه های 1360، ح.ر. )ضیایی

(: ریزخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در زون ایذه )منطقه ایذه(، 1364طاهری، م.ر.، وزیری مقدم، ح.، طاهری، ع.، غبیشاوی، ع. )

 .18-41، صفحه: 10ن، شماره حوضه رسوبی زاگرس. نشریه علمی پژوهشی زمین شناسی نفت ایرا
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( زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب فیروزآباد. رخساره 1386کلنات، ب. وزیری مقدم، حسین، طاهری، ع. )

 31-84(، صفحه: 1) 3های رسوبی. شماره 

 صفحه. 183ین شناسی، ( زمین شناسی ایران )چینه نگاری زاگرس( انتشارات سازمان زم1383مطیعی، همایون )

( چینه نگاری زیستی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی 1364وزیری مقدم، ح.، عرب پور، ص. صیرفیان، ع.، طاهری، ع.، رحمانی، ع.، )

 میدان نفتی لب سفید )شمال فروافتادگی دزفول، جنوب غرب لرستان( و تنگ لنده )کوه سفید، شمال غرب4سازند آسماری درچاه شماره 

 .81-112، صفحه: 10دهدشت(. نشریه علمی پژوهشی زمین شناسی نفت ایران، شمار

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 ها در برش بیشه دراز ،جنوب استان ایالمررسی نوسانات سطح آب درطی نهشته شدن سازند گورپی  بر اساس فرامینیفرب
 

 2یالهه زارع ،1یریفائزه ام

 Faeze.amiri2000@yhoo.com، دانشگاه دامغان ین،دانشکده علوم زم شناسیشناسی و دیرینهچینه ارشد یکارشناس دانشجوی -1
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 چكیده 

به منظور بررسی چگونگی تغییرات سطح آب درطی انبایش سازند گورپی در برش بیشه دراز، فرامینیفرها موجود در تعداد 

دهدکه به تدریج به سمت نشان می مطالعه فرامینیفرا به تفضیل مورد مطالعه قرار گرفت.نمونه برداشت شده از این سازند  32

فرمهای بنتیک با اندازه های بزرگ وهمچنین  کاهش، (P/B) شناسی نسبت فرامینیفرهای پالژیک به بنتیکباالی ستون چینه

  (SWF) عمقهای شاخص دریای کموفرم epicontinental sea fauna  (ESF)   عمق دریاییهای پالژیک مناطق کمفرم

shallow water fauna  پالئوژن یک  -به طوری که در مرز کرتاسه کند.نوع فرامینیفرا نیز کاهش پیدا میافزایش وت

 این کند.تایید میهیاتوسی مشاهده می شود که تمام شواهد فسیل شناسی و رسوب شناسی و مشاهدات صحرایی آن را 

 نسبی اتتغییر منحنی بخو تطابقت سطح آب  باشد. کتتده تغییرات محیط و نوسانامی تواند بازگو فرامینیفرهادر تغییرات 

 یباال تأثیری ههنددننشا دموجو زیتاعیوس یاعه یعمنحن اعب بر مبنای فرامینیفرها ه عمطالع نعیدر ا همدآ ستدبه آب   سطح

 .ستا مطالعه ردمو منطقهدر  پیروعگ ندزاعس قععم اتتغییر دیجادر ا ملاعو یگرد به نسبت زییوستا عامل

 ، جنوب ایالم نوسانات سطح آب، سازندگورپی، فرامینیفر های پالنکتون  واژه ها: کلید

 
Study of water-level fluctuations throughout the depositional course of the Gurpi Formation at 

Bishe-Deraz section,south of Ilam province  
 

2Zarei Elahe ,1Faeze Amiri 

1-Master of Science in Biostratigraphy & paleontology, School of Earth Sciences, Damghan University 

2-Assistant Professor, School of Earth Sciences, Damghan University 

 

      Abstract 

 
Foraminiferal content of 72 samples taken systematically from the Gurpi Formation at Bishe-Deraz section, 

were studied in order to determine water-level fluctuations and the general trend of water-level during the 

depositional course of the formation.  Statistical studies on foraminiferal contents of the samples show that 

the planktonic to benthonic ratio (P/B) and diversity decrease while benthonic foraminifera with larger size 

and epicontinental sea fauna (ESF) and shallow water fauna (SWF) increase in general towards the upper 

parts of the formation.  A distinct hiatus was confirmed at the Cretaceous-Paleogene boundary according to 
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microbiostratigraphic and sedimentologic studies and also field work observation. These foraminiferal 

variations clearly reflect fluctuations in relative sea-level and depositional environment and can be used for 

recognition sea level change. The relative sea-level curve resulted in from this study is well in accord with 

the existing eustasy curves indicating the great effect of eustasy on relative sea-level changes against the 

other factors. 

Keywords: Sea level changes, Gurpi Formation, Planktonic foraminifera, Ilam province 

 

 مقدمه

 –شود و به جهت در بر داشتن مرز کرتاسه های مهم نفتی در حوضه زاگرس محسوب میسازند گورپی یکی از سنگ

ها( و فرامینیفرهای پالنکتون های دریایی )داینوسیستهایی چون پالینومرفپالئوژن، فراوانی و تنوع باالی میکروفسیل

که جهت دسترسی یه برش  واقع شده استدراز در جنوب ایالم بیشه برشبرش مورد مطالعه . دارای اهمیت فراوانی است

 40هیم قتال ، بعد از پاسگاه و قبل از امامزاده ابرامتر به سمت مهران حرکت کردهکلیو 30از جاده دهلران مورد مطالعه 

مورد نظراز یال د. برش رسیبه محل برش توان میدراز ) از طرف جاده فرعی امامزاده شهره میر( کیلومتر به سمت بیشه

طول  اناران برداشته شده است. مختصات جغرافیایی برش مورد مطالعه در سازند گورپی شامل:جنوبی تاقدیس 

متر  201با  گورپیسازند برش ایندر( 1) شکل  باشد.می 49 ̊،  19́، 01̋̋̎و عرض جغرافیایی  32 ̊ ، 46́́، 12̋̋̎̋̋̎ جغرافیایی 

نودول دار و دو عضو آهکی لوفا ن و شیل سیاه رنگ راز ما هایی اه رنگ با میان الیهیل آهکی و شیل سیشامل شضخامت 

های ند با شیلزحد فوقانی سابه سن کمپانین فوقانی و ایالم  آهکیسازندمرز زیرین این سازند ، . و امام حسن می باشد

هدف از این . گرددتفکیک می انیبه سن پالئوسن فوق ای ارغوانی رنگ سازند پابده به صورت تدریجیاسهم -تییلس

-میمطالعه بررسی چگونگی تغییرات سطح آب در طی انبایش سازند گورپی در برش مورد مطالعه بر مبنای فرامینیفرها 

 باشد.  

 روش تحقیق

 نمونه از سازند گورپی و قسمت باالیی سازند ایالم و 32برداری صحرایی، تعداد ی حاضر طی نمونهجهت انجام مطالعه

 (Lirer, 2000) ربه روش لیر کیپالنکتون یفرهاینیفرام یقسمت پایینی سازند پابده برداشت شده است. به منظور مطالعه

و مورد مطالعه قرار گرفتند. عالوه بر  میکرون شستشو شدند 93و  121، 230های با قطر منافذ الک یو بر رو یآماده ساز

که می تواند نماینده  ای از کل   (Thin section)هت تفسیر محیطی از  مقاطع نازک ج به منظور مطالعه دقیق تر نمونه ها،آن 

 برای هرنمونه  میدان 20از مطالعة  ی ترسیم شدهاطالعات مربوط به  نمودارها که الزم به ذکر استسنگ باشد استفاده شد.  

ها نسبت به مقطعی که فراوانی سایر نسبترسانده و  100بیشترین مقدار بدست آمده از نتایج را به  بدست آمده  است.

 اند.بیشتری دارد سنجیده شده
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 : نقشه راه دسترسی به منطقه مورد مطالعه7شکل

 

 رخساره رسوبیمحیط ریز

با توجه به اهمیت بازسازی و چگونگی شرایط پالئواکولوژی و محیط رسوبی در این زمان زمین شناسی به بررسی و 

تری از شرایط محیطی و تغییرات سطح ایم تا اطالعات کامل و دقیقا از طریق مقاطع نازک پرداختههرخسارهشناسایی ریز

بندی شده های فلوگل طبقهرخسارهدر این مطالعه، نامگذاری به روش دانهام انجام گرفته و بر  اساس ریز آب بدست آوریم.

 یککه شامل پالژ یدگرد یزرخسارهسه ر ییمنجر به شناسا درازیشهدر برش ب یسازند گورپ هاییزرخسارهر یمطالعه است.

 .باشندیپکستون م یوکلستپکستون و با یکروبایوکلستوکستون، م -پکستون

 وکستون -پكستون یک.پالژ1

 یطو مح باشدی( م2004نوع دوم فلوگل ) ایمعادل کمربند رخساره دهد واز این سازند را تشکل می  %30یزرخساره ر این

-یزرخسارهشامل ر شودیم ) 28-23-29 (که مربوط به ممبر امام حسن های. نمونهدهدیباز را نشان م یایه درحوض یقعم

 (a۲باشد که  در همین کمربند رخساره ای قرار می گیرند. )شکلیوکستون م -مادستون یکپالژ های
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 پكستون یكروبایوکلست. م2

 قطعات شده،خرد یکپالنکتونینیفرهای فرام هاییلشامل فس و باشداز این سازند می %20 مربوط به یزخسارهر این

 ینا یشدگاست که نشانگر حمل یکرایتیم ینهدر زم یریتبه همراه پ ایدوکفه هایخرده از ترکم خیلی اندازه و خارپوست

وع سه فلوگل ن ایمعادل کمربند رخساره یزخسارهر ین. ایانوسی استاق یققاره به مناطق عم یبش یرسوبات از انتها

 (b2)شکل.باشدیفالت م یقعم یحاشیه دهندهکه نشان باشدی( م2004)

 پكستون یوکلست.با3

 شدهخرد هاییتوکالستو ل یکبنتون هاییلو فس هایلو شامل ماکروفس باشداز این سازند می %10شامل  رخساره یزر این

 ینباشد. مجموعه ایقاره م امتدادشیب در هاخرده ینمل شدن اح یانگربوده که ب یکرایتفاقد م یاکم و  یاربس ایزمینه در

رخساره در ممبر  یزر ین. اباشندیقاره م یبش یانتها یانگر( و ب2004چهار فلوگل ) ایمعادل کمربند رخساره هایزرخسارهر

 outer) یخارج یکنرت یطمح دهندهنشان یکریتیم یینهدر زم هایلبا ماکروفس هایکروفسیللوفا قرار دارد. وجود م یآهک

ramp)  شکل.باشدیم(c2) 

 هابررسی و مطالعه فرامینیفر

شکل ، ( P/B) فرامینیفرهای پالژیک به بنتیک  نسبت واندازه گیریمطالعات آماری  توان براساستغییرات سطح آب را می

                    کردمشخص تا حدی  هاو تنوع آن ینیفرهامو درجه حفظ شدگی فرا فراوانی، های پالژیکمورفولوژی فرم ،

(Eijden 1995, Martinez 1989.) نمودار گردید  4 منجر به ترسیمدر این مقاله انجام مطالعات آماری و بررسی این فاکتورها

  د شد.نکه به تفصیل توضیح داده خواه

 
  c).وکستون -پالژیک پکستون b) .وکستون -تونپالژیک پکس a) .: نمایی از ریز رخساره ای رسوبی در برش بیشه دراز2شکل

 DWF/SWF/ESFنسبت  (P/B. fنسبت (  e.پکستون یکروبایوکلستم d) .پکستون یوکلستبا

P B 

DWF 

SWF 

ESF 
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  الف: نسبت فرامینیفر های پالژیک به بنتیک

 ,Shahin) تقسیم می شوند (Benthon)و بنتون  (Plankton)فرامینیفرها براساس نحوه زیست به دو دسته بزرگ پالنکتون 

تواند ارتباط مستقیمی با تغییرات سطح آب و فاصله از ساحل داشته می (P/B)های پالژیک به بنتیکفرم تعیین نسبت .(1992

 (Abramovich et al., 2003, 2002; Eijden, 1995)باشد. 

 انی گروهی از فرامینیفرهایاوو همچنین به علت فر (p)ها در این مطالعه برای ساده کردن محاسبه و شمارش مقدار پالژیک

عمق ساحلی مانند گروهی از در مناطق کم (SWF) (Shallow water fauna) و (ESF) (epicontiental sea fauna) پالژیک

 )شکل .(Martinez, 1989 )  ها فقط از نسبت فرامینیفرهای پالژیک کیل دار به بنتیک در مقطع نازک استفاده شدپالژیک

e2) 

 فرهای پالژیکفرامینی: ب

 epicontinental)های مربوط به دریاهای درون قاره توان بر اساس عمق به سه دسته شامل فرمفرامینیفرهای پالژیک را می

sea fauna = ESF)عمق های کمهای مربوط به آب، فرم(shallow water fauna = SWF) های مربوط به مناطق و فرم

 های عمیقفرم  (Martinez 1989, Shahin 1992, Keller et al. 2002)  قسیم کرد.ت  (deep water fauna = DWF)عمیق

(DWF)    از قبیلGlobotruncanids  به  به شرایط اکولوژیکی حساس هستند و"کنند غالباکه در اعماق بیشتر زندگی می

مایند. گروه مربوط به تحمل ن ها راعمق نمی توانند این محیطکم دلیل تغییر مداوم شرایط اکولوژیکی در محیطهای

-را در بر می Globigerinids و  Hedbergellidsبیشتر فرامینیفرهای پالژیک کروی شکل از قبیل (SWF) عمق دریاهای کم

از قبیل  ،(ESF)یا  (epicontinental sea fauna)ای فرمهای دریای درون قاره ,Keller et al. 2002). (Martinez 1989 گیرد.

Heterohelicids های دو ردیفی وسه ردیفی در این توپیک بوده و به شرایط اکولوژیکی حساس نیستند. فرم یوری"معموال

   (f2 گیرند. )شکلقرار میگروه 

  ecological generalist (e.g)به  ecological specialist (e.s) ینیفرهای پالنكتونمفرا

 ندشوتقسیم می ecological generalist (e.g)و  ecological specialist (e.s)به دو دسته  کرتاسه ینیفرهای پالنکتونمفرا

(Keller et al. 2000, Schmidt et al. 2004).( گروهe.s.) حساس محیطی شرایط به(stenotopic) گروه دیگر  و هستند(e.g.) 

  .حساس نیستند در قبال شرایط محیطی

 ینیفرهامفراوانی و تنوع فرا

است. فراوانی ناشی از تولید  هاشدگی آنتابع افزایش تولید و درجه حفظ های رسوبیدر نمونه نیفرهایمفراوانی فرا   

وابستگی شدیدی به شاخص عمق هاشدگی آنو حفظ ( است…زیستی باال وابسته به شرایط اکولوژیکی )شوری، دما و

 Keller et al. 2000)) .دارد (CCD) موازنه کربنات کلسیم
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 تحلیل محیط

 ابتدایش فوقانی سازند ایالم و های آهکی بخن است که شیلآبیانگر ات انجام شده در برش مورد مطالعهمطالعات و محاسب

نسبت ،  DWFباشند یعنی تنوع و فراوانی باالیی از فرامینیفرهای پالنکتونیک که شاخص محیط عمیق میسازند گورپی 

 یکپالژدهندکه بر مبنای مطالعات ریز رخساره را نشان می e.sو میزان  (P/B) های پالنکتونیک به بنتیکباالیی از فرامینیفر

را برای کامپانین فوقانی در نظر   باز یایحوضه در یقعم یطمحتوان یک در برش مورد مطالعه می وکستون -پکستون

 ینیفرهای پالنکتونیکفراوانی فرامینیفرهای بنتیک و فراممتری در برش مورد مطالعه   43بعد از یک پوشش  گرفت.
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نسبت  :B نسبت فرامینیفرهای پالنکتون به بنتیک. :A نمودار بررسی نوسانات سطح آب در طی انبایش سازند گورپی.: 9شکل 

 فراوانی فرامینیفرها. :E تنوع. :Dنسبت فرامینیفرهای حساس به غیر حساس به شرایط محیطی.  :Cفرامینیفرهای پالنکتون 

F:ی.ریزرخساره رسوب G: .نوسانات سطح آب در برش مورد مطالعه H: نمودار جهانی سطح آب (Snedden & Liu 2010) 

 

-به تدریج به بیوکالست کستون بوده کهپمجموعه ریزرخساره شامل میکروبیوکالست گردد مشاهده میضخیم پوسته 

در  فالت یقعم یحاشیه دهندهکه نشانکه با کمربند رخساره شماره سه فلوگل  شودپکستون در عضو آهکی لوفا تبدیل می

آهکی سفید رنگ و نازک الیه، بخش آهکی لوفا قرار روی این طبقات . بر ، منطبق استانتهای کامپانین فوقانی است

 11های مربوط به شود. نهشتهقسمت غربی حوضه لرستان مشاهده میگرفته است که این عضو آهکی به صورت وسیعی در 

ها ایهای فسیلی از خارپوست، دوکفهبایوکالست پکستون است. خرده حاوی ریزرخساره رد مطالعهاز برش مو متر اول
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توان آن را شود که مییک الیه متراکم مشاهده می چون لوفا و فرامینیفرهای بنتیک و پالنکتونیک، بریوزوآ و .. به صورت

است. فرم عدسی شکل   outer ramp ط رمپ خارجیفلوگل نسبت داد که منطبق با محی 4ای شماره به کمربند رخساره

ای از رسوبات سست و در زمینهو شده در جهات مختلف به صورت خردهای ماکروفسیلی ، وجود خردهعضو آهکی لوفا

ای از ها به صورت جهت یافته در زمینهیک و جلبکهای خرد شده فرامینیفرهای بنتوندر مقیاس میکروسکوپی وجود پوسته

متر در برش  1باشد. قسمت فوقانی عضو آهکی لوفا به ضخامت تخریبی همگی بیانگر نابرجا بودن این عضو میرسوبات 

ای از گل و گل آهکی است. رخساره میکروسکوپی در این مرز به طور ایهای ریز در زمینهمتشکل از دوکفه مورد مطالعه

به همراه فراوانی گلوکونیت و . این شرایط شودیل میپکستون تبد-بیوکالستمیکروپکستون به -ناگهانی از بیوکالست

در باعث کاهش میزان اکسیژن و ایجاد شرایط احیایی که  باشدافزایش نسبی سطح آب میفسفات که در مجموع بیانگر 

 (3)شکل.(Flugel, 2004)رسوبات انتهای کامپانین شده است

ضو آهکی امام حسن مطابق با افزایش نسبت فرامینیفرهای های سیاهرنگ به کربنات پالژیک نخودی رنگ عتغییر از شیل

بندی در قسمت باالیی بر روی سطوح الیهاست.  DWFعمیق  پالژیکو افزایش فرامینیفرهای  (P/B) پالژیک به بنتیک

شود که نشان دهندۀ یک محیط کمبود اکسیژن دیده می Zoophycosایکنوجنس  و فراوانی بخش آهکی امام حسن، حضور

مجموعه ریزرخساره موجود مشاهده می گردد. ها اغلب در شیب شلف و های آرام استاه با تجمع مواد آلی در آبهمر

 .است دریایی بوده که بیانگر محیط عمیقوکستون  -مادستون یکپالژدر این واحد رسوبی 

گذارد به تین رو به کاهش میدر قسمت فوقانی ماستریش .e.sمخصوصا از نوع فرامینیفرهای پالنکتون و تنوع فراوانی  

که جز فرمهای فرصت طلب  ESF و SWFو فرمهای پالنکتون  رسندطوری که در ابتدای دانین به حداقل مقدار خود می

ی رسوبی به تشکیل شده در انتهای ماستریشتین بر اثر این وقفه (Firmground)ای سخت زمینه. یابندهستند افزایش می

ها به طور عمده متعلق به ایکنوجنس تاالسینوئید ها و آثار آشفتگی زیستی است. این اثر فسیلفراوانی حاوی اثر فسیل

(Thalassinoides) که تیلر و همکاران  هستند(Taylor et al., 1993) بنابراینکنندرسوبگذاری ذکر می نشانگر نبود . 

 –ای رسوبی در گذر از مرز کرتاسه ه، وقفهشناسی و مشاهدات صحرایی در این مطالعشناسی، رسوبهای فسیلبررسی

مجددا بعد از مرز افزایش تدریجی از فراوانی و تنوع فرامینیفرهای پالنکتون خصوصا  .دهدپالئوژن را در این برش نشان می

DWF  گونه هایی از  که شاملMorozovella گردد که می تواند بیانگر افزایش تدریجی عمق آب و ... است مشاهده می

 یبر مبنا های ائوستازی الزم است چارچوب زمانیجهت مقایسه منحنی بدست آمده از برش مورد مطالعه با منحنی اشد.ب

منحنی تغییرات سطح آب بدست آمده از برش مورد مطالعه با منحنی  (. 3ترسیم گردد )شکلفرامینیفرهای پالنکتونیک 

-نشان می منتشر شده است  (Sendden &liu, 2010 )اسندن و لیوو  (Haq et al., 1988)ائوستازی که توسط حق و همکاران 

دارد و ی سوم تغییرات سطح نسبی آب انطباق منحنی تغییرات سطح نسبی آب در برش مورد مطالعه با منحنی ردهدهد که 

دم هماهنگی در سازند گورپی در منطقه مورد مطالعه از تغییرات ائوستازی است. ع نهشته هاینشان از تأثیرپذیری  این
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توان به عملکرد عواملی چون فعالیت تکتونیکی ناشی از بسته شدن اقیانوس ها با منحنی ائوستازی را میبرخی قسمت

 و نرخ رسوبگذاری نسبت داد.  نئوتتیس

 نتیجه گیری 

ی پالنکتون به نوسانات سطح آب در برش مورد مطالعه از فراوانی و تنوع فرامینیفرها، نسبت فرامینیفرها جهت بررسی

و فرامینیفرهای حساس به غیر حساس به شرایط  (DWF/SWF/ESF)عمقبنتیک، نسبت فرامینیفرهای پالنکتون عمیق به کم

دهد که از محدوده زمانی کمپانین فوقانی تا ابتدای ماستریشتین یک روند ها نشان میاین بررسی اکولوژیکی استفاده شد.

-دریج در طی ماستریشتین شرایط پیشرونده را شاهد بودیم. در نزدیک مرز کرتاسهکاهشی از عمق مشاهده شد ولی بت

های بررسیگردد. مشاهده می .e.gو افزایش  .e.sپالئوژن مجدد کاهشی از فرامینیفرهای حساس به شرایط اکولوژی 

پالئوژن را در  –کرتاسه  ای رسوبی در گذر از مرزشناسی و مشاهدات صحرایی در این مطالعه، وقفهشناسی، رسوبفسیل

که  DWFمجددا بعد از مرز افزایش تدریجی از فراوانی و تنوع فرامینیفرهای پالنکتون خصوصا  .دهداین برش نشان می

مقایسه  تواند بیانگر افزایش تدریجی عمق آب باشد.گردد که میو ... است مشاهده می Morozovellaگونه هایی از  شامل 

سازند گورپی در منطقه  نهشته هایهای ائوستازی نشان از تأثیرپذیری برش مورد مطالعه با منحنی منحنی بدست آمده از

توان به عملکرد عواملی ها با منحنی ائوستازی را میمورد مطالعه از تغییرات ائوستازی است. عدم هماهنگی در برخی قسمت

 رخ رسوبگذاری نسبت داد. چون فعالیت تکتونیکی ناشی از بسته شدن اقیانوس نئوتتیس و ن
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 ( حوضه ایران مرکزینامورینکربنیفر پسین ) هایمرجانپالئوبیوژئوگرافی 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 Mahdibadpa110@gmail.com ،گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور قم، ایران، چینه شناسی و فسیل شناسیدکتری  ،مهدی بادپا

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

به  سطح آب دریا تغییراتوقایع تونیکی و حرکتهای تکتحت تأثیر  های کربنیفر ایرانجغرافیایی مرجان گسترش چینه شناسی و

خاستگاه رشد و گندوانا  در شمالمرکزی ای ایران شلف قارهکربنیفر پسین )نامورین( طی جهانی بوده است. در  شکل محلی و

  ریف های تکه ایو  کلنیعات درصد مرجانهای مورد مطالعه از نوع اجتما 81. گردید مرجانی جنس 16گونه متعلق به   34 توسعه 

(Patch reef) تشکیل داده است.  درصد آنها را مرجانهای منفرد 16هستند و 

در بخش جنوبی  ناموریندر زمان نشان می دهد که با اینکه حوضه ایران مرکزی مرجانی مورد مطالعه مطالعه پالئوبیوژئوگرافی فونای 

با مجموعه اقع بود ولی شباهت فونایی مرجانهای این حوضه در نامورین، شمال غربی تتیس )=حوضه مدیترانه ای( وحوضه 

این شباهت نه تنها بر پایه مطالعات مرجانها استوار  ( قرابت بسیار زیادی دارد.قطب شمال-اورالاجتماعات مرجانی حوضه اورالین )

 ا و کرینوئیدها نیز این موضوع را تائید می کند.است بلکه دادهای پالئوبیوژئوگرافی بر اساس روزنبران، کنودونتها، براکیوپوده
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Abstract: 
Stratigraphic and geographic distribution of Iranian Carboniferous Corals, affected by tectonic movements and 

sea level changes events to the local and global. During Late Carboniferous (Namurian) the continental shelf of 

central Iran in the northern margin of Gondwana was respectively origins and development of 34 species belong 

to 14 genus of coral fauna. 81% of studied corals are colony communities and patch reefs and19% of 

them form are solitary corals. 

The paleobiogeographic study show that Although the Central Iran Basin was located at the time of 

Namurin in the southern part of the northwestern Tethys Basin (= Mediterranean Basin), but the 

similarity of the coral fauna in this basin are closely related to the Uralian basin (Ural-Arctic) coral 

communities. This similarity is not only based on corals, also paleobiogeographic data based on 

foraminifers, conodonts, brachiopods, and crinoids also confirm this. 
 

Keywords : Carboniferous, Coral, central Iran basin, Tethys, Paleobiogeography. 
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ات اطالعع بعر اسعاس   شعوند.  کربنیفر ایران بعه وفعور یافعت معی    در توالی های به شمار می روند و  ها از فونای مهم کربنیفرمرجان       

درجعه جنعوبی در    30مرکزی حدودا در عرض ، ایران در سرپوخووین و باشکیرین(پالئوژئوگرافی، در زمان کربنیفر پسین )نامورین= 

پالئوزوئیک در خردقاره ایران مرکزی اغلعب   (. رسوبات1)شکلقرار داشتای تتیس شمال قاره قدیمه گندوانا و جنوب اقیانوس حاره

 کعه  (Wendt et. al., 2002) تشعکیل شعدند  سعط  های دریایی کعم عمعق و حعد وا   محیط دراغلب بودند که فرم پایدار ویژگی پلتدارای 

 بادپعا و همکعاران،   ،  Flügel (1975, 1994) مستعد شرایط الزم برای زندگی گروه های مختلف جانوری از جمله مرجعان هعا گردیعد.   

نطقعه اسعدآباد   بلعوک طعبس و م   درسازند سعردر   نامورین را ازهای از مرجان مجموعه ای Badpa et al., (2016) و 1360، 1362، 1361

مطالععات پعالئوبیوژئوگرافی   نتعایج   به دلیل برخی از پیچیدگی هعای فونعایی کربنیفعر پسعین در ایعران،     نمودند. متاسفانه معرفی  شهرضا

 Leven & Gorgijو  Angiolini &Stephenson (2007)، Angiolini et al., (2005) درمقعاالت کمعی متشعر گردیعد )بعه عنعوان مثعال:        

  دهد.پالئوبیوژئوگرافی را نشان می کمک به مطالعاتاهمیت فسیلهای مرجانی در  حاضر، نقش و مطالعهکن ( لی  (2006)

معی   "الروهای پلنکتونی "های کم عمق دریایی سکونت دارند ولی واجد هایی بنتیک در آباگرچه مرجانها به عنوان ارگانیسم        

-سازد لذا الروهعای شعناور توسعط جریعان    ودات است که آنها را قادر به مهاجرت میباشند. مرحله الروی تنها دوره زندگی این موج

هعای گعرم دریعایی یکعی از     ها برای چنعدین هفتعه دوام دارد، لعیکن جریعان    های دریایی حمل می شوند. این مرحله از زندگی مرجان

 فاکتورهای اصلی این مهاجرت هستند.  

یمکره شمالی توسعه یانوس پالئوتتیس، چین و اروپای شرقی، در حوضه بوریال و در نعمدتا در شمال اق تجمعات مرجانی نامورین

درجه نیز  40به دلیل توسعه و گسترش یخ های قطب جنوب که تا عرضهای جغرافیایی حدودا  ولی در این زمانبیشتری داشتند 

ود آمد و فونای آب سرد توزیع گسترده ای (، تغییرات فونایی عمده ای در نواحی گسترده ای از تتیس بوج1گسترش یافت )شکل

به شدت کاسته شد لذا دراین زمان ثبت فسیلی کمی از مرجانهای کربنیفر پسین در حوضه های ی یافت و از توسعه اجتماعات مرجان

 تتیسی وجود دارد.

رز با ناپیوستگی و هیاتوس های در چنین شرایط که در بسیاری از خردقاره های اطراف ایران مرکزی و ازجمله بسیاری از نقاط الب

درشمال طبس و منطقه  های ازبک کوهچینه شناسی همراه است، دریای کربنیفر پیشین در برخی از نقاط ایران مرکزی از جمله کوه

 .کاسیمووین ادامه یافتتغییرات نوسانی زیادی را متحمل نشد و شرایط رمپ کربناته کم عمق ویزئن تا اشکوب  اسدآباد در شهرضا

 81گزارش نمود که   مرجانی جنس 16گونه متعلق به   34، زمان ناموریندر ( با مطالعه مرجانهای کربنیفر ایران مرکزی، 1364بادپا )

تشکیل داده  درصد آنها را مرجانهای منفرد 16هستند و (Patch reef)  ریف های تکه ایو  کلنیدرصد آنها شامل اجتماعات مرجانی 

  است.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :تحقیق روش

با  ،فونای بومی )اندمیک( چهار دستهدیرینه از از نظر گسترش جغرافیای( 2نامورین مورد مطالعه )جدول های مرجانی جنس  

 و فونای جهانشمول ، مرجانهای دارای ارزش پالئوبیوژئوگرافی باال )گسترش در دو حوضه(گسترش محدود )گسترش در سه حوضه(

 .تشکیل شده است



 

52 

 

علیرغم این که این مرجانها تنها از   Minatoa, Kleopatrina (porfirievella)  :مرجانی بومی هستند که عبارتند ازهای جنساول : دسته 

شباهت بسیار باال ی مرجاندو جنس  Fedorowski & Stevens 2014 به اعتقاد باشکیرین کوه های ازبک کوه معرفی شده است اما

سکا دارد. آنها معتقدند که این قرابت زیاد می تواند مدلی برای تشابه این دو حوضه در زمان آالزیادی با مرجانهای سریوئید در 

 نامورین باشد.

 حدواسط در ایالت های نزدیک به هم هستند که عبارتند از: : جنس هایی که در طی پنسیلوانین دارای گسترش دومدسته 

Opiphyllum, Fomichevalla, Heintzella, Dibunophyllum, Amandophyllum, Koninckophyllum, Gangamophyllum, Donetzites 

 .(1)جدول گسترش داشتندو حوضه های اورالین چین  امورین در حوضه های اروپای شرقی،درزمان ن مرجانهای این گروه

  ,Heritschioides, Paraheritschioidesمرجانهای دارای ارزش پالئوبیوژئوگرافی باال )گسترش در دو حوضه(:  دسته سوم :

پرمین پیشین نیمکره شمالی در کراتون غرب ایاالت محتده  -این دو جنس توزیع جغرافیایی محدودتری دارند و از کربنیفرپسین

از  تنهاگسترش این دو جنس در کربنیفر   .(Fedorowski et al. 2007, 2012)گزارش شده است   Novaya Zemlja امریکا، آالسکا،

)باالترین حد Stikine terrane ، مسکووین پیشین(، اسپیتزبرگن )مسکووین(، بریتیش کلمبیا -نادا )باشکیرین پسینقطب شمال کا

-سرپوخووین پسینو ایران ) امریکا )کاسیمووین یا قزلین( متحده مرکزی ایاالت  مسکووین یا کاسیمووین(، کراتون غرب

 (.1)جدول باشکیرین( بوده است

ان هایی که در پنسیلوانین اقصی نقاط جهان گسترش زیادی دارند و در نتیجه برای مطالعات پالئوبیوژئوگرافی مفید : مرج چهارمدسته 

 . Multithecopora, Michelinia نیستند . این مرجان ها عبارتند از :

بلوک های سیمرید  به مرجان هایبیشترین شباهت را که ایران  پیشین های کربنیفرمجموعه مرجانبرخالف  پالئوبیوژئوگرافی از نظر

بیشتر با حوضه های اما  با اینکه در شمال قاره گندوانا و جنوب پالئوتتیس واقع بودایران مرکزی  نامورین فونای مرجانی دارند،

در حوضه هم سن  فونایبا این مرجانها اروپای شرقی، چین و اورال شباهت نشان می دهد به ویژه آنکه در این بین، بیشترین شباهت 

 ,.Angiolini et al)ها با مطالعات این یافته است.(   (CAU realm, Fedorowski et al., 2007 آالسکا-قطب شمال-های شمالی اورال

2005, 2007; Angiolini &Stephenson, 2007; Leven &Gorgij, 2006; Webster et al., 2003; Kossovaya, 2015)  نیز منطبق است و

 نه شناسی بر پایه روزنبران، کنودونتها، براکیوپودها، کرینوئیدها و پالینومورفها نیز این مطلب را تائید می نماید.اطالعات دیری

توان ارائه داد. به طور خالصه مهمترین عواملی که در به به اعتقاد نگارنده عوامل زیادی را برای تفاسیر پالئوبیوژئوگرافی این فونا می

 انوری و تغییر ایالتهای فونایی در کربنیفر پسین نقش داشتند می توان به موارد زیر اشاره کرد:هم ریختگی اجتماعات ج

 چرخش گندوانا به سمت شمال، فاز کوهزایی واریسکین، تصادم گندوانا با  لوراسیا و تشکیل ابرقاره پانگه آ   -1

پانتاالسان، حد فاصل دو قاره گندوانا و  کاهش عرض دیای ایبری)گذرگاه دریایی متصل کننده دو اقیانوس پالئوتتیس و -2

 لوراسیا( در ابتدای پنسیلوانین و بسته شدن آن در انتهای کربنیفر پسین 

 ایجاد عصرهای یخبندان در سرپوخووین )ابتدای پنسیلوانین(،گسترش یخچالها و افت سطح آبهای جهانی -3

انهای آب سرد اقیانوسی در نتیجه گسترش یخچالها و تغییر و  بهم ریختگی جریانهای قدیمه: ایجاد زونهای گسترده جری -4

 ایجاد زون باریک جریانات آب گرم در نتیجه نزدیکی دو قاره گندوانا و لوراسیا 
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-تشکیل حوضه های بزرگ  پارالیک و زغالی در اروپا، کاهش گستره شلف های کربناته در غرب پالئوتتیس، ایجاد شلف -1

درجه جنوبی تا  40-31ه  دو قاره گندوانا و لوراسیا )و ابرقاره پانگه آ( از عرضهای های کم عمق کربناته به موازات حاشی

 درجه شمالی  40-31عرضهای 

 موقعیت قاره های سیمری و شیب قرارگیری آنها در برابر مناطق استوایی.  -9

 نیاتوزیع چینه شناسی و جغرافیایی مرجانهای کربنیفر پسین و مقایسه آن با سایر نقاط د -7جدول 
Alz- Alborz Mountains,  Ozk- Ozbak-kuh Mnts, Shi- Shirgesht Mnts, Sho- Shotori Mnts, Tin- Tindouf basin ( W Sahara), 

Tur- Turkey, Afg- Afghanistan, Ch- China, W.E- West Europe,  E.E- East Europe, C.A.U- Cordileren- Arc-Ural Realm 

(Uralian). Pal. Type-paleobiogeographic type=   دسته بندی جنس های مرجانی بر اساس ارزش پالئوبیوژئوگرافی آنها 

 
 شواهدی از پالئوبیوژئوگرافی سایر گروه های فسیلی در کربنیفر پسین

تقد است های زلدو و انارک برپایه فرامینیفرها معمسکوین سازند سردر در برش-( با معرفی زونهای زیستی سرپوخوین1381گرگیج)

پیشین برش است. به عقیده وی باشکیرین قطب شمال-های مورد مطالعه مشابه قلمرو زیستاری اوراسیافونای فسیلی این سن در برش

می  پیشین اورالدر باشکیرین (Akavassky Horizon)از افق آکاواسکی  Pseudostaffella antique(Dutkevich)زلدو قابل قیاس با زون 

 Middle)، در آسیای مرکزی (Severokeltmensky Horizon) در پالتفرم روسیه Timan-Pechoraهمچنین در حوضه  باشد. این زون

Bedaksky Horizon)   در در حوضه دونتز )زیرزون Clne2  از زونClne et al., 1979  نیز شناسایی شده است. به عقیده  در
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قابل  2نیز همانند زون زیستی  3ووین؟ در زون زیستی فرامینیفریکاسیم -( سنگواره های زیست زون موسکووین1381گرگیج)

  .قطب شمال شناسایی شده است-انطباق با زون هایی است که در قلمرو زیستاری اوراسیا

(، روزنبران و کنودونتهای سازند سردر با گونه های روزنبران پالتفرم روسیه، حوضه دونتز، حوضه 1384براساس مطالعات سهرابی)

های اورال یکسان هستند. به اعتقاد وی، گونه های کنودونتی این برش نیز مشابه نمونه های هم سن در مناطق اورال، وکوه مسکو

 شمال کشور قزاقستان هستند. Aidaralash Creekو کنودونت های برش   (PreCaspian)پامیر، ناحیه خزر امروزی

مرکزی با سایر اجتماعات براکیوپودی گندوانایی ودهای کربنیفر پسین ایرانبراکیوپ  Angiolini &Stephenson (2007)به اعتقاد 

)استرالیا، هند و عمان( و حاشیه گندوانایی )پرگندوانیایی = سیمری( )کاراکورام پاکستان، افغانستان مرکزی، بوشان و تایلند( تفاوت 

دوانیایی و سیمری شاخص فونای آبهای سرد  با تنوع کم هستند معتقدند که براکیوپودهای گن Angiolini et al., (2005)اساسی دارند. 

، اورال، پلتفرم (Shi, 1998)در مقابل براکیوپودهای ایران شباهت بسیار زیادی با براکیوپودهای هم سن در حوضه های گرم بوریال

 .و  کارنیک آلپ نشان می دهند  روسیه

ن مرکزی مشابه فرامینیفرای هم سن در اروپای شرقی و شمال پالئوتتیس آی ایرافوزولیناسه Leven & Gorgij (2006)به باور 

)ازبکستان، تاجیکستان و کارنیک آلپ( است. توزیع فوزولینیدهای پنسیلوانین تنها محدود به غرب و جنوب پالئوتتیس تنها در 

 .ر گزارش نشده استعرضهای جغرافیایی پائین می شد، در صورتی که فوزولینیدی در عرض های جغرافیایی باالت

Webster et al. (2003)  را در البرز و ایران مرکزی مطالعه نمود، به اعتقاد وی این کرینوئیدها مشابه  "کربنیفر پیشین"کرینوئیدهای

 فونای اروپا و امریکای شمالی است. 

گی آشکاری بین فونای ایران با فونای پرمین مرکز ایران نشان می دهد که وابست -شواهد و مدارک فسیل شناسی برای کربنیفر پسین

دهند. لذا مطالعات فوق  نیز تائید می کنند که وابستگی سایر گروه های فسیلی کربنیفر اورال، پلتفرم روسیه  و قطب شمال  نشان می

 های شمالی  بیش از وابستگی های گندوانیایی این فوناهاست.پسین ایران با حوضه

 

 سین ایران  با  حوضه های اورالینمدل شباهت فونای کربنیفر پ

و  گندوانا و لوراسیا، گذرگاه دریایی ایبری )واقع در جنوب اوراسیانهایی تصادم  در کربنیفر پسین با حرکات تکتونیکی پیش از

طی این بود لذا سا دریای پالئوتتیس و اقیانوس پانتاال ی بینتنها گذرگاه ارتباطباریکتر شده و بسته می شود؛ این دریا،  (شمال گندوانا

تغییر نمود و این پرمین، -غربی بود، در کربنیفر پسین-)که پیش از این تا کربنیفر پیشین( شرقیسی ورخداد، جهت جریانات اقیان

غربی در در کربنیفر -تغییرات باعث قرارگرفتن فوناهای مسئله دار و شواهد گاه متضاد در کنارهم شد. لذا مدل تشابه فونای شرقی

پرمین پیشین در شمال دریای -حوضه اورال در کربنیفر پسینجنوبی تبعیت می کند. -از بین می رود و از یک الگوی شمالیپسین 

تتیس غربی قرار داشت بنابراین این موقعیت قابلیت زیادی را برای ارتباط دهی بین حوضه بوریال)روسیه و امریکای شمالی( با غرب 

عامل محدود کننده نفوذ جریانات گرم بوریال به سمت جنوب یخچالهای بزرگ و پهناور واقع اما (. 1تتیس را  داشته است )شکل

باعث برجای گذاشتن رسوبات یخچالی و فوناهای آب سرد در عرض های جغرافیایی متوسط و باال  درقطب جنوب گندوانیا بود که 

 .ددر نیمکره جنوبی در افغانستان مرکزی، کاراکورام ، بوشان و تایلند ش
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از  ایران  باالترفونای گرم بوریال تحت تاثیر یخچالهای نیمکره جنوبی نتوانستند در نواحی گندوایی و پرگندوایی در عرضهای 

در ، (Angiolini et al., 2005))مرکز صفحه عربی، افغانستان مرکزی، کاراکورام پاکستان، بوشان جنوب چین و تایلند( ساکن شوند 

این زون  لذامربند گرمی ایجاد شد که توسط فاکتورهای دمایی یخ های گندوانایی محدود و فشرده می شد نتیجه در این زون یک ک

جریانهای استوایی که به سمت غرب  . اتفاقا در عرض های پائین و متوسط،گرم را به عرضهای جغرافیایی پائین محدود می کرد

ین حالت این جریان به شلف های قاره ای در خلیج های غرب تتیس جریان داشتند و به توسعه این زون گرم کمک می کرد. در ا

می رسیدند لذا جریانهای اقیانوسی استوایی به سمت سواحل غربی منحرف می شدند و گرما و رطوبت حوضه های بوریال)اورالین( 

 به اعتقاد. بودند می رساندندرا به سمت حاشیه شمالی بلوک های عربی در شمال گندوانا که بلوکهای ایران در این بخش مستقر 

Angiolini et al., 2007  پرمین قلمرو و -در دوره یخچالی کربنیفرامروزی جریان گلف استریم شباهت دارد لذا مدل فوق با مدل

  (.1شکلتوسعه این کمربند گرم باریک بوده و به غرب تتیس محدود شده بود )

 
 

 با تصحیحات.   Angiolini  et al. (2007)زیستی در کربنیفرپسین. اقتباس از گسترش پالئوبیوژئوگرافی و ایالت های  -7شکل 
KZ—Kazhakstan, TA—Tarim, NC—north China, MON—Mongolia, SC—south China, IC—Indochina, WB—west Burma, 

KK—Karakoram, A—central Afghanistan, AD—Adria. 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

 جعنس  16گونعه متعلعق بعه      34 خاستگاه رشد و توسعه گندوانا  در شمالمرکزی ای ایران شلف قارهین )نامورین( کربنیفر پسطی در 

درصعد اجتماععات    81کعه   هسعتند (Patch reef)  ریف های تکعه ای  کلنی، اجتماعات مرجانی مورد مطالعه غالبا شامل گردید مرجانی

 تشکیل داده است. رجانهای منفردرا م آنهادرصد  16و  مرجانی را تشکیل داده اند

باشکیرین( ایران مرکزی )کوه های ازبک کوه در شمال طبس -نامورین)سرپوخووینهای ، مرجانپالئوبیوژئوگرافیبراساس اهمیت 

ر جنس هایی که د( 2(،   Minatoa, Kleopatrina (porfirievella)بومی ) هایمرجان (1، دسته چهاربه  و کوه های اسدآباد شهرضا(

 ,Opiphyllum, Fomichevalla, Heintzellaحدواسط در ایالت های نزدیک به هم هستند  طی پنسیلوانین دارای گسترش

Dibunophyllum, Amandophyllum, Koninckophyllum, Gangamophyllum, Donetzites)) ،3)  مرجانهای دارای ارزش
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های مرجان (4 و ( ,Heritschioides, Paraheritschioidesمحدود می شد )پالئوبیوژئوگرافی باال که گسترش آنها تنها به دو حوضه 

 نمود.می توان تقسیم ( Multithecopora, Micheliniaجهانی )مرجانهای تابوالی دارای گسترش

این  اما گسترش داشتندشمال غربی تتیس )=حوضه مدیترانه ای( در بخش جنوبی حوضه  نامورینهای مورد مطالعه در زمان مرجان 

با مجموعه های شمالی خود )حوضه های  شباهت های زیادیاجتماعات مرجانی متفاوت از سایر نقاط ایران و کشورهای همجوار، 

های با مرجانهای هم سن در حوضه مجموعه مرجانیاین بیشترین شباهت که از میان آنها اورالین، اروپای شرقی و چین( دارد 

وجود داشته ( C.A.U Realm) وابستگی آشکاری بین فونای ایران با فونای حوضه های اورالین لذا  تقطب شمال( اس-اورالین) اورال

این شباهت نه تنها بر پایه مطالعات مرجانها استوار است بلکه دادهای  .وانیایی آنهاستاین وابستگی بیش از وابستگی های گندکه 

 کیوپودها و کرینوئیدها نیز این موضوع را تائید می کند. پالئوبیوژئوگرافی بر اساس روزنبران، کنودونتها، برا
◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسی :
های ازبک کوه سازند سردر در برش زلودو، سرپوخووین )نامورین پیشین(مطالعه مرجانهای  ". 1360 عاشوری، ع.، خاکسار،ک.، بادپا، م.،

 .19-1، ص1، شماره 4جلد شگاه فردوسی مشهد.های رسوبی، دانفصلنامه رخساره . دو"خاور ایران مرکزی( ) کوه

های ازبک کوه سازند سردر در برش زلدو، باشکیرین )کربنیفر پسین(مرجانهای  ". 1362عاشوری، ع.، خانه باد،م.   خاکسار،ک.، بادپا، م.،

 .36-18، ص1، شماره 14جلد .فصلنامه پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی. "خاور ایران مرکزی، کوه

. رساله دکتری، دانشگاه "بک کوه و برش های انارک و رامشهمطالعه مرجانهای کربنیفر ایران مرکزی در کوه های از". 1364ادپا، م.، ب

 ص.420فردوسی مشهد. 

 ان(معرفی مرجانهای کربنیفر پسین در برش اسدآباد شهرضا )جنوب شرق اصفه ". 1361عاشوری، ع.،  خاکسار،ک.،بهرامی، ع.،  بادپا، م.،

 .22-29ص  .مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. نیشابور. "

کوه )بیواستراتیگرافى سازند سردر، در برش زلودو ازبک .1384 .،سهرابى، ز.، حمدى، ب.، آقانباتى، ع شرق ایعران(، گردهمعایی علعوم زمعین سعازمان       

 زمین شناسی کشور.

 .  "ری زیستی و سکانسی نهشته های کربونیفر در ایران مرکزی. رساله دکتری، دانشگاه اصفهانچینه نگا ". 1381گرگیج، م. ن.، 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 چكیده :

در این پژوهش زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه در برش ریزو )حاشیه غربی بلوک طبس( برمبنای 

گونه در  24گونه در بخش انتهایی سازند پروده و11نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه 

بریازین پیشین نشانگرسن ی شد. گونه های شاخص نانوفسیلی و تجمع فسیلی همراه، بخش ابتدایی سازند بغمشاه شناسای

 .تربن بخش سازند بغمشاه در برش ریزو هستندبرای باالترین بخش سازند پروده و پایین

 

 زیست چینه نگاری، پروده، بغمشاه، نانوفسیل آهکی، طبس، ریزو :کلید واژه ها

 
Biostratigraphy of the boundary between Parvadeh and Baghamshah formations based on 

calcareous nannofossils in the western margin of Tabs (Rizu section) 
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Abstract: 
 

In this research biostratigraphy of the boundary between Parvadeh and Baghamshah formations in Rizu section 

based on calcareous nannofossils was investigated. In this study 15 species in the upper part of Parvadeh 

Formation and 24 Species in the lower part of Baghamshah Formation were identified. Index nanofossil species 

and assemblages indicate early Berriasian age for uppermost part of Parvadeh Formation and lowermost part of  

Baghamshah Formation in Rizu section. 

 

Keywords : Biostratigraphy; Parvadeh; Baghamshah; calcareous nannofossils; Tabs; Rizu 
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 مقدمه :
تریاس پسین و ژوراسیک در  بلوک طبس یکی از اجزای ساختاری خرد قاره مرکز و خاور ایران است که در فاصله

 و است « گروه مَگو » چرخة رسوبی بزرگی به نام مربوط به  ،های موردنظرسنگ .خاور ورقه ایران شکل گرفته است

 است مگو گچ و دو گره کرند، مهدی، کمر اسفندیار، دختر، قلعه سیخور، بغمشاه، پروده، سازندهای برگیرنده در

برمبنای  غالباسازندهای پروده و بغمشاه انجام شده بر روی گذرراین میان مطالعات (. د1384)سید امامی و همکاران،

 Seyed-Emami et al. 1991, 1997, 1998, 2001, 2002; Pandey & Fursich) ها استماکروفسیل ها به ویژه آمونیت 

2003; Mukherjee  & Fürsich 2014 ) .در دسترس است سازند بغمشاه  از نانوفسیل هایگزارش  یک تنها(Kallanxhi 

et al., 2016)و سن نانوفسیل های آهکی اشاره شده از ی غیر شاخصگونهچند معرفی فقط به  گزارشدر این  ، که 

برای اولین بار به بررسی گذر سازندهای پروده و بغمشاه  کنونیپژوهش در . می باشد هابرمبنای آمونیت ارائه شده

کیلومتر  30است. برش مورد نظر در شده برش ریزو )جنوب غرب طبس( پرداخته  برمبنای نانوفسیل های آهکی در

واقع شده است  "E= 56˚10΄08.27و طول شرقی  N= 33˚08΄35.53جنوب غرب شهرستان طبس و در عرض شمالی 

 (. 1)شکل 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 راههای دسترسی به برش ریزو در جنوب غرب طبسنقشه  -1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

 10نمونه از  10متر سنگ آهکهای مارنی انتهای سازند پروده و  19نمونه از  19انجام مطالعات زیست چینه نگاری،  جهت

شیلی با میان الیه هایی از ماسه نازک الیه ابتدای سازند بغمشاه در برش ریزو برداشت شد )شکل  -متر نهشته های مارنی

شده است. نمونه  انجام سانتیمتری 10 تا 30 عمق از برداری نمونه ها، ونهنم بودن هوازده غیر اهمیت دلیل به(. 3و 2های 

سازی گردید. پس از مطالعه با میکروسکوپ نوری و با کمک روشهای شناسایی ارائه شده آماده اسمیراسالید روش به ها
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توسط دوربین  آهکی موجود، شناسایی و ، گونه های نانوفسیلBurnett( 1998)و   Perch-Nielsen(1985توسط )

 . دیجیتال عکس برداری شد

 :بحث

گونه در بخش ابتدای  24گونه از نانوفسیل های آهکی در بخش مورد بررسی از سازند پروده و  11در این مطالعه تعداد 

الب گونه ها غ(. با توجه به این که ساختارهای ناحیه مرکزی در 4تا2سازند بغمشاه در برش ریزو شناسایی شد )شکل های 

 آهکی نانوفسیلهایتاحد زیادی محفوظ مانده و مشکلی در شناسایی گونه ها ایجاد نمی کند، می توان اذعان داشت که 

  .برخوردارند خوبی نسبتاً تنوع از و بودهتا متوسط  خوب شدگی حفظ دارای برشاین  در موجود

 و Nannoconus ،Lithraphiditesه جنس های های موجود متعلق بهای نانوفسیلی شناسایی شده، غالب گونهدر میان گونه

Watznaueria های نانوفسیلی همچون هستند. گونهWatznaueria barnesae ،Lithraphidites carniolensis ،Nannoconus 

steinmannii   وNannoconus kamptneri  شوند. تقریبا در بیشتر نمونه ها مشاهده می 

 و Lithraphidites carniolensis ،Nannoconus steinmanniiی از گونه ها مانند با توجه به این که اولین حضور برخ

Assipetra infracretacea  در بریازین پیشین است لذا می توان گفت که زمان نهشته شدن ضخامت مطالعه شده قدیمی تر از

ن بندی جامعی برای بازه زمانی که زو Sissingh (1977)کرتاسه پیشین نیست. از این رو در پژوهش کنونی زون بندی  

 CC1ای می باشد. گونه های شاخص نانوفسیلی  نشانگر وجود زیست زون چینهزیستانجام مطالعات کرتاسه است، مبنای 

 به شرح ذیل برای ضخامت مورد مطالعه هستند.

تعریف می شود و سنی  Stradneria crenulataتا اولین حضور  Nannoconus steinmanniiزیستی از اولین حضور این زون

 Nannoconusهای متعلق به جنس ترین بخش پورتلندین/ تیتونین تا بریازین پیشین دارد. اولین حضور گونهمعادل انتهایی
که در باالترین  Nannoconus ی ازهایاغلب با مرز تیتونین/ بریازین و بنابراین معرف مرز ژوراسیک / کرتاسه است.گونه

 ,Nannoconus quadratus, Nannoconus colomiiشوند شامل ین و کرتاسه پیشین ظاهر میبخش ژوراسیک پس

Nannoconus steinmannii, Nannoconus dolomiticus, Nannoconus globules, Nannoconus broennimannii 
یین ترین بخش بریازین( ظاهر نیز نزدیک قاعده کرتاسه )در پا Lithraphidites carniolensisباشند. عالوه برآن، گونه می

 .شودمی

نشانگر آغاز  در اولین نمونه از بخش انتهای سازند پروده  Nannoconus steinmanniiی در این مطالعه اولین حضور  گونه

 10متر انتهایی سازند پروده و 19. زیست زون مذکور ضخامت استCC1 (Nannoconus steinmannii Zone )زیست زون 

 Nannoconusبه ویژه حضور گونه های شاخص نانوفسیلی و سازند بغمشاه را در بر می گیرد. برمبنای متر ابتدای 

steinmannii   و Lithraphidites carniolensis ، شودیمگذر دو سازند در برش ریزو، بریازین پیشین پیشنهاد سن.  
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شکل 

4- 

تصاو

یر 

میکر

وس

کوپی 

برخی 

از 

نانو

فسیل 

های 

آهک

ی 

شنا

سایی 

شده 

سازند 

بغم

شاه  

در 

برش 

ریزو 

با 

بزر

گنما

 یی

120

0X.

  
1.  Kokia borealis Perch-Nielsen, 1988; 2. Hexalithus noeliae Loeblich & Tappan, 1966; 3, 4. Polycostella beckmanii 

Thierstein, 1971; 5, 20. Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963; 6. Conusphaera mexicana subsp. Mexicana Trejo, 

1969 ; 7. Conusphaera mexicana subsp. minor Bown & Cooper, 1989; 8. Rhagodiscus nebulosus Bralower in Bralower et 

al., 1989; 9. Nannoconus steinmannii subsp. minor (Kamptner, 1931) Deres & Acheriteguy, 1980; 10,11, 17, 18. 

Nannoconussteinmannii subsp. steinmannii Kamptner, 1931; 12. Nannoconus globulus Bronnimann, 1955; 13,14. 

Nannoconus colomi (de Lapparent 1931) Kamptner 1938; 15,16. Nannoconus dolomiticus Cita & Pasquare, 1959; 19: 

Velasquezia pregothica.  

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
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گونه از نانوفسیل های آهکی در برش ریزو شده است. وجود گونه های شاخص  36مطالعات انجام شده منجر به شناسایی 

و در گذر سازندپروده به سازند بغمشاه در برش ریزو  CC1جموعه فسیلی همراه، گویای وجود زیست زون نانوفسیلی و م

 موید سن بریازین پیشین برای گذر مذکور است. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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  در  سازند های خلیج عمان اسپیریفرید بررسی پالئواکولوژی گونه براکیوپود 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 2، کیوان خاکسار 1مریم ناز بهرام منش تهرانی٭

 ، دفتر نظارت و ارزیابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
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 چكیده :

 
هوخف یک مگاسکانس عظیم با تنوع زیستی فراوان از  -هاوشی ناحیهداخلی عمان  خلیج در پرمین زیرین جنوب شرق

ه رسوبات انتهای کربونیفر تا ساکمارین )پرمین آغازین( در سازند ال خالتا در ناحیه عمان وجود دارد که نشان دهند

پیشرفت سازند سایوان بر روی رسوبات پرمین آغازین است. این ناحیه بین پوسته اقیانوسی خلیج فارس و عدن و دریای 

 عمان قرار گرفته است. 

 می باشد. N – 57 º 37’, 30” E  01º21 ’’00 ’طول و عرض جغرافیائی این ناحیه

ینوئید، سفالوپود و بریوزوآ است. براکیوپودهای این ناحیه به ناحیه سایوان غنی از براکیوپود، دوکفه ای، گاستروپود، کر 

 صورت سیستماتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند که شامل:

Derbyia haroubi (Angiolini et. Al, 1997), Arctitreta cf. bioni (Reed), Reedconcha 
permixta (Reed), Neospirifer aff. hardmani (Foord), Neospirifer sp., Trigonotreta 
sp., Cyrtella?  sp., Subansiria sp., Punctocyrtella  spinosa Plodowski, 
Punctospirifer  sp., Callispirina sp., Fleycherithyris sp., Gilledia ? sp. 

نرم افزار پست و روش یونیتاری سن این تجمع از براکیوپودها به ساکمارین انتهائی می رسد. این تجمع فسیلی با استفاده از 

وسییشن دارای سه فون زیستی تجمعی است. مهم ترین گونه براکیوپود یافت شده در این تجمع که راهنمای شناسائی سا

 شناخته شده است. Pachyocyrtella omanensis  Angiolini, 1997هیدرودینامیک این ناحیه گردید به نام 

سیستماتیک جنس و گونه های موجود  در این اسمبلیج فسیلی  برای اولین بار و هدف از این کار تحقیقاتی شناخت 

شناخت اکولوژی در این ناحیه وابسته به نقش یخچالهای قطبی در اثر باال رفتن دمای هوا و حرکت الروهای فسیلی و تفسیر 

 پالئواکولوژیکی منطقه و مکانی ناحیه می باشد.

 

 .هوخف -سازند ال خالتا -سایوان -ینامیکهیدرود -مگاسکانس :کلید واژه ها

 
Keywords: Megasequences- Hydrodynamic- Saywan- Alkhalata Formation- Khuf.  
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Khaksar, K. Islamic Azad University, Qom Branch. Educational Science department. 
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Abstract: 
 

In the Early Permian sediments of the Haushi - Huqf area of Interior Oman) there have been big megasequences 

of Assemblage fauna. The age of these sediments are Late Carboniferous to Early Permian (Sakmarian). The 

Alkhalata Formation has been located between Oman Sea and Adan Gulf continental shelf of Persian Gulf.  

The locality of section is 21ʹ 00ʺ N – 57° 37ʹ, 30ʺ E. The Saivan area has a big assemblage fauna full of 

Brachiopods, Bivalves, Gastropoda, Cephalopods, Brayozoa, the Brachiopods of this formation have been 

determination by systematic methods, the Brachiopods have been described is as follows:   

Derbyia haroubi (Angiolini et. Al, 1997), Arctitreta cf. bioni (Reed), Reedconcha permixta (Reed), Neospirifer 

aff. hardmani (Foord), Neospirifer sp., Trigonotreta sp., Cyrtella?  sp. Subansiria sp., Punctocyrtella  spinosa 

Plodowski, Punctospirifer sp., Callispirina sp., Fleycherithyris sp., Gilledia ? sp. 
The age of Brachiopods is Late Sakmarian. The Assemblage fauna with help of PAST software and Unitary 

Association Methods have been divided 3 Biozones. 

One Important Brachiopods that help us distinguish of Hydrodynamic of fauna is Pachyocyrtella omanensis  

Angiolini, 1997. 

 
 

Keywords :Megasequence- Hydrodynamic- Saivan- Al Khalata Formation- Huqf. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

این پروژه با همکاری دانشگاه  هدف از این کار تحقیقی بررسی پالئواکولوژی و تفسیر علت این تغییرات اکولوژیکی است.

میالن و دانشگاه توکیو ژاپن انجام گرفته است. به لحاظ مطالعات پالئواکولوژی و بازسازی محیط دیرینه جنس پاکیوسیرتال 

 از اهمیت خاصی در تعیین عمق و تصویر سازی نوع حرکت و جریانهای دریائی دارد. عمانینسیس 

در محیط این براکیوپود به صورت چرخشی حرکت نموده و جهت جریانها بر روی  با افزایش تغییرات انرژی و دانسیته

 پوسته صدف و تزئینات و خطوط رشد آن تاثیر می گذارد. 

گونه عمانینسیس برای اولین بار در دریای عمان توسط پروفسور آنجیولینی شناسائی گردید و گونه عمانینسیس به لحاظ 

 یه از ناحیه عمان بدین نام نامیده شد. یافت شدن در آن ناحیه و وجه تسم

پس از بازسازی آزمایشگاهی این گونه و ایجاد محیط رسوبی و قرار گیری نمونه از محیط سردسیری قطبی و شبیه سازی 

محیط به ناحیه گرم و ورود آب گرم در مخزن ایجاد شده توسط دوربین های دارای اشعه فرابنفش سیکل این تغییرات در 

 ( 1)شکل  و جهت چرخش آن بررسی گردید. پوسته صدف
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 صاویری از اشعه فرا بنفش و چرخش پوسته ( ت1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

متری باالئی از قاعده سازند سایوان  9( با مطالعه طبقات براکیوپودهای یافت شده در 2)شکل  مورد مطالعه محدودهدر 

سیس برد و از روی مشخصات ظاهری و باز سازی محیط دیرینه گذشته پی میتوان پی به اکولوژی جنس پاکیوسیرتال عمانین

 به محیط زیست آن برد. 

کرینوئیدها تعداد بسیار اندکی از آمونوئیدها و  -گاستروپودها -دوکفه ایها -جنس از براکیوپودها 13در این مطالعه 

 به همراه تصاویر آمده است.  که در گزارش جامع مطالعات سیستماتیک آناننوتیلوئیدها بافت شده اند. 

 

 
  ( موقعیت جغرافیائی منطقه مورد مطالعه2شکل 
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تغییرات آب و هوائی با انرژی در گونه پاکیوسیرتلال عمانیینسیس که از براکیوپودهای خاص و منحصر بفرد این ناحیه است 

به صورت انتخابی شرایط خاص و حداکثر زیاد و دانسیته باالی محیط باعث شده و لوفوفور های پیچ خورده در این گونه 

رشد را پیدا کند.این تغییر اندازه  و بزرگ شدن سایز صدف در براکیوپودهای باالی سازند سایوان در اندازه های بالغ و 

گونه خاص پاکیوسیرتال عمانینسیس به صورت سیستماتیک مورد بررسی و توصیف کامل قرار   بسیار بزرگ می شود.

هدف از این کار تحقیقی بررسی پالئواکولوژی و تفسیر علت این تغییرات  (Angiolini et al., 1996)گرفته است 

اکولوژیکی است.( مشاهداتی که بر روی خطوط رشد و المال های ضخیم مابین آنها در جنس پاکیوسیرتال عمانینسیس 

است اگر چه که نامگذاری گونه عمانینسیس  یانجام شد نشان می دهد که این گونه از نمونه های متعلق به آبهای سرد قطب

به خاطر یافته شدن این گونه در عمان است و این گونه برای حفظ بقای خود از آبهای سردسیری به ناحیه گرمسیری 

تعییراتی در مورفولوژی خود داده تا برای این زندگی خود را آداپته کند. از جمله این تعییرات می توان ضخیم شدگی کفه 

ر حاشیه بخش جلوئی، ضخیم شدن و مورب شدن خصوص رشد و گسترش عظیم اینتراریا را نام برد. ستون چینه ها د

 (3شناسی ناحیه در ذیل آمده است. )شکل 

 
 ( ستون چینه شناسی منطقه3شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 : نتیجه گیری

هش یافته که این امر بیانگر پایان در باالی سازند ال خالتا سنگ های آتشفشانی به سرعت کا ابتدای زمان ساکمارین

 فعالیت های ماگمائی مرتبط با شکافت پوسته ای است. 
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افزایش شدید فلدسپات ها و کوارتز های دانه گرد، بیان گر فرسایش سنگ قاعده پان افریکا و رسوبات پوشاننده است. 

 ر است. سنگ های پایدار نتیجه جایگرینی دیاژنیکی و فرسایش دانه بندی های ناپایدا

ظهور سنگ نئوولکانیک با قطعات ترکیبی زیستی و فسیلی به صورت مشترک نشان دهنده منشاء پالئوژئوگرافی است که 

الزم به ذکر است که جنس پاکیوسیرتال در ایران یافت  آمده است. Al-Belushi et al., (1996)در گزارش های 

  نگردیده است و از جنس های منحصر بفرد در عمان است.

را با کمک پایک وارد بستر می نمایند و کفه در ناحیه خط  ندگی کفزی دارند از قسمت امبو )قله( خودگونه هائی که ز

بست باز می گردد و کار فیلتر کردن آب و مواد غذائی توسط لوفوفورهای چرخشی انجام می گردد. بازشدگی کفه ها از 

دف در جهت جریان حرکت کرده و در بخش دیگر ماسه ای فرو بخش جلوئی شروع می شود و با شدت گرفتن جریان ص

می رود. این قابلیت حرکت در گونه های بالغ دیده می شود. در مدل سازی که نمونه به صورت عمودی از ناحیه امبو در 

دهد که  ساعت فرو برد. این حالت نشان می 24کفه داخل ماسه پس از  1/3بستر قرار گرفته بود پس از مدتی خود را تا 

نمونه هائی که در جریان شدید آب گم قرار میگیرند قابلیت انطباق بیشتر با محیط دارند و دو کفه آنها از هم باز می شود. 

 (4)شکل 

 

 
 

 ( تاثیر ورود آب گرم و نفوذ در کفه ها4شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 چكیده :

به منظور تجزیه وتحلیل ریز رخساره های سازند آهکی جهرم در جنوب غرب شهرکرد، برش چینه شناسی پیرغار   

متر  انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت این ضخامت به سن ائوسن باالیی  است.  111حوالی کوه سالدوران، به ضخامت در

 140مرز زیرین سازند جهرم در برش پیرغار.با سازند پابده و مرز باالیی آن  با سازند آسماری  همشیب  است.  مطالعه 

وکستون/پکستون روزنبران  -2وکستون رادیوالریا.-1شامل: رخساره  ریز  8مقطع نازک میکروسکوپی  منجر به شناسایی 

-1 .قرمز جلبک -وکستون بیوکالست -4جلبک قرمز. -پکستون/.وکستون روزنبران بزرگ منفذ دار -3.پالنکتونیک

                         ست.بیوکال –وکستون اینتراکالست  -3.جلبک قرمز،کورال بایندستون -9. قرمز جلبک –روزنبران منفذ دار  بایندستون

که در محیطهای دریای باز و مادستون  -10.روزنبران-ون منفذدوکستون روزنبران ب -6ن منفذ.گرینستون روزنبران بدو-8

 حوضه عمیق ،سد بیوکالستی و الگون باز ، درمدل رمپ کربناته گردید.  

  ده چشمه ، پیرغار ریز رخساره ها ، سازند جهرم ، کوه سالدوران ، :کلید واژه ها

 
 Microfacies analysis of Jahrom Formation in south west of Shahrkird,Pir ghar section 

 
2, Hajar Jamshak*1Seyed Ahmad Babazadeh- 

1-Associate profesour, Geology group, Payam-Noor university, Postal code:1588765633 

Master of art, Geology group, Payam-Noor university 2-Student,  

Abstract: 
 

In order to microfacies analysis of  Jahrom  Formatin, in south west of  Shahrkord, 150 meters of Pir ghar 

section  was studied in  late Eocene edged. Lower and upper contact is Pabdeh and Asmari 

Formations ,respectively. The study of 140 tin sections led us to identification of  10 microfacies: 1- Radiolar 

wackestone.2- Planktonic foraminifera wackestone/packstone .3-:Red algae-Large hyaline foraminifera 

wackestone/packstone.4-Red algae-Bioclast wackestone. 5-Red algae-Hyaline foraminifera Boundstone. 6-

Coral-Red algae Boundstone.7-Bioclast- Intraclast wackestone   . 8-Porcelaneous grainstone  9-porcellanous-

hyaline foraminifera wackestone.10- Mudstone Thease  are deposited in open marine,Barrier,Lagone and Tidal 

flat invironments.T 

Keywords:Microfacies, Jahrom Formation,Saldoran mountain,Dah Chesmed,Par ghar 
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 مقدمه :

ائوسن تشکیی  شکد     –ترشیری می باشد که در حوضه زاگرس در طی زمان پالئوسنسازند جهرم بخشی از رسوبات 

است. این سازند متشی  از توالی رسوبی ضخیمی از سنگهای کربناته است که عمدتاً درمحیط کک  عمکد دریکایی تکه     

ری از دیر باز مورد توجه زمین شناسان داخلی و خارجی بوده اسعت.  نشین شده است و به دلیل دارا بودن ذخایر هیدروکربو

متر برای اولین بار در ناحیه تنگ آب یال شمالی کوه جهرم مطالعه شده اسعت   1/439برش الگوی سازند جهرم با ضخامت 

ائوسعن   -ئوسعن  و شامل دولومیت های توده ای وآهک دولومیتی می باشد. سن سازند جهرم در محل برش الگو به زمان پال

را نشعان معی   (.  اما در فارس ساحلی، بخش باالیی سازند جهرم سن ائوسن پسعین  1332مطیعی،(میانی نسبت داده شده است

برش پیرغار در جنعوب شعرق کعوه     (1334باشد )مطیعی، دهد. بیشترین گسترش جغرافیایی سازند جهرم در کوه فارس می 

(،  در جنوب غرب شهرکرد و زون زاگرس مرتفع واقع  می باشد. معرز زیعرین   حوالی روستای ده چشمه )پیرغار سالدوران،

سازند جهرم در برش پیرغار با سازند پابده و مرز باالیی آن  با  سازند آسماری  و هردو به صورت همشیب است . موقعیعت  

( راه دسترسعی بعه   1شعکل (دارد. قعرار  10˚ 32̍ 18  و عرض شمالی 32˚13 ̍̍ 31  جغرافیایی برش   مورد مطالعه درطول شمالی

کیلعومتر بعه صعورت     91تعا   10منطقه از جاده شهرکرد فارسان وسپس فارسان پیرغار می باشد زون زاگرس مرتفع  با پهنای 

(. خسعرو تهرانعی و   1386نواری گسترش دارد کعه بلنعد تعرین قسعمت کوههعای زاگعرس را تشعکیل معی دهعد )آقانبعاتی،           

چینه نگاری و ریز رخساره های سازند جهرم در شمال و جنوب شرقی شعیراز پرداختعه انعد.    ( به بررسی ریز 1384(همکاران

( صورت گرفت یوسفی 1389مطالعه زیست چینه نگاری سازند جهرم )مقطع تیپ( در ناحیه تنگ آب توسط نور محمدی) 

( 1363)سلطانی وهمکاران ختند. العه میکوفاسیس سازند جهرم در دشت زری پردا( نیز به مط1363)همکاران باغستانی وزاه 

میکروفاسیس سازند جهرم در برش سالداران بررسی کردند. تجمعات فسیلی سازند  جهرم در مناطق مختلف ایعران توسعط   

( مورد مطالعه قرار گرفته است. ارتبعاط بعین تجمععات فسعیلی و سعکانس رسعوبی سعازند        1331( و کالنتری )1683جاللی )

( 2011( انجععام شععده اسععت . بابععازاده و رنگععین لععو پععازرکی )   2008طععاهری و همکععاران ) جهععرم در ناحیععه اردل توسععط 

از روزنبعران کعف    فسیلهای شعاخص  نمود. با شناساییمیکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جهرم را در منطقه فارس منتشر 

 , .tetraedra Silvestriella  , Austrotrilina , Praerhapydionina. ., sp  cassis, Europertia  Victoriella sp شعامل  زی

Fabiania.  نسبت داده میشود. هدف از این مطالعه شناسعایی ریعز رخسعاره     پسینبه ائوسن سن سازند جهرم در برش پیرغار

 روستای ده چشمه( می باشد  )سازند جهرم در برش پیرغارهای 

 ◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

متر( به صورت عمود بر امتعداد   2 -1نمونه سنگی با فواصل نمونه برداری ) 140تعداد  ،متر از سازند جهرم 111از ضخامت 

طبقات برداشت گردید و پس از تهیه مقطع نازک میکروسکپی توسط میکروسکوپ پالریزان، در آزمایشعگاه  ریعز دیرینعه    

مطالععه نامگعذاری    مورد مطالععه قعرار گرفعت. در ایعن     و بافت سنگتجمعات فسیلی و شناسی، نحوه پراکندگی آلوکم ها 
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صورت گرفتعه اسعت. بعرای تفسعیر ریعز رخسعاره هعا از تقسعیم بنعدی           .(Dunhum ,1962)سنگهای کربناته بر اساس روش 

(Wilson., 1975) (Geel. 2000), و( (Flugel,2010.استفاده شده است 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :بحث و 

برقراری ارتباط و تطابق چینه شناسی در الیه های مورد مطالعه یکی  به طور کلی شناسایی رخساره ها واستفاده از آنها جهت 

در چهارمحیط جذرو  کم عمقق تا یرخساره از مناطق عم دهاز مسائل مهم زمین شناسی به شمار می آید. در این تحقیق، 

  .مدی، الگون باز، سد  و دریای باز شامل سراشیب قاره و حوضه عمیق به شرح ذیل شناسایی شده است

 رخساره های محیط عمیق:

 رخساره پالنکتونیک است(شامل دو رخساره های حوضه عمیق 

Mfs1:Radiolar wackestone وکستون رادیوالریا   

. آلوکم فرعی سوزنهای اسفنج زمینه گل میکرایتی پراکنده است این رخساره آلوکم اصلی رادیوالر است که در در 

رادیولرها در زمینه میکرایتی نشان دهنده ( حضور 2است. )شکل روزنبران کف زیفاقد در این ریز رخساره، سیلیسی است. 
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موجودات کف زی و نزدییی در زمینه سیلیسی، فقدان  فراوان وجود رادیولرهایمحیط کم انرژی در دریای باز است. 

 (. Babazadeh,2003)می باشد (Basin)عمد نشان دهند  زون حوضه پالنیتونی  روزنبران به تجمع

 

Mfs2: Planktonic foraminifera wackestone/packstone     وکستون/پکستون روزنبران پالنکتونیک 

 Globigrapsis sp و  Globigerinatheka kugleriمانند  تعداد فراوان روزنبران پالنکتونشامل  باز رخساره های محیط دریای

فرعی می باشند. آلوکمها در زمینه میکرایتی قعرار گرفتعه انعد     به عنوان آلوکم های اصلی و جلبکهای قرمز به عنوان آلوکم

با توجه به عدم  است. و دربرخی افقها پکستون بافت رخساره  وکستون .باشد می عمیق کم انرژی حوضه محیط که نشانگر

 یعز ر ایعن  رمپ خعارجی اسعت.   رخساره ریز این و روزنبران کف زی، محیط رسوبگذاری بزرگ فسیلی های نمونهحضور 

 داده نسعبت  (outer ramp)  بیرونعی  رمعپ  به کهاست  (Buxton& Pedley, 1989)هشت شماره رخساره ریز معادل رخساره

 کعم  محعیط  در آن نشسعت  تعه  از حاکی میکرایتی این رخساره بافت Flugel,2010))و ((Wilson., 1975)نظر بر بنا .شود می

 باشند، می زی کف بزرگ انواع فاقد که را پالنکتون حاوی های رخساره. باشد می SWB)) امواج اساس سطح زیر، انرژی

 نمایعانگر  ،وکوچعک  بزرگ زی کف زیست هم تجمعات فقدان.  ,(Geel. 2000) )است. متر دویست از بیش ژرفای خاص

 گعل  جعایی  جابه برای کافی انرژی نبود دهنده نشانمیکریت  فراوانی .است نورانی منطقه زیر در رخساره ریز شدن نهشته

انعععععرژی، بععه رسعوبگععذاری زیععر سععطح اسععاس امععوج طوفعععانی          شرایط کععععم .است انرژی حداقل آهکی و شرایط

  ( Drobne,2004)  &Cosovic .داللععت مععیکنععد

 رخساره های محیط دریای باز
Mfs3:Red algae-Large hyaline foraminifera wackestone/packstone 

جلبک قرمز -زنبران بزرگ منفذ دارپکستون/.وکستون رو  

، fabianii Nummulites   ،Discosyclina  ،Asterigerinaآلعوکم اصعلی   بعوده و  تخریبعی  فاقعدذرات  رخسعاره  ایعن 

Chapmania  ،Sphaerogypsina  globulus و آلو کم فرعیSilvestriella  ،yrodinella G،Praebullalveolina  ،و  اکینوئید

همچنین روزنبران بدون منفعذ در ایعن محعیط از محعیط پشعت       در ارتوکم میکرایتی مشاهده میشوند. ز هستند کهجلبک قرم

  Actinosyclinaو   Discosyclinaبعا توجعه بعه فراوانعی بیشعتر     سدی کم ارتفاع  وارد شدند و متعلق به این محیط نمی باشد.. 

ت بعه اشعکال قطعورتر و وجعود اشعکال پهعن وپعخ        و وجود فرمهای کشیده تر وزینی شکل آنها نسعب  Nummulitesنسبت به 

رسوبگذاری این رخساره را در بخشعهای عمیعق تعر رمعپ میعانی      محیط  درنومولیت ها نسبت به اشکال کروی وگرد میتوان

دانست. همچنین با توجه به فراوانی گونه و جنسهای روزنبران کف زی تنوع زیستی این رخساره نسبت به دیگر رخساره ها 

وجود زمینه میکرایتی نشعانه   فقدان آلوکمهایی از نوع اینتراکالست و ،فقدان خردشدگی در روزنبران کف زی  بیشتراست.

 این رخساره درانتهای رمپ میانی مشاهده میشود.   محیطهای کم انرژی است رسوبگذاری در

 Mfs4: Red algae-Bioclast wackestone قرمز جلبک -وکستون بیوکالست  
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کالستها و جلبک قرمزدر ارتوکم میکرایتی  می باشد . بیوکالستها به دلیل خردشدگی قابل مشاهده نمی آلوکم اصلی بیو

ابتدا تا میانه باشند. بیوکالستها نشانه انرژی باالی محیط است .این رخساره در بخشهای میانی و کم عمق تر رمپ میانی، 

 واقع است. رمپ میانی

 ( Reef) یفر رخساره های محیط 

Mfs5: Red algae-Hyaline foraminifera Boundstone       قرمز جلبک –روزنبران منفذ دار  بایندستون 

 ، Nummulites،Asterosyclina ، Neorotalia، Asterigerina روزنبععران منفععذ دار ماننععد ایععن رخسععاره   یاصععل آلععوکم

Silvestriella،Gyrodinellag و Heterostegina یعن سعت کعه تمعام مقطعع را فراگرفتعه اسعت ا      جلبک قرمز ا یآلوکم فرع و 

 باشد می واقع یانیرمپ م یرخساره در ابتدا

 .Mfs6: Coral-Red algae Boundstone     جلبک قرمز،کورال بایندستون   

 یگوینعد م ینعوع جلبعک سنگفرشع    یعن افقها جلبک قرمز تمام سطح مقطع راپوشانده اسعت کعه بعه ا    یرخساره دربرخ دراین

 یروی بستر نرم معموال همعراه بعا مرجانهعا توسععه مع      یسنگفرش یااغلب به شکل ورقه نازک پوشاننده  یجلبک های مرجان

مشاهده  یبه عنوان عناصر فرع Bryozoaو Nummulites fabianii ،  Praealveolina ، Sphaerogypsinaافقها  یشتر. دربیابند

محکعم   ییبا پوسته هعا  یای. در تپه های دریباشندم یمضخ و پوسته یسدی دارای حالت گلبول یطها در مح یت. نومولیشودم

باشعد.   یم یطیمح یالبا یبه اشکال گرد مشاهده مشوند که نشان دهنده انرژ یشترب نومولیتها).1683 یتایوان)سیباشندغالب م

 یبرجسعتگ  کی یلتوانند تشک یحاره ای فراوان هستند و م یرحاره ای و غ یطهایچسبنده امروزی در مح یجلبکهای مرجان

 یطعی نامسعاعد مح  یطو شعرا  یطعی مح یعاد ز ینشعانه انعرژ   یانعدک روزنبعران کعف ز    یبدهند. فراوانع  یلدر باالی بستر تشک

رخساره  یناست. درا یانیرمپ م یرخساره درابتدا یننشانه وجود ا یتهادرنومول یکروسفریکم یفقدان فرمها یناست.همجن

پراکنعده اسعت. مرجانهعای برجعا بصعورت       یفعی ال نموده است که نشانه سد رافقها  مرجان تمام سطح مقطع را اشغ یدربرخ

رخسعاره در   یعن . ایشعوند نشعان داده م  یکرایتعی م یکسمنفرد در معاتر  یزولهد که عمدتا به عنوان مرجانهای ایباشنباندستون م

 واقع است یفیسدر

 رخساره های محیط سدبیوکالستی

بتدای دریای باز،سد و الگعون بعاز، همچنعین وجعود زمینعه اسعپارایتی و فونعای        با توجه به فقدان هرگونه ذرات تخریبی در ا

 بیوکالستی همراه با اینترکالست سد در این برش از نوع بیوکالستی است. 

Mfs7: Bioclast- Intraclast wackestone بیوکالست –وکستون اینتراکالست   

 Alveolina ،,Orbitolite complanatusیص بیوکالستی شعامل عناصر قابل تشخاینتراکالستها و آلوکم اصلی دراین رخساره 

s ,Nummulites ,Miliolids ,Rotalia,Trilocolina ,Fabiania casis  این رخسار   به همراه اکینوئید در زمینه میکرایتی اسعت
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ل هستند. میعزان  نومولیتها به اندازه کوچک، متوسط وگلبولی شک. دارای بیشترین میزان انرژی در یک رمپ کربناته است

 فراوانی آلوئولینها و نومولیتها یکسان می باشند. این رخساره در سد بیوکالستی، انتهای رمپ داخلی قراردارد.

Mfs8:Porcelaneous grainstone گرینستون روزنبران بدون منفذ  

در ارتعوکم   Fabiania casisو  Orbitolites  ، Miliolid، Trilocolina روزنبران بدون منفذ مانند آلوکم اصلی این رخساره

 نا یا و ارتفاع کم وجود سد دهنده حضور روزن داران بدون منفذ و منفذ دار در این رخساره نشان اسپارایتی است.

 به محیط سد بایوکالستی است  .و رخساره متعلق . با توجه به ارتوکم اسپارایتی انرژی رخساره زیاد استاست پیوسته

 گون باز:رخساره های محیط ال

Mfs9: porcellanous-hyaline foraminifera wackestone      روزنبران منفذار-ون منفذدوکستون روزنبران ب 

ها  یلیولیداست. م یتیکرایدر ارتوکم مو پلویید   Miliolidو   Rotaiaیوآلوکم فرع  Alveolinaو Nummulites یاصل آلوکم

که پخش آب آنها را جابه جا نکند  ییتواند درجا یم یاو روتال یلیولیدد. مهستن یهای مرداب یطموجود در مح ینمعمول تر

شکل با اندازه های کوچک تا  یهای کوچک عدس ومولیتن .(Beavington-Penney & Racey,. 2004) شندفراوان با

مهم شرکت کننده  ها فونای ینآلوئول Geel,2000).)کنند یم یدر بخش پالتفرم کم عمق زندگ ینامتوسط همراه با آلوئول

 یم یدر قسمت های کم عمق حوصه زندگ یشترب یلیولیدهاو م ینهستند آلوئول یپالتفرم داخل در رسوبات آبهای آزاد

 باشد . یالگون م یطمشخص کننده مح یدو پلوئ یلیولیدحضور م .(Beavington-Penney & Racey,. 2004)( کنند

  (Geel,2000)الگون است  یطبدون منفذ نشان دهنده مح یوارهروزنبران با دمنفذ دار و یوارههمزمان روزنبران با د ظهور

 یتنومول لذا به نظر میرسد که (Hohenegger et al 1999کنند) یرشد و نمو م ییهای مجزا یطدر مح یتو نومول آلوئولین

و سد و سدی بطرف الگون باز جل یهاز ناح ییجابه جا یندفرا یلهکوچک بوس ییتهانومول شکل و یگلبولمتوسط اندازه های 

که که سد)برآمد  یباشدمطلب م ینگو کننده ا ازخود ب ین. ایکندم یرویآلوکتونوس پ یندجابه جا شده است، که از فرا

 یبشتر روزنبران بدون منفذ و وجود فرمها فراوانی.قرار نداشته است  یوستهبصورت پ یانبوده و  ییدارای ارتفاع باال (یگ

الگون  یدرانتها یو بافت وکستون نشانه رسوبگذار یکرایتیدرارتوکم م یابه همراه روتال یتهانومول شکل یکوچک وعدس

 باز است

 رخساره محیط جزر ومدی:
Mfs10:  Mudstone   مادستون 

زمینه . به دلی  باال بودن شوری آب این منطقه فاقد فونای جانوری می باشدو این رخساره فاقد آلوکم فسیلی است 

که تنها در مواقع طوفانی  نشان دهند  محیط ساحلی و پهنه جزر و مدی می باشد. ،لیتوکالست اصلی به عنوان یتمیکرا

فقدان تنوع فونی در این رخسار  حاکی از عدم شرایط مناسب برای  . (Flugel,1982) توسط آب دریا پوشید  می شود
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  محیط های بین جزر و مدی و باالی مد است که .این ساخت ویژ et al,1998) (Briandزیست موجودات بود  است

 (  Shinn, 1983)گسترش و انداز  آنها به سوی خشیی بیشتر می شود

  نتیجه گیری :

جنوب غرب شهرکرد و سالدوران،  در جنوب شرق کوهواقع برش پیرغار متر از سازند آهکی جهرم در  110ضخامت -1

 قرارگرفت.مورد بررسی ریز رخساره ای  زون زاگرس مرتفع

 صورت همشیب می باشند بهآسماری مرز باالیی آن با سازند  همچنین برش پیرغار با سازند پابده ومرز زیرین -2

رادیولر، روزنبران با پوسته  -روزنبران پالنکتونیمجموعه  مجموعه های فسیلی شناخته شد  دربرش پیرغار شام : -3

 روزنبران منفذ دار می باشند–جلبک قرمز -بدون منفذ، مرجانمنفذ دار و جلبک قرمز، روزنبران منفذ دار و 

 ه ائوسن پسین نسبت داده میشودباتوجه به پراکندگی روزنبران موجود در سازند جهرم سن نهشته های این سازند ب -4

و جلبعک   تجمعات فونای جانوری در برش پیرغار شامل تجمعات رادیوالری،   روزنبران پالنکتون ،روزنبعران منفعذ دار  -1

 قرمز،تجمعات مرجان و جلبک قرمز سنگفرشی و تجمعات روزنبران بدون منفذ می باشد. 

دربرش پیر غار مجموعا ده رخساره در چهار محیط الگون ،سد بایوکالستی، دریای بعاز و حوضعه عمیعق دریعا در معدل      -9

 رمپ کربناته رسوبگذاری داشته است. 

دار و بدون منفذ در دو محیط الگون و در دریای باز، وجود تغیرات بران منفذفونای جانوری شامل روزنهمزمان حضور -3

تدریجی در فونای جانوری، وجود ریف پراکنده و عدم وجود ریف واقعی دلیل بر وجود سدی کم ارتفاع یا ناپیوسته 

 درمدل رمپ کربناته می باشد.

 

 : مدل رسوبگذاری سازند جهرم در برش پیرغار2شکل 
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 چكیده 

به منظور بررسی و شناسایی نانوفسیل های آهکی، یک برش چینه شناسی از سازند بغمشاه در منطقه خروان )شمال طبس( 

متر بوده و اساسا از شیل و مارن های های سبز و خاکستری تشکیل شده  236انتخاب گردید. ضخامت سازند در این برش 

نوفسیل ها هستند. براساس مطالعات ریزدیرینه شناسی انجام شده و باتوجه به است. این نهشته ها دارای تنوع خوبی از نا

زون زیستی  Lithraphidites ،1  وNannoconus ، Retecapsa  ، Calcicalathina جنساهمیت گونه های شاخصی از 

ازند بغمشاه در بازه زمانی نانوفسیلی تعیین شده است.  رخدادهای دیرینه شناسی برمبنای نانوفسیل ها حاکی از نهشته شدن س

 هوتروین پسین است. تا ینیشبریازین پ
  زیست چینه نگاری؛ بغمشاه؛ نانوفسیل های آهکی؛ خروان؛ طبس. :کلید واژه ها

Biostratigraphy of the Baghamshah Formation based on calcareous nannofossils in Kharvan 

section, North Tabas 
3, Marziyeh Notghi Moghaddam2, Fatemeh Hadavi1asNahid Khodashen 

  1- Ph.D. Student in Stratigraphy and Paleontology, Department of Geology, Ferdowsi University 

of Mashhad, Mashhad, Iran 

2- Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran 

3- Assistant Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Tehran, I.R of Iran  

Abstract: 
For investigation and identification of calcareous nannofossils, one stratigraphic section of Baghamshah 

Formation in Kharvan region (North Tabas) was selected. Thickness of Baghamshah Formation in this section is 

239 m and mainly contains of green and gray shale and marl. These deposits have a good diversity of 

nannofossils. Based on the micropaleontological studies with regard to the importance of index species of the 

genus Nannoconus, Retecapsa, Calcicalathina and Lithraphidites, 5 nannofossil biozones have been determined. 

Paleontological evidences shows that Baghamshah Formation was deposited in Early Berriasian- Late 

Hautrivian.   

 Key words: Biostratigraphy; Baghamshah; Calcareous nannofossils, Kharvan, Tabas. 
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بلوک طبس یکی از اجزای ساختاری خرد قاره مرکز و خاور ایران است که در فاصله تریاس پسین و ژوراسیک در خاور 

اختی در مقیاس جهانی، س های متعدد زمین و جنبش ب دریاآورقه ایران شکل گرفته است و بر اثر نوسانهای جهانی سطح 

ا رخسارههای سنگی یک میانی و پسین، حوضه های رسوبگذاری متعدد و متنوع بن ژوراسمنطقه ای و محلی به ویژه در زما

خصوص طی مزوزوییک  بهبخش بزرگی از بلوک طبس ( 1384)سیدامامی و همکاران، متفاوت در آن شکل گرفته است 

متر ضخامت  10000ته؛ به گونه ای که در این بلوک رسوبات مزوزوییک گاهی تا نشست درخور توجهی داشتا کرتاسه 

 (.1386)آقانباتی، دارند 

( بر اساس گسل های راستا لغزنایبند،کلمرد، کوهبنان وپشت بادام ایران مرکزی را به چهار زیر بلوک :بلوک 1661علوی )

وک یزد تقسیم کرده است. براساس این تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه در داخل ، بلوک طبس، بلوک پشت بادام و بللوت

 بلوک طبس واقع شده است.

های سیلتی با میان است که متشکل ازشیل، مارن طبسسازند بغمشاه یکی از واحدهای سنگ چینه ای ژوراسیک بلوک 

ونی بوده و در منطقه طبس و کوه های شتری از الیه های ماسه سنگی و آهک های ائولیتی به رنگ خاکستری تا سبز زیت

با گذر معموال متر متغیراست و  900تا متر  400ازدر نواحی مختلف سازند این ضخامت . گستردگی زیادی برخوردار است

   (Stoklin et al. 1965; Aghanabati 1977) .های پروده قرار داردتدریجی بر روی آهک

 براکیوپود (،2003مرجان )پاندی و فورزیش،  و ی زیرین و باالیی افزون بر فسیلهای اسفنجویژه در بخشهاه سازند بغمشاه ب

 دارای زیای آمونیتی نسبتاً غنی است که به ،(2011هاشمی یزدی و سجادی) میو اسپور و (2014فورزیش موکارجی و)

مطالعه  (2019کاالنژی )و (2006) ، ویلمسن(2009، 2002، 2001، 1663، 1661 ،1688) سید امامی وهمکارانتوسط خوبی 

قسمت اعظم مطالعات انجام شده به سن داده شده بر مبنای آمونیت ها استناد نموده اند که به بازه  و شناسایی شده است.

 کالووین میانی اشاره دارد. -زمانی باتونین پسین

 موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی برش مورد مطالعه

کیلومتری شمال شرقی طبس و درمجاورت روستای خروان واقع شده است. 40ژوهش در فاصله برش مورد مطالعه در این پ

بشرویه امکان پذیراست. مختصات جغرافیایی  –دسترسی به برش چینه شناسی مورد مطالعه از طریق جاده خاکی طبس 

که در محدوده نقشة چهار طول شرقی می باشد  13° 1´ 41,1عرض شمالی و    33° 41´ 30,3قاعده برش مورد مطالعه  

 (.1بشرویه درخراسان جنوبی واقع شده است ) شکل  1:  000/100گوش 

متر ستبرا بر روی آهک های بادامو و در زیر آهک های اسفندیار قرار گرفته است 236سازند بغمشاه در برش خروان با 

 ز وخاکستری تشکیل شده است. (. در این برش، سازند بغمشاه  به طور غالب از شیل و مارن های سب1)شکل 

نمونه از بخش باالیی سازند  3متری برداشت شد و تعداد  10تا  1نمونه از سازند بغمشاه با فواصل  31در این مطالعه تعداد 

 (.2بادامو و بخش زیرین سازند اسفندیار نیز جهت مطالعه  و بررسی گذر دو سازند برداشت گردید ) شکل 
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 راه های دسترسی به برش مورد مطالعه و گذر زیرین و باالیی سازند بغمشاه در برش خروان:  1شکل 

 روش تحقیق

سانتی متری انجام شد. در مطالعات کنونی تمامی  10تا  30به دلیل اهمیت غیر هوازده بودن نمونه ها، نمونه برداری از عمق 

دند. در این روش سطح نمونه توسط کاردک مخصوص آماده سازی ش Bown (1997)نمونه ها به روش اسمیراسالید 

خشک و تمیز تراشیده شده تا سطوح هوازده آن برداشته شود. سپس اندکی از نمونه تراشیده شده به صورت پودر روی 

شود که پس از المل ریخته می شود. با افزودن یک قطره آب مقطر به پودر روی المل، محلول نسبتا ً غلیظی ایجاد می

ن بر سطح الم، باید بالفاصله بر روی اجاق با حرارت مالیم خشک گردد. تمامی نمونه های آماده شده توسط پخش شد

 مطالعه شدند. XPLو  PPLمیکروسکوپ نوری پالریزان المپوس در 

و  Perch-Nielsen  (1985) شایان ذکر است جهت شناسایی جنس ها و گونه های نانوفسیلی از توصیف گونه ها که توسط

Bown& Young  (1998)  ارائه گردیده، استفاده شد. همچنین از آنجا که استفاده از ورقه ژیپس در شناسایی نانوفسیل های

تصویر برخی از نانوفسیل های  .آهکی نقش مهمی دارد، نمونه ها با استفاده از این ورقه نیز مطالعه و عکس برداری گردید

 ◊◊◊◊◊◊◊                آورده شده است. 1شناسایی شده در پلیت 

 بحث

، Thierstein ،(1978) Roth (1976)زیست زون های نانوفسیل های آهکی در محدوده زمانی کرتاسه در حوضه تتیس توسط 

(1983)Perch-Nielsen  وApplegate & Bergen ((1988  ارائه شده است. لکن از آن جا که  گونه های شاخص زون بندی

(1977) Sissingh اسه، از فراوانی و گسترش جهانی خوبی برخوردارند برای انطباق از این زون بندی استفاده می در کرت
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گردد. زیست زون های مذکور بر مبنای اولین یا آخرین حضور گونه های شاخص و مجموعه فسیل های همراه آنها 

استفاده شده است. ولی به  Sissingh (1977)تعریف می شوند. در پژوهش کنونی غالبا ً از شاخص های معرفی شده توسط  

 و Roth (1978)  ها، از تعاریفدر تعیین تعدادی از زیست زون Sissinghدلیل عدم شناسایی برخی از شاخص های 

Applegate & Bergen  (1988) (. 2و گونه های شاخص جایگزین، استفاده شده است  )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .خروان برشهای نانوفسیلی سازند بغمشاه در پراکندگی نانوفسیل های آهکی و زیست زون: ستون چینه سنگی، 2شکل 
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 اند: به شرح ذیل خروانزیست زون های معرفی شده در برش 

 CC1زیست زون 

 Stradneriaتا ظهور گونه Nannoconus steinmannii از ظهور گونه Sissingh (1977)این زیست زون طبق تعریف 

crenulata باشد که محدوده زمانی آن مربوط به تیتونین تا بریازین پیشین است. باتوجه به عدم مشاهده گونه  می

Stradneria crenulata  در این مطالعه ، برای تعیین لبه باالیی زیست زونCC1 طبق مطالعهApplegate & Bergen  (1988)  

 استناد شده است.  Retecapsa angustiforataبه اولین حضور 

 Retecapsaنمونه ابتدایی مشاهده  شده و اولین حضور  از Nannoconus steinmannii ر برش مورد مطالعه حضور د

angustiforata  متری  32متری از قاعده ثبت گردید. لذا محدوده این زیست زون از ابتدای برش تا ضخامت 32در ضخامت

 باشد.می

 CC2زیست زون 

با محدوده  Calcicalathina oblongata تا اولین ظهور گونه Retecapsa angustiforataه این زیست زون از اولین ظهور گون

 زمانی بریازین پسین تا واالنژینین پیشین می باشد.

متری از قاعده برش ثبت شده و اولین  32در ضخامت  Retecapsa angustiforataدر برش مورد مطالعه اولین حضور گونه 

متری از قاعده برش ثبت گردیده است. از این رو از ضخامت  12در ضخامت  Calcicalathina oblongataحضور گونه 

 تعلق دارد.  CC2متری از قاعده برش به زیست زون 12متری تا 32

 CC3زیست زون 

 Cretarhabdusتا ظهور گونه  Calcicalathina oblongataاز ظهور گونه  Sissingh (1977)این زیست زون طبق تعریف 

loriei  بوده و سن آن واالنژینین پسین می باشد. عالوه بر آنRoth  (1978)  آخرین حضور گونهTubodiscus verena   را

یافت نشد اما  Cretarhabdus lorieiشاخصی برای تعیین لبه باالیی این زون معرفی نموده است. در مطالعه حاضر گونه 

 متری از قاعده 108در ضخامت   Tubodiscus verenaآخرین حضور گونه 

 گیرد.شناسی را دربر میمتری ستون چینه 108تا  12از متراژ  CC3برش مورد مطالعه ثبت شده است. لذا زون

 CC4زیست زون 

تعریف می شود   Speetonia colligataتا آخرین حضور گونه   Cretarhabdus lorieiاین زیست زون از اولین حضور گونه

(1977) Sissingh.  گونه حاضردر مطالعه  .زین اسعتغازون دارای سعن هعوتروین آاین زیست Cretarhabdus loriei   یافت

شاخصی برای شناسایی بازه زمانی  Thirerstein (1976)در مطالعات   Lithraphidites bolliiه است. لکن ظهور گونهنشعد

شناسعایی شعده  خروانهای بعرش ه نمون در مذکور گونعه هوتروین در منطقه تتیس معرفی شده است. لذا از آن جا که
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سازند خامت ضمتعر از  96مذکور  زیست زون .ها به این گونعه اسعتناد گردیعد اسعت، بعرای تعیین سن این بخش از نهشته

 .صاص داده استاختود خرا بعه  بغمشاه در برش خروان

                                                        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1250Xهای آهکی  شناسایی شده با بزرگنمایی : تصاویر میکروسکوپ نوری برخی از نانوفسیل1پلیت

1,2: Nannoconus kamptneriBrönnimann, 1955. FUM,Kh20.; 3: Lithraphidites bollii  (Thierstein, 1971) Thierstein, 

1973. FUM, Kh55.; 4: Nannoconus sp. FUM,Kh50.; 5: Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963. FUM, Kh37.; 6,7: 

Nannoconus abundans Stradner and Grün, 1973. FUM, Kh74.; 8,9: Biscutum constans (Górka, 1957) Black in Black 

and Barnes, 1959. FUM,Kh42.;  10,11: Watznaueria Britannica  (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964. FUM, Kh5.; 12: 

Conusphaera mexicana Trejo, 1969. FUM, Kh18.; 13:  Nannoconus steinmannii Kamptner, 1931. FUM, Kh1.; 14: 

Calcicalathina oblongata (Worsley, 1971) Thierstein, 1971. FUM, Kh60.; 15: Nannoconus circularis Deres and 

Achéritéguy, 1980. FUM, Kh69.; 16: Nannoconus quadratus (Noël 1959) Deres & Achéritéguy 1980. FUM, Kh11. 

 

 CC5زیست زون 

تا آخرین حضور گونه   Speetonia colligataشروع این زیست زون از آخرین حضور گونه   Sissingh (1977)طبق تعریف 

Calcicalathina oblongata بارمین آغازین دارد -ل هوتروین پسینمشخص میگردد وسنی معاد .( Perch-Nielsen, 1985) 

بععوده و  درهوتروین پسینTaylor (1982) مطالعععاتس بععر اسععا  Nannoconus abundans ضعععور گونعععه حاولعععین 

هععای مععورد  ضور ایعن گونععه در نمونععهحبا توجه به این مطلب و  .باشد ص هوتروین پسین میخایععن گونععه شععا

تعرین  شده، سن انتهایی در بخشعهای انتهعایی برش بررسی  Calcicalathina oblongataگونه ضعععور حمطالعععه و تععداوم 

گیرد، امعا بعه  ازین را دربرمیغبخشعی از بارمین آ CC5 زیست زوناگرچعه  .ین پسین معی باشعدبخعش بعرش، هعوترو
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های مورد مطالعه  عدوده زمانی بارمین در نهشتهحص بعارمین، مخدلیل نبود گونعه هعای شعاکعر شعده و همچنین به ذل الید

متر  92 خروانزون در برش زیست خامت این ض .ترین بخش توالی هوتروین پسین است وجعود نعدارد و لعذا سن انتهایی

 می باشد.

 نتیجه گیری 

شدگی خوب تا متوسط و تنوع نسبتاً باالیی برخوردارند. در نانوفسیل های آهکی شناسایی شده در برش خروان از حفظ 

جنس مختلف شناسایی شد. براساس حضور گونه های شاخص نانوفسیلی و  21گونه نانوفسیلی متعلق به  41این پژوهش 

برای این توالی تعیین گردید که  Sissingh (1977)بندی از زون CC5تا  CC1مجموعه فسیلی همراه، زیست زون های 

 . گویای سن بریازین پیشین تا هوتروین پسین برای سازند بغمشاه در برش خروان هستند
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 چكیده

های سیلورین، ی فرسایشی طوالنی در البرز مرکزی که باعث حذف سنگ( پس از یک چرخهپسین زند جیرود )دونینسا

-و از واحدهای سنگ چینه اردویسین را به صورت پیشرونده پوشانده است -های کامبریندونین پایینی و میانی شده، سنگ

. است شده و بخش کربناته شامل آهک و دولومیت تشکیلشیل  بخش آواری شامل، کنگلومرا، ماسه سنگ، از دوای که 

شد. بر این و مطالعه دروار انتخاب  -برش سطحی در تویه ،ی سازند جیرودیاهای سنگ چینهبه منظور بررسی ویژگی

ز اردویسین( از نوع دگرشیبی موازی و مر -سازند میال )کامبرین اساس، در برش مورد مطالعه مرز زیرین سازند جیرود با

 باشد. باالیی این سازند با سازند مبارک )کربونیفر( از نوع تدریجی می
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Abstract 

 

Geirud Formation (Late Devonian) transgressively covered the Cambro-Ordovician deposits of the central 

Alborz with a hiatus interval including Silurian and Early-Middle Devonian. This rock unit consists of clastic 

(sandstone, conglomerate, and shale) and carbonate (limestone, and dolomite) members. In order to 

lithostratigraphic evaluation of the Geirud Formation, a surface section in the Tuyeh Darvar area has been 

chosen and studied. According to obtained data lower contact of the Geirud Formation with the Cambro-

Ordovician deposits in the studied area is an unconformity, and upper contat eith the Mobarak Formation 

(Carboniferous) is transitional.   

 

 

mailto:std_alikheirabadi@khu.ac.ir
mailto:a_sharifi@modares.ac.ir
mailto:m.sarfi@du.ac.ir


 

89 

 

Keywords: Lithostratigraphy, Lithofacies, Late Devonian, Geirud Formation, Tuyeh Darvar 
 

 مقدمه

های شمال صفحه ی ایران است که به شکل تاقدیس مرکب در یک راستای ساختاری البرز شامل بلندی -پهنه رسوبی

غربی، از آذربایجان تا خراسان امتداد دارد که مرز شمالی آن به زمیندرز تتیس کهن و مرز جنوبی آن به  -عمومی شرقی

ساخت کالدونی، (. در زمان دونین باالیی با آرام گرفتن رخداد زمین1362آقانباتی، شود )زون ایران مرکزی محدود می

های کهن در غرب و شمال غربی ایران با شرایط الزم برای پیشروی گسترده دریا فراهم شده است و بسیاری از فرابوم

د جیرود و هم ارزهای آن )دونین های سازن. نهشته(1362زاده، )درویش شونددریایی پیشرونده و کم ژرفا پوشیده می

 (.1336اند )السمی، ها در حاشیه واگرای پالئوتتیس پدید آمدهباالیی( در البرز و ایران مرکزی کشترش دارند. این سنگ
 

 عیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعهموق

برز واقع شده است، بنابراین دارای ال ساختاری -ی رسوبیدر پهنه البرز جبال سلسله جنوبی هادامنهدر ناحیه مورد مطالعه 

کیلومتری جنوب غرب شهرستان دامغان و  41ی دروار در فاصله -ی تحوالت زمین شناسی این زون است. تویهتاریخچه

 41ˊ 31˝های جغرافیایی شرقی و عرض 14˚ 22ˊ 18˝و  13˚ 11ˊ 1˝های جغرافیایی کیلومتری استان سمنان بین طول 80در

 (.1شمالی واقع شده است )شکل  39˚ 11ˊ 10˝و  31˚

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (7931های ایران، . موقعیت برش مورد مطالعه )اقتباس از اطلس راه7شکل 

 

 سازند جیرود در برش مورد مطالعه ایچینه -بررسی اختصاصات سنگ

ای مورد نظر سنگ چینه متر در ناحیه تویه دروار از 200سازند جیرود به ضخامت  ای از رخنموندر این مطالعه برش چینه

 باشد:ای مذکور به شرح زیر مینگاری سازند جیرود در برش چینهچینه -(. خصوصیات سنگ2بررسی قرار گرفت )شکل 
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 شناسی منطقه مورد مطالعه. نقشه زمین2شکل 

سازند میال جای دارد و مرز  1خش سازند جیرود در این ناحیه به گونه ناپیوسته هم شیب با یک سطح فرسایشی بر روی ب

درجه به سمت جنوب  33ها به طور متوسط و شیب الیه N55Eها باشد. امتداد الیهباالیی آن با سازند مبارک تدریجی می

درجه تعیین شد. از نظر سنگ شناختی، به طور عمده از ماسه سنگ کوارتزیتی با میان الیه  41شرق و شیب توپوگرافی 

ای سازند جیرود در ناحیه مورد های دولومیت و کربنات تشکیل شده است. توالی سنگ چینهانتها الیهای شیل و در 

 مطالعه از پایین به باال به شرح زیر است:

ای( است که حاصل مخلوط شدن ذرات های هیبریدی )دورگهدار که نشان دهنده ماسه سنگمتر سیلتستون گالکونیت 2/1

(. وجود گل در این نمونه نشان دهنده شرایط رسوبگذاری 3)تصویر  G1باشد نمونه ریایی میتخریبی از خشکی و ذرات د

 آرام و وجود گالکونیت نشان از رسوب گذاری پایین و محیطی نیمه عمیق دارد.

 

 

 

 

 

 
PPL                                                                                                                     XPL    

 دارسیلتستون گالکونیت G1. نمونه 9تصویر 

 متر ماسه سنگ کوارتز آرنایت سفید رنگ 14
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های اپک در این (. کلریت و کانی4)تصویر  G2آرنایت با سیمان هماتیتی قرمز رنگ نمونه متر ماسه سنگ آرکوز لیت 11

 شوند.نمونه دیده می

 رتزآرنایت سفید رنگ با الیه بندی مورب و با جورشدگی باالمتر ماسه سنگ کوا 36

 

 

 

 

 

 

 

PPL                                                                                                                       XPL 
 آرنایتآرکوز لیت G2. نمونه 4تصویر 

های از سیمان این نمونه با (. بخش1)تصویر  G3با سیمان دولومیتی تیره رنگ نمونه متر ماسه سنگ کوارتز آرنایت  9/6

باشند این شود که دارای سیمان هم محور میهای دولومیتی دیده میهماتیت جانشین شده است. فسیل خارپوست در بخش

باشد که به صورت جانشینی در سیمان نشان دهنده محیط دفنی است همچنین این نمونه همراه با درصد کمی فسفات می

 شود.ذرات رسوبی دیده می

 ای زرد رنگ و بدون فسیلمتر آهک ماسه 9

دار )ایدیوتویپیک( و همچنین های شکل(. این نمونه از دولومیت9)تصویر  G4ای تیره رنگ نمونه متر دلومیت صخره 3

باشد و همچنین در این باشد که عامل آن دیاژنز میها میزونینگ تشکیل شده است که نشان از ثانویه بودن این دولومیت

 مقطع آثار ژیپس وجود دارد.
 

 

 

 

 

 
PPL                                                                                                                       XPL   

 کوارتز آرنایت G3. نمونه 5تصویر 
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PPL                                                                                                                       XPL 

 دولومیت G4. نمونه 1تصویر 

 متر شیل سبز رنگ 8/34

 ای نازک الیه تیره رنگ بدون فسیلمتر آهک ماسه 3

(. نمونه مورد نظر یک بیوکلست گرینستون معادل با 3)تصویر  G5ونه های فسیل نممتر آهک سرشار از خرده 8/11

باشد بیواسپارایت است که دارای فسیل های همچون براکیوپود، بریوزآ، گاستروپود، خارپوست و میکروفسیل آمبال می

 های آن دیده می شود که نشانگر تاثیر دیاژنز بر آن است.همچنین وجود دولومیت ثانویه در قسمت

 

 

 

 

 

 

 
PPL                                                                                                                       XPL  

 بیوکلست گرینستون G5. نمونه 1تصویر 

 متر آهک تیره رنگ سرشار از براکیوپود از جنس رنکلونید 3

(. که بر اساس تقسیم بندی دانهام بیوکلست 8)تصویر  G6توسط الیه نمونه متر آهک روشن نازک الیه تا م 9/12

ی افزایش انرژی محیط است این نمونه دارای باشد و نشان دهندهگرینستون و در تقسیم بندی فولک بیواسپاریت می

 باشد.های ارلندیا و آمبال است که سن دونین پسین آن محرز میمیکروفسیل

 

 

 

 

 

 

 

 
PPL                                                                                                                     XPL  

 بیوکلست گرینستون G6. نمونه 3تصویر 

 

 (.6های اولیه در منطقه، ستون چینه شناسی سازند جیرود به قرار زیر است )تصویر ها و بررسیطبق برداشت
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 شناسی برش مورد مطالعه. ستون چینه3تصویر 

 

 گیرینتیجه
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دهد که سازند مذکور از دو بخش آواری شامل ای سازند جیرود در منطقه تویه دروار نشان میچینه -بررسی توالی سنگ

ت که با ناپیوستگی فرسایشی حاصل از فاز ماسه سنگ، شیل و بخش کربناته شامل آهک و دولومیت تشکیل شده اس

سازند میال )اردویسین( و به صورت  1های سبز رنگ ممبر کوهزایی کالدونین و بازشدگی ریفت پالئوتتیس، بر روی شیل

ی سن دونین تدریجی در زیر سازند مبارک )کربونیفر( قرار گرفته است. همراهی دو جنس ارلندیا و آمبال نشان دهنده

توان سن آن را های زیرین مقطع به علت عدم وجود فسیل نمیهای پایانی سازند جیرود است اما بخشای بخشباالی بر

سازند میال )اردویسین( قرار دارد و از باال به دونین  1شناسی آن که بر روی ممبر تشخیص داد ولی با توجه به موقعیت چینه

 پتانسیل سازند این جیرود درسازند فسفات وجود به ظر گرفت. باتوجهتوان سن آن را دونین در نشود، میباالیی ختم می

 .منطقه داراست در را بودن از نظر فسفات اقتصادی
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 شوراب جنوب خرم آباد منطقه در آسماری نگاری سازند چینه سنگ نگاری و چینه زیست
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 یرانتهران، ا 16361-3963 ینور، صندوق پست یامدانشگاه پ ی،شناس ینگروه زم یار،استاد  یرجب یمانپ

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

 ینسازند از مهم تر ینقرار دارد. ا یمانجنوب شرق مسجد سل ومترییلک 05در تنگ گل ترش  یسازند آسمار یبرش الگو

 یاز روزن بران کف ز یغن یهال یممتوسط تا ضخ یاست. در لرستان به شکل سنگ آهک ها یرانمخزن نفت ا یسنگ ها

لعه و مطا یشوراب در جنوب خرم آباد بررس ینه شناسیپژوهش برش چ ینشود. در ا یم یدهو اغلب بصورت صخره ساز د

سازند  یدر محل برش مورد مطالعه بر رو یمتر است . سازند آسمار 601 یشناس ینهبرش چ ینشده است. ضخامت ا

گونه و  61مطالعه تعداد  ینقرار دارد. در ا یبهم ش یوستگیسازند گچساران به شکل ناپ یرو در ز یبکشکان بصورت همش

  یرز یستیزون ز ۲ یواستراتیگرافیت  بشد. بر اساس مطالعا ییشناسا یجنس روزن بران کف ز ۲۲
6-  Archaias asmaricus  Archaias hensoni  Assemblage zone 

۲-  Eulepidum  Miogipsypsina   Assemblage zone 

رسوبات  ینسن ا یشناس یزدیرینهحاصل از مطالعات ر یجنتا یهشوند. بر اساس موارد مذکور و بر پا یم یو معرف تشخیص

 شود. یدر نظر گرفته م Chatian-Aquitanian  یتانینآک -یننظر شات در مقطع مورد

 

 یوسنم یگوسن،ال یوزون،لرستان، با ی،آسمار :کلید واژه ها

 
Biostratigraphy and Lithostratigraphy of Asmari Formation in Shoorab area of southern 

Khorramabad 

 
Peiman Rajabi , Department of Geology, Payame Noor University, Tehran, Iran 

 

Abstract: 
 

The Asmari Formation,s  type Section is in the Gole_Toursh Cnyon  50 km southwest of  Masjed  Soleyman. 

This formation is one of the most important rocks in Iranian oil reservoir. In Lorestan,area this Formation is 

clife forming and consist of medium to tick beded Limestone with babthos Foraminifera. In this research, 

Shoorab Stratigraphic Section has been studied in southern Khorramabad. The thickness of this stratigraphic 

section is 156 m. In this region, Asmari carbonate formation is located between Kashkan formation  beneath and 

evaporative formation  of  Gachsaran as old as lower Miocene in the form of disconformity above. In this study 

18 species and 22 genera of Foraminifera were identified. 

Based on biostratigraphy studies, the following two biological zones: 

• Archaias asmaricus  Archaias hensoni  Assemblage zone. 

• Eulepidum  Miogipsypsina   Assemblage zone  . 

Diagnosis and  introduction. Based on the above-mentioned and based on the results of the studies, the  age of  

these sediments is considered to be Chattian-Aquitanian. 

Keywords : Asmari, Lorestan, Biozone, Oligocene, Miocene 



 

96 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 

بر کمربند  یصفحه عرب یباشد. لبه شمال شرق یم یمالیاه -آلپ  ییاز کمربند کوهزا یزاگرس بخش یزون برخورد

 یناز ا یطول دارد. بخش یلومترک ۲555در حدود  یساختار یهناح ین(. اBeydoun 1992زاگرس منطبق است ) ییکوهزا

باشد حوضه لرستان نام  یم یستوسناز کرتاسه تا پل هپوست یاز باالآمدگ یشکل ناش یموج یساختارها یکمربند که دارا

و  یهناح ینا یدر شمال شرق یدایتیتورب یخساره هار یوسنو آغاز م یگوسنال یان(. در پایکینقشه تکتون6دارد )شکل

 یجنوب غرب یدر قسمت ها یزهزاگرس به و یبخش ها یرشده اند. هم زمان در سا ینخصوصا در زاگرس مرتفع ته نش

 (.Agard 2005شده است) یلتشک یآسمار آهکیرخساره 

 یباشد. ماسه سنگ اهواز دارا یکلهر م یریدو عضو ماسه سنگ اهواز و عضو تبخ یدر برش کامل دارا یآسمار سازند

 یریو اهواز قرار دارد. عضو تبخ یمنصور یها یداندر م یلش یو اندک یآهک ماسه ا ی،ماسه سنگ آهک یسنگ شناس

گسترش را دارد و به سمت شمال شرق به آهک  ینریشتشود و در جنوب غرب لرستان ب یم یدهکلهر فقط در لرستان د

 (James & Wynd, 1965). دهد  یه مرخسار ییرتغ یآسمار یها
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 (Adams & Bourgeous, 1967زاگرس و حوضه لرستان ) یگاهو جا یرانساختار ا یکی: نقشه تکتون1شکل شماره 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 : روش تحقیقپیشینه مطالعات و 

طبیعتا مطالعات و پژوهش های بسیاری توسط با عنایت به اهمیت سازند آسماری و پتانسیل بسیار خوب نفتی این سازند 

محققین داخلی و خارجی صورت گرفته است. از آنجائیکه این موارد بسیار زیاد است صرفا به چند مورد از مهم ترین ها در 

( در قالب خواص زیست چینه ای سنوزوئیک زاگرس مورد Wynd, 1965این زمینه اشاره می شود: اولین بار توسط )

زون زیستی معرفی  5مجموعه  Adams & Bourgeous, 1967) (زون زیستی شد. 5ر گرفت که منجر به معرفی مطالعه قرا

زون زیستی را برای سازند آسماری معرفی کردند. وزیری مقدم  7( مجموعا Van Buchem et al., 2010نمودند. )

مختلف این توالی رسوب گذاری را مشخص ریزرخساره های سازند آسماری را مورد مطالعه مکرر قرار داده و بخش های 

بسیاری از محققین داخلی هم در این خصوص مطالعات قابل قبولی ارائه داده اند که می توان به موارد زیر اشاره نمودند. 

 نمود.
Vaziri-Moghaddam et al., 2010 , Seyrafian et al., 2011, Sooltanian et al., 2011, Rahmani et al., 2012, 

Shabafrooz et al., 2015, Zabihi Zoeram et al., 2015. 

 

نمونه سنگی برداشت و جهت  600با توجه به رخساره سنگی صخره ساز و تغییر رخساره های سنگی تعداد در این پژوهش 

 د.آماده سازی به آزمایشگاه ارسال و برای مطالعات میکروسکپی تعیین سن و بایوزوناسیون مورد مطالعه قرار گرفتن

 

 موقعیت جغرافیایی برش مورد مطالعه

برش شوراب در در منطقه ای به نام دهستان کرگاه در جنوب غرب شهرستان خرم آباد واقع شده است. پس از ورود به 

پل زال نرسیده به اولین تونل به برش مورد نظر می رسیم. این محدوده از نظر مختصات  –ابتدای آزاد راه خرم آباد 

 (.۲می باشد. ) شکل شماره  E"۲1.13'66°21 و طول  شرقی  N"02.12'۲2°33رای عرض شمالی جغرافیایی دا

 

 توصیف سنگ چینه نگاری

از نظر سنگ شناسی برش مورد مطالعه دارای لیتولوژی نسبتا یکنواخت و همگنی می باشد. واحد بندی این سازند در این 

عدم وجود میان الیه های شیلی صورت گرفته است. در این برش  برش بر اساس تغییرات نسبتا کم سنگ شناسی و وجود یا

(. ما بین سازندهای کشکان در زیر و گچساران در باال قرار دارد. هر دو مرز  3متر )شکل  601چینه شناسی با ضخامت 

الیه شیلی، پایین و باال بصورت ناگهانی و واضح می باشند. واحد های سنگی از پایین به باال شامل سنگ آهک، میان 

 سنگ آهک ماسه ای متوسط الیه و آهک مارنی در باال هستند. 



 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 

زمین شناسی  : نقشه  ۲شماره 

در برش چینه  سازند آسماری 

شناسی منطقه  شوراب
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 : تغییرات سنگ شناسی سازند آسماری در برش چینه شناسی شوراب3شکل 

 

 نگاری توصیف زیست چینه

گونه شناسایی  ۲۲جنس و  61نمونه برش نازک از برش چینه شناسی مورد نظر تعداد  600بر اساس مطالعه میکروسکپی 

(. مقایسه و 2بایوزون منتشر شده و قابل ارائه می باشند)شکل شماره ۲شد. بر این اساس فسیل های شناخته شده در قالب 

( انجام گرفته است. توصیفات مربوط به Adams & Bourgeois 1967آ )انتشار بایوزون ها بر اساس آدامز و بورژو

 پراکندگی و انتشار روزن بران در بایوزون های دوگانه به شرح زیر ارائه می شود: 

 

 :1زیست زون شماره 

 دارای محتوای فسیلی زیر می باشد:
Dendritina rangi, Triloculina trigonula,Eulepidina dilatata, Eulepidina elephantina, Opeculina, 

complanata, Spiroclypeous blanckenhorni, Lepidocclina sp. Amphistegina lessoni, Heterostegina sp., 

Archaias kirkukensis, Archaias sp., Neorotalia viennoti, Nephrolepidina tournoueri Discorbis sp., 

Elphidium sp. Neorotalia sp., Spherogypsina globulosa, , globigerinids 

متری از ضخامت سازند آسماری در برش مورد مطالعه را به خود اختصاص می دهد. با عنایت به  15این تجمع از ابتدا تا 

که توسط آدامز و بورژوآ  .Archaias spو     Archaias cf. kirkukensisنبود گونه های جنس نومولیتس و حضور گونه 

می شود. و نیز با عنایت به عدم حضور گونه های شاخص نومولیتس در این این زون به بخش پایینی آکی تانین ارتباط داده 

 زیست زون، سن این زون تجمعی را می توان شاتین در نظر گرفت. 

 
  :2زیست زون شماره 

 دارای محتوای فسیلی زیر می باشد:
Discorbis sp., Elphidium sp., Elphidium sp14.Adams & Bougeoies, Neorotalia viennoti, Neorotalia sp., 

Spherogypsina globulosa, Opeculina complanata, Amphistegina sp., Dendritina rangi, Triloculina 

trigonula, Miogypsina sp. Borelis sp., Borelis pygmea, Discorbis sp., Peneroplis evolutus, Valvulinid , 

sp., Miogypsinoides sp. 
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ا پایان ضخامت سازند آسماری در برش مورد مطالعه به این مجموعه و زیست زون اختصاص دارد. حضور متری ت 15از 

Elphidium sp.   در کنارMiogypsina sp.   و البته عدم حضورBorelis melo-curdica    که از گونه های شاخص

یشین( می توان نسبت داد. این  بایوزون از بوردیگالین می باشد، می توان سن این زیست زون را به آکی تانین )میوسن پ

 آغاز می شود.  .Archaias  spانتهای آخرین حضور 
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 : ستون بایواستراتیگرافی سازند آسماری در برش شورآب4شکل شماره 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

متر و سنگ  601خرم آباد با ضخامت  یشوراب در جنوب غرب یشناس ینهچدر برش  یسازند آسمار های نهشته •

 باشد.  یم یلنازک از مارن و ش ییها یهال یانبا م یآهک ماسه ا ی،آهک یهال یمعمدتا متوسط تا ضخ یشناس

ال گچساران در با یریو سازند تبخ یرکشکان در ز یآوار یسازندها ینماب یبو باال به صورت همش یینپا یمرزها •

 شود. یمشاهده م

 شد: یمطالعه و معرف یشناس ینهبرش چ یندر ا یزون تجمع ۲تعداد  ینگار یزچینهبر اساس مطالعات ر •

 :6زون شماره  زیست
Archaias asmaricus  Archaias hensoni  Assemblage zone 

. Archaias spو     Archaias cf. kirkukensisوجود  ینو همچن یتسشاخص نومول یتوجه به عدم حضور گونه ها با

 باشد.  ی( مین)شات یانیپا یگوسنسن ال یدارا

 

 :۲زون شماره  زیست
Eulepidum  Miogipsypsina   Assemblage zone 

سن  یدارا   Borelis melo-curdicaو البته عدم حضور   .Miogypsina spدر کنار   .Elphidium spتوجه به حضور  با

 باشد.  یم  (ینتان ی)آک یرینز یوسنم
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1-Peneroplis thomasi, (Axial section); 2- Peneroplis evolutus Henson (Axial section); 3-Elphdium sp.1 

Adams and Bourgeoies, (subaxial section); 4- Elphdium sp. (Axial section) 5-Eulepidina dilatata Adams, 

(Axial section); 6 &7-Neorotalia viennoti Griag, (Axial section); 8- Dendritina rangi d' Orbigni,  (Subaxial 

section). 9-Orbitolites complantus(Axial section); 10-Astergetina rotula (subaxial section);  11-Valvulinid sp 
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 معرفی بیوزون بازوپایان در گروه شمشک شمال شهرستان دولت آباد )استان اصفهان( 
 

 .bababakbabalou@gmail.comبابک سپهریان نسب)آقابابالو(.دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه.دکتری چینه شناسی وفسیل شناسی.

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

فونای بازوپایان در بخش باالیی گروه شمشک شمال شهرستان دولت آباد اصفهان کوه شاخه نبات در مرکز ایران مورد 

آلنین معرفی می گردد.این زون  -شناسایی قرار گرفت و برای نخستین بار به عنوان یک الیه ی شاخص به سن توآرسین

 و Homoerhynchia sepahanensisروه سینوسفالیده ها بوده و شامل گونه های زیستی متشکل از رنکونلیدهایی مرتبط با گ

Globirhynchia subobsoleta .می باشد 

 

 بازوپایان، گروه شمشک، توآرسین، شهرستان دولت آباد(:)کلید واژه ها

 
Presentation of Brachiopods Biozone in The Shemshak Group North of Dolat abad  

Esfahan Province 
Babak Sepehrian nasab . Ph.D. of  Paleontology.Islamic Azad University Izeh Branch. babakbabalou@gmail.com 

Abstract: 
 

Brachiopods Fauna recognized in Upper part of The Shemshak Group at North of Dolat abad (Esfahan 

province), Shakhe nabat Mountain from Central Iran and for first time Present as an Index Layer to The Upper 

Toarcian- Alenian. The Brachiopod zone recognized includes  Homoerhynchia sepahanensis and Globirhynchia 

subobsoleta.   

 

Keywords :( Brachiopods, Shemshak group, Toarcian, Dolat abad) 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 

بهای بعدازاین سرژوراسیک میانی،همزمان ویااندکی پس ازرویداد سیمرین پیشین آغازشده و-چرخه رسوبی تریاس باالیی

عموما هشته های آواری همزمان باتکتونیک وتوربیدایتی وبیشترازنوع فسیل وماسه سنگ است که الیه های سنگ  رویداد،

مشک به دومفهوم استفاده (. درایران مرکزی گروه ش81سیارکمتردرآن دیده  می شود)کبریایی،آهک به تناوب وبه میزان ب

ژوراسیک میانی،لفظ شمشک عنوان وگاه تنهابه رسوبات لیاس،شمشک گفته -گاهی به همه رسوبات تریاس باالشده است 

درگستره وسیع است.به  شده است.سیمای کلی گروه شمشک معرف رسوبگذاری سریع موادآواری وقاره ای فراوان

معموال  طورکلی موقعیت جغرافیایی دیرینه این زمان رابه صورت دریایی باجزایرمتعددوفرسایش شدیددرنظرمی گیریم .

رسوبات گروه شمشک در استان اصفهان با رسوبات سیلیسی کالستیک ریز تا درشت دانه، با الیه هایی از زغال نارس و 
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(رسوباتی که محیط رسوبگذاری آنهابیشتر شامل  Shekarifard et al., 2012می شود) شیلها و ماسه سنگ ها  شناخته

(. رسوبات ژوراسیک  Seyyed emami et al., 2006,2009و   Fursich et al., 2009مردابی، دلتایی و دریاچه ای است)

گروه شمشک در این ناحیه مابین (. رسوبات  Zahedi, 1976آغازین در اصفهان از نقطه ای به نقطه ی دیگر متفاوت است)

سازند نای بند در قاعده و رسوبات کرتاسه ی زیرین در راس قرار دارند.از نظر سنگ شناسی بیشتر از ماسه سنگ ، شیل و 

الیه های زغال تشکیل شده است.عموم این رخساره ها برای زیست بازوپایان محیط های نامناسبی هستند. اما حضور یک 

 ,.Fursich et alدار نشانگر پیشروی دریا بر روی محیط های عمدتا غیر دریایی در انتهای توآرسین است)بخش آهکی اائید 

2005 .) 

این فرصت مناسبی برای بازوپایان است که بعد از انقراض انتهای پرمین بار دیگر حضور خود را به اثبات رسانند. کوه شاخه 

 (. 1اصفهان یکی از رخنمون های متمایز در این زمینه است)تصویرنبات در کنار کمربندی شرق و شمال دولت آباد 

 
 .جانمایی منطقه مورد مطالعه7تصویر

وجود الیه ی آهک دارای فونای زیستی شاخص می تواند از این پس همچون کلیدی برای شناخت دقیقتر گروه شمشک 

 G. Subobsoletaتشکیل می دهد و بقیه  H. sepahanensisاز بازوپایان این الیه ی آهکی را %81در منطقه عمل نماید. 

 (.2هستند)تصویر

 

 (71تاG. Subobsoleta 3. 21تا71و3تاH. sepahanensis 7). نمونه های بازوپایان معرفی شده2تصویر
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ه ( و همراه آنها اائید در الیه ی آهکی دیده می شود ک3عموم بازوپایان به رنگ قهوه ای ناشی از اکسید آهن بوده)تصویر

 (.4بیانگر محیط اکسیدان کم عمق و پرانرژی است)تصویر

 

 
 . پر شدن داخل صدف نمونه های بازوپا توسط رسوبات غنی از آهن9تصویر

 
 . اائیدهای فراوان در الیه ی آهکی که بیانگر محیط رسوبی پر انرژی هستند4تصویر
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محسوب می شود.این گروه  cynocephaliaز گروه در نظر گرفت که اH. sepahanensisگونه ی شاخص این زون را باید  

(  این تنوع گونه ای بسیار شبیه به منطقه ی Fursich et al., 2005در پالتفرم غربی تتیس به خوبی گسترش داشته است)

Iberian range (استGarcia joral & Goy, 1984(این تنوع گونه ای از غرب بالکان .)Motchurova-Dedova et al., 

 نیز گزارش شده است. (2009

 دیرینه شناسی ترتیبی:
Order RHYNCHONELLIDA Khun, 1949 

Superfamily RHYNCHONELLOIDEA d’Orbigny, 1847 

Family RHYNCHONELLIDAE d’Orbigny, 1847 

Subfamily RHYNCHONELLINAE d’Orbigny, 1847 

Genus Homoeorhynchia Buckman, 1918 

Homoeorhynchia sepahanensis Baeza, 2013 

خط حاشیه ای مثلث شکل و تحت گروه ساب سینو سفالوس قرار دارد. ، planoconvexسایز صدف متوسط، تحدب از نوع 

بک ساب ارکت تا مستقیم، کمیسور جنبی مستقیم و در جلوی صدف زیگزاک است. ریبها در ناحیه ی جلوی صدف 

 1تا3عدد می رسد در حالی که در ناحیه ی فلد  13تا8تعداد آنها به  بیشتر به چشم می خورند به نحوی که در این قسمت

شکل و عمیق است. بیشتری ن عرض در میانه ی صدف دیده می شود و الگوی ریبها به شدت  Vعدد هستند.سپتالیوم 

 متمرکز است.
Superfamily HEMITHIRIDOIDEA Rzhonsnitskaia, 1956 

Family CYCLOTHYRIDIDAE Makridin, 1955 

Subfamily CYCLOTHYRIDINAE Makridin, 1955 

Genus Globirhynchia Buckman, 1918 

Globirhynchia subobsoleta (Davidson, 1852) 

است. هردوکفه ی ونترال و درسال به شکل گلبولی دیده می شود خط biconvexسایز صدف متوسط و تحدب از نوع 

، است.بر آمدگی بک suberectر میانه ی صدف دیده می شود. بک ، ماکسیمم ضخامت و طول دovoidخارجی صدف 

دیده می شود. درسال فلد ظریف uniplicateکامل است. کمیسور مستقیم  و آنتریور در ناحیه ی کمیسور جلویی به صورت 

قابل دیده شدن عدد از آنها  20و کم عمق است. صدف تماما کوسته دار می باشد. ریبها پرتعداد هستند و بر هر کفه حدود 

است. کوسته ها و ریبها بدون هرگونه انشعابی هستند. این گونه از انگلستان، فرانسه ، جنوب آلپ، ارتفاعات اسپانیا و غرب 

 بالکان گزارش شده است. 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

م شاخه نبات انجام شده تحقیق در کیلومتر سی از جاده کمر بندی شرق اصفهان در شهرستان دولت آباد منطقه ای به نااین 

است. متر کشی برای تعیین حدود رسوبات و نمونه برداری از سازند نایبند و رسوبات ژوراسیک و کرتاسه انجام شد. 

 همچنین در شناسایی نمونه های بازوپایان از تزیینات ظاهری و بایومتری همراه با سریال سکشن استفاده شده است.
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 نتیجه گیری :
 

اس وجود نمونه های زیاد از بازوپایان شاخص که از حوضه ی غرب اروپا تا بالکان گزارش شده اند این مجموعه بر اس

دارد. این زون زیستی می تواند در ناحیه برای سنجش زمانی  Late Toarcian- Early Aalenianمطابقت کاملی با زمان 

یفرها و ماکروفسیلهای شاخص،بدون ذکر زمان دقیق از آنها نام رسوبات ژوراسیک که تا کنون عمدتا به دلیلی نبود فرامین

برده شده مورد استفاده قرار گیرد و یک الیه ی شاخص زمانی به حساب آید. از آنجا که این نمونه ها بیشتر با  مجموعه 

که شمال اصفهان در های معرفی شده از اروپا همخوانی دارد تا عربستان و نمونه های جنوبی، می توان نتیجه گیری کرد  

 زمان شکل گیری این رسوبات، جزئی از پالت فرم شمالی تتیس بوده است.

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 چكیده :

جنوب غربی ایران )زاگرس مرتفع(، برش دشعت زری بعرای اولعین بعار در      ور تعیین زون های زیستی سازند پابده دربه منظ

آسعماری همشعیب   و جهعرم   هایبا سعازند  این سازندبه ترتیب و باالیی  گردید. مرز زیرینغرب شهرکرد انتخاب و مطالعه 

معارن، معارن و    و (ماسه ای سیلتی)حد سنگی: تناوب آهک وا 3سازند پابده در این برش شاملمتری از  111ضخامت .است

آهک است که از تعداد معدودی از روزنبران کف زی و عمدتا از روزنبران پالنکتون تشکیل شده است. سن سعازند پابعده   

بعه  ین یشع پزون زیستی زیر بر مبنای روزنبران پالنکتون از پالئوسن پسین تا الیگوسن  8در برش مورد مطالعه توسط شناسایی 

  معرفی شده است شرح ذیل

1-Morozovella velascoensis Total Range Zone, 2 -Morozovella acuta Total Range Zone. . 3-Morozovella 

subbotinae-Acarinina pentacamerata Interval Zone, 4- Acarinina pentacamerata-Globigerinatheka kugleri 

Interval Zone, 5-Globigerinatheka kugleri total range zone, 6-Morozovella crassata- Morozovella rohri-

Globigerina praebolloides Assemblage Zone, 7- Turborotalia cerroazulensis Total.Rage.Zone. 8- Globigerina 

naguewichiensis- Turborotalia venezuelana-Turborotalia increbesense Assemblage zone 

 

 

  روزنبران پالنکتون، شهرکرد،پالئوسن ، الیگوسن ،سازند پابده: کلید واژه ها

 
Biostratigraphyof Pabdeh Formation in South west of Shahr-kord( Dasht zari section) 

 
1-Seyed Ahmad Babazadeh,2- Maryam soltani Najafabadi 

Associate professor, Department of Geology science, Payam Noor University, Postal 

Box:1588765633…Seyedbabazadeh@yahoo.com…  

PHD, Department of Geology science, Payam Noor University , maryamsoltani26@yahoo.com 

Abstract: 

In order to determination of Pabdeh Formation’s biozones in south west of Iran, at the first time, Dasht zari 

section was studied. Lower and upper contacts of this formation are disconformity respectively with Jahrom and 

Asmari .Formations. 555 meters thickness of Pabdeh formation in this section contains three rock units: 

alternative of Sandy and silty Limestone and Marl, Marl and Limestone that contains planktonic and benthic 

foraminifera. Base on the  planktonic foraminifera, Eight biozones were determined late Paleocene to Oligocene 

ege, include: 1-Morozovella velascoensis Total Range Zone, 2 -Morozovella acuta Total Range Zone. . 3-

Morozovella subbotinae-Acarinina pentacamerata Interval Zone, 4- Acarinina pentacamerata-

Globigerinatheka kugleri Interval Zone, 5-Globigerinatheka kugleri total range zone, 6-Morozovella crassata- 
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Morozovella rohri-Globigerina praebolloides Assemblage Zone, 7- Turborotalia cerroazulensis Total.Rage.Zone. 

8- Globigerina naguewichiensis- Turborotalia venezuelana-Turborotalia increbesense Assemblage zone 

Keywords : Pabdeh Formation, Planktonic foraminifera,Shahrkord,Paleocenet Oligocene.  

 

 مقدمه :

 و چهارمحعال  غعرب شهرکرد)اسعتان   کیلومتری 31کوهرنگ،  شهرستان توابع از زری دشت ناحیه در مطالعه مورد برش

می   "E:50, 20', 04 و "N:32,23',14 و در زون زاگرس مرتفع واقع است. مختصات طول و عرض جغرافیایی برش)بختیاری

نتیجعه   به عنوان بخشی از زنجیره کوههای آلعپ هیمالیعا،   ایران غرب ب جنو و غرب در زاگرس کوه رشته .(1شکل(باشد

 پسعین بعه   کرتاسعه  در اوراسعیا  و عربعی  صفحه دو از برخورد پس که است فرورانش فرآیند و الرامین کوهزایی رویداد

 دریعای  توسعط  پعالئوژن  در پسعین،  حرکعات کرتاسعه   از پعس  زاگعرس  حوضعه  (Alavi, 1980, 1994).اسعت  آمده وجود

 از یکعی بعه عنعوان    پابعده  سعازند  .است شده پابده نهشته شیلی سازند آن ژرف نواحی در که است شده ه پوشیدهپیشروند

 لحعاظ  همعین  بعه  و نفعت داشعته   شعرکت  مطالععات  در زیعادی  اهمیعت  زاگعرس  رسعوبی  حوضه منشأهای سنگ مهمترین

 شعمال  در واقع پابده تنگ درین سازند ا الگوی برش. داده اند انجام آن در گسترده ای مطالعات عرصه این پژوهشگران

(. و در پایه دارا ی بخشهای شعیل  1332)مطیعی است. شده مطالعه متر 368 ضخامت به مسجد سلیمان در اللی نفتی میدان

 ،( Wynd,1965)دانشمندانی ماننعد   ارغوانی و آهکهای چرنی است. سن سازند پابده بر اساس مطالعات زیست چینه نگاری

(Berggren et al,1995) ،(Berggren and Pearson ,2005) ، (Wade et al, 2010)    از پالئوسن پسین تا الیگوسن شعناخه شعده

) فاضعلی   توسعط افعرادی همچعون   مطالععات زیسعت چینعه ای اخیعر سعازند پابعده در زون زاگعرس مرتفعع همچنعین           .است

ایمان مجیعب  ،)  (1360)یزدی، بهرامی ، کارنواله،( و 1336(، )علی خیرالهی ،1339پروانه بهرامی سامانی،( ،)1334فارسانی،

( در منطقه 1363(، در منطقه دشت زری )سلطانی و بابازاده ،1364،)بابازاده و شایسته نیا، در منطقه باباحیدر شهرکرد (1361

 سالداران شهرکرد انجام شده است.  

 :روش تحقیق

نمونه های سنگی از  ،در غرب شهرکرد ترین رخنمون سازند پابدهبهترین و قابل دسترس و تعیین مطالعات صحرایی  پس از

. پس از تهیه مقعاطع نعازک میکروسعکپی    متری برداشت گردید 1و با فواصل متوسط  برش دشت زری متری 111ضخامت 

 12شناسایی نتایج مطالعات صورت گرفته منجر به  دانشگاه پیام نور انجام شد.در آزمایشگاه  نمونه هاعکس برداری و آنالیز 

بر اساس روزنبران  تعیین سن سازند گونه از روزنبران کف زی شد. و10جنس و 8گونه از روزنبران پالنکتون و  31جنس و

  .پالنکتون صورت گرفت

  و درشناسعایی روزنبعران   (Loblich &Tappan, 1998)روزنبران کف زی معدود این بعرش از منعابع منتشرشعده     شناسایی در

( و سایر مقاالت استفاده شعد.  1360،1331،1391)کالنتری،  (Premoli Silva et al, 2004),، (Postuma, 1971)پالنکتون از 
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 ,Berggrren and Miler)، ) (Berggren et al, 1995)، (James & Wynd, 1965)همچنین در تعیین زونهای زیستی از مقاالت 

1998 ،)(Berggren &Pearson, 2005)  ، (Wade et al, 2010).مورد استفاده قرار گرفت 

 

 شهرکرد 210000/1: برش دشت زری در نقشه 1شکل

 :بحث

سن پالئوسن پسین تا الیگوسن را  ریزده زون زیستی به شرح  ،در مطالعه زیست چینه ای سازند پابده در برش دشت زری

 د. نبرای سازند پابده معرفی میکن

1-Morozovella velascoensis Total Range Zone 

بعر زون  ایعن زون منطبعق   گسترش دارد.  M.velascoensisاز ظهور تا انقراض گونه 8تا1متر از الیه  31این زون به ضخامت

P5  بنععدی زیسععتی بععا همععین عنععوان از رون(Berggren et al, 1995) بععا زون  معععادل کععهسععن پالئوسععن پسععین اسععت   بععه

.E1:A.sybaiyaensis L.O.Z  و:P.wilcoxensis/M.velascoensis C.R.Z E2  براسععاس زون بنععدی زیسععتی(Berggren & 

Pearson, 2005)   در انتهای ایعن زون گونعه   (.3)جدول می باشدنیزM.conicotruncata        بعه سعن پالئوسعن پسعین مشعاهده

زون  ائوسن پیشین درنظر گرفت. گونعه هعای همعراه ایعن    -میشود و لذا میتوان انتهای این زون را مطابق با مرز پالئوسن پسین

Acarinina nitida  وAcarinina decepta  می باشند 
2-Morozovella velascoensis-Morozovella acuta I.Z 
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تعا اولعین    Morozovella velascoensis، از انقعراض گونعه   6تعا  8متر از الیه  10به ضخامت  Morozovella acuta زون محلی

 E4:M.formosaو E3:Marginodentata P.R.Z منطبعق بعر زون   دارد. ایعن زون گسعترش   Morozovella acuta  ظهور گونه

LOZ   براساس زون بندی زیستی(Berggren & Pearson, 2005)   مععادل بعا  نیعز  و  ایپرزین پیشین() به سن ائوسن پیشین P6 

 .(3)جدولاست   (Berggrenet al,1995)  براساس زون بندی زیستی
3-Morozovella subbotinae-Acarinina pentacamerata I.Z 

 41بعه ضعخامت     Acarinina pentacamerata  تا اولین ظهور گونه Morozovella  subbotina این زون از اولین ظهور گونه

بعر اسعاس زون بنعدی زیسعتی     M.aragonensis-M.subbotinae: E5 منطبعق بعا   گسعترش دارد. ایعن زون    18تعا  6متر از الیعه  

(Berggren &Pearson, 2005)  ، زون پرزین میانی( و معادل بایا) سن ائوسن پیشین به :M.aragonensis-M.formosa C.R.Z  

  P7زیستیزون بندی  از  (Berggren et al,1995) .گونه های همراه این زون(.3)جدولمی باشد   Acarinina coalingensis 

  .ستا Acarinina nitida و

4-Acarinina pentacamerata-Globigerinatheka kugleri I.Z 

 Globigerinatheka ظهعور اولعین  تعا  Acarinina pentacamerata  از اولعین ظهورگونعه    Acarinina pentacamerataزون

kugleri  منطبق بر زون این زون گسترش دارد. 38تا  16متر از الیه 101ه ضخامت ب E6:Acarinina pentacamerata P.R.Z 

 با معادلباشد و همچنین می ایپرزین میانی( (پیشین  به سن ائوسن (Berggren &Pearson, 2005)براساس زون بندی زیستی  

 شامل: گونه های همراه این زون .(3)جدول (Berggren et al,1995)از زون بندی زیستی P8:M.aragonensis P.R.Z .  زون
Acarinina coalingensis, Morozovella gravelli, Turborotalia prolata, Acarinina intermedia, Morozovella gracilis, 

Morozovella group spinolosa, Mrozovella lensiformis,Turborotalia frontosa,Acarinina bullbrooki, 

A.pseudotopilensis, Globanomalina chapmani,Tr.rohri, Morozovella caucasica 

لذا مرز این  ائوسن میانی )لوتسین( غایب است . –سن ائوسن پیشین  به  E8و E7 زون زیستیتوجه به این نکته الزم است که 

 .مشخص نیست ایپرزین و لوتسین  دو اشکوب

5-Globigerinatheka kugleri total range zone 

 گسعترش  93تعا   38متعر از الیعه    121ضعخامت  به Globigerinatheka kugleri این زون از اولین ظهورتا آخرین ظهورگونه 

 ,Berggren &Pearson)بعر اسعا س زون بنعدی زیسعتی       C.R.Z  E9:Gl.kugleri-M.aragonensisن زون منطبعق بعا   ایع دارد. 

 Berggren et)از زون بندی زیسعتی   با همین عنوان P11 معادل با همچنین و (  لوتسین پیشین )به سن ائوسن میانی     (2005

al,1995) زون :. گونه های همراه این (3.)جدولنیز می باشد 

Acarinina intermedia ،Acarinina pentacamerat,   A.pseudotopilensis,   Globigerinatheka senni,   Acarinina 

topilensisn, Globigerina praebolloides, Acarinina spinoloinflata, Globigerinatheka mexicana, 

Catapsdraxdisimillis,Globigerinatheka luterbacheri, Morozovella crassata, Hantkenia aragonensis 

,Globigerinatheka pseudomenardii 

 ا مرز دو اشکوبذل بارتونین پیشین غایب است. -به سن لوتسین پسین  E12تا E10 زونتوجه به این نکته الزم است که 

 .نامشخص است بارتونین -لوتسین
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6-Morozovella crassata-Morozovella rohri-Globigerina praebolloides Assemblage Zone 

 :E13 ایععن زون تجمعععی معععادل بععا زوند .گسععترش دار 39تععا 93متععر از الیععه  90بععه ضععخامت محلععی ایععن زون تجمعععی 

Morozovella crassata HOZ  براساس زون بندی زیسعتی (Berggren & Pearson, 2005)   مععادل بعا  همچنعین   P14: Tr. 

rohri.A.spinolosa PRZ  ز زون بندی زیستی ا(Berggren et al, 1995) گونعه   (.3)جدولبه سن بارتونین میانی معی باشعد.   و

 شامل گونه های زیر است: همراه این زون تجمعیهای 
 Hantkenina Mexicana, Subbotina frontosa, Turborotalia pomeroli ,Globigerina praebolloides, Turborotalia  

cocoaensis, P.naguwichensis ,Turborotalia increscebense, ،Turborotalia ampliapertura - Globigerina index, Tr.rohri 

 Berggren) از زون بندی زیستی  P15 و  Berggren &Pearson,  2005 ، P16)( از زون بندی زیستی  E15 و E14  زون توجه:

et al, 1995 ابونین نامشخص است یپر –ذا مرز دواشکوب بارتونینپسین غایب است و  ل –به سن ائوسن میانی  

7- Turborotalia cerroazulensis T.R.Z 

 Berggren et)بندی زیستی  از زون P17 و منطبق بر گسترش دارد62تا 39متر،از الیه  81به ضخامت گسترش مطلقاین زون 

al,1995 )   و زونH.alabamensis H.O.Z :16 E  براساس زون بندی (Berggren & Pearson, 2005)      به سعن ائوسعن پسعین

الیگوسعن  –) اشعکوب پعری ابعونین(    ن پسعین  سع انتهعای ایعن زون منطبعق بعر معرز ائو     (. 3)جعدول .معی باشعد   )پری ابعونین(  

 گونه های همراه این زون زیستی: می باشد )روپلین(پیشین

Globigerina naguewichiensis, Globigerina, Catapsydrax dissimilis ,Turborotalia, pomeroli, ampliapertura, 

Turborotalia increbescens, Globigerina venezuelana, Turborotalia cunialensis, Hantkenina alabamensis. 
 
8- Globigerina naguewichiensis- Turborotalia venezuelana-Turborotalia increbesense assemblage zone 

 Globigerina براسعاس حضعورگونه شعاخص   .  گسترش دارد 110تا   63متر از الیه   10به ضخامت محلی این زون تجمعی

naguewichiensis  نظر و Pearson, 2005) (Berggren &   این مجموعه فسیلی معادل با  O1  ) به سن الیگوسن پیشین )روپلین

   می باشد.

 

 :نتیجه گیری

برش دشت زری واقع در در جنوب  غرب شهرکرد و درزون زاگرس مرتفع مورد متر از سازند پابده در  111ضخامت -1

 -مطالعه زیست چینه نگاری قرارگرفت.

 زون زیستی دربرش دشت زری پالئوسن پسین) اسپارناسین( تا الیگوسن پیشین )روپلین( شاسایی شده است. 8تعداد -2

  ,M Morozovella velascoensis-M. acuta I.Zسه زون ن وبه سن پالئوسن پسی  Morozovella velascoensisزون زیستی   
Morozovella subbotinae-Acarinina pentacamerata I.Z, Acarinina pentacamerata-Globigerinatheka kugleri I.Z 

 Turborotalia سعن ائوسعن میعانی، زون    بعه  Globigerinatheka kugleri total range zone بعه سعن ائوسعن پیشعین، زون     ،

cerroazulensis T.R.Z    به سن ائوسن پسن و زون زیستی الیگوسن پیشینvene .Tr - naguewichiensis  Globigerina 

  . zuelana-Turborotalia increbesense assemblage zoneمی باشد. 
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   Morozovella velascoensisزون بعه سعن پائوسعن پسعین در انتهعای      M.conicotruncataبا توجه به آخرین حضور گونه -3

نیعز    Turborotalia cerroazulensis انقعراض گونعه  ائوسن پیشین می باشعد و   -اتمام این زون مطابق با مرز پالئوسن پسین

 مطابق با مرز ائوسن پسین و الیگوسن است. 

وتسین( مشخص نیست .  مرزبین ائوسن پیشین وائوسن میانی )اشکوب ایپرزین و لE8و E7 باتوجه به  فقدان زون زیستی -4

 .ائوسن میانی مشخص نیست  زمرز بین لوتسین و بارتونین ا E10-E12 با توجه به فقدان فقدان زون زیستی

برش دشت زری با مقایسه با برش الگو ردیف چینه کاملی است که از بخش آهکهای چرتی پالئوسن پسین تا الیگوسن  -1

  تداوم داشته است.

 
:نکتون برش دشت زری: اطلس روزنبران پال2شکل  

1-Morozovella cunicotruncata, 2-Turborotalia cocoaensis,3-Acarinina pentacamerata,4-Morozovella 
lensiformis.5-Globierinatheka kugleri, 6-Acarinina bullbrooki.7-Globigerina praebulloides, 8-Acarinina 

pseudotopilensis,9-Morozovella acuta,10-Acarinina collactea,11-Hantkenina sp.,12-Turborotalia cunialensis. 
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 ستون زیست چینه نگاری سازند پابده برش دشت زری :9شکل



 

118 

 

 منابع فارسی:

سعیل  چینعه وف  کارشناسعی ارشعد  .پایاننامعه  "حیعدر )شعهرکرد(   بابعا  های فسیل سازند پابده در یبررسی ماه مطالعه و"1339 .پ،.بهرامی سامانی ،

 دانشگاه فردوسی مشهد، "شناسی

  ،"حیدردراسعتان چهارمحعال وبختیعاری    بابا -ئوگرافی پالئوژن ومرز زیرین آن درناحیه فارسانژپالئو تیگرافی و بیواسترا"،1336 ،ع، خیراللهی -

 ، تهراندانشگاه شهیدبهشتیچینه وفسیل شناسی، کارشناسی ارشد  پایاننامه

 ، پایانامه کارشناسی ارشد چینه وفسیل شناسی،. دانشگاه پام نور.، تهران"تراتیگرافی سازند پابده در شرق کوهرنگاس ".1364نیا، ز،. شایسته  -

. اهواز: وزارت نفت ، شرکت ملی نفت ایران 11رخسار  های مییروسیوپی سنگهای کربناته ایران، نشریه شمار  "،.1331کالنتری،ا. 

 ،آزمایشگاهای زمین شناسی .

. اهوز: شرکت ملی نفت ایرا ن، اکتشاف  11.سنگ چینه ای ورخسار  های مییروسیوپی زاگرس ،نشریه شمار  "،1331. 1، کالنتری -

 وتولید، آزمایشگاههای زمین شناسی

 صفحه 471 ایران، نفت ملی شرکت زاگرس، میکروسکوپی های رخساره و ای چینه سنگ, 1391. ا. کالنتری،-

ها( و های جانوری )ماهیحیدر )شهرکرد(، بر اساس ماکروفسیل بابا درمنطقه ایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده.ب"،1361مجیب، ا، -

 ،  کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان"گیاهی

 زمین شناسی ایران ، چینه شناسی زاگرس ،1334مطیعی،ه.، -

References:  

 
-Ahmadi, D.C., Rahimi, J.I., Asadi, T., 1998. "Dust storm monitoring based on multi- temporal satellite data observation", 

Geoscience, 92, p. 89-116. 

 

-Alavi, M., 1980. "Tectonostratigraphic Evolution of Zagross side of Iran" . Geology, 8 ,p. 144-149 

-Alavi, M., 1994, “"Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations". Tectonophysics, 

229, 211–238. 

-Berggren, W.A., Kent, D.V., Swisher III, C.C. and Aubry, M.P., 1995, "A revised Cenozoic geochronology and 

chronostratigraphy, in Berggren, W.A., Kent, D.V., Swisher, C.C., III, Aubry, M.-P. and Hardenbol, J., (eds.), 

Geochronology, Time Scales and Global Stratigraphic Correlation: SEPM )Society for Sedimentary". Geology(Special 

Publication), 54 ,p. 129-212. 

-Berggren, W.A., Miller, K.G., 1988, " Paleogene tropical planktonic foraminifera biostratigraphy and 

magnetobiochronology. Journal of Micropaleontology, 34, 362-380. 

 

-Berggren, W.A. and Pearson, P., 2005. "A revised Tropical to Subtropical Paleogene Planktonic Foraminiferal Zonation”. 

Journal of Foraminiferal Research, 35,p 279-298. 

 

-Loeblich, A.R., Tappan, H., 1988. "Foraminiferal genera and their Classification" (2 vols), 847 plates. New York, 2047pp 

-Premoli Silva, I., Rttori, R.,and Verga, D., 2004. "Practical manual of Paleocene and Eocene 

planktinic Foraminifera" 
 

  

- Wade, B. S., Pearson, P.N., Berggren, W.A., Palike, H., 2010. "Review and revision of Cenozoic tropical  planktonic 

foraminiferal  biostratigraphy and calibration to the Geomagnetic Polarity and Astrononical time scale, Earth science 

Reviews, p 1-11 

 Wynd, J., 1965. “"Biofacies of Iranian Oil Consortium Agreement Area" . IOOC Report 1082 

Postuma, J.A., 1971 " Manual of Planktonic Foraminifera ". Elsevier, Amsterdam, London, 397 pp. 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/572891
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/572891


 

119 

 

 باختری شیراز جنوبگالِه،  مِلِه ناحیه در سازند آسماریمحیط رسوبی زیستی و  های رخساره

 4علی رحمانی ،3بهمنیار کاظمی ،*2، شیوا شاکر1رضا صادقی

 ، تهران، ایران16361–3963نور، صندوق پستی  شناسی دانشگاه پیام شناسی، عضو هیأت علمی گروه زمین دکترای زمین -1

  shsh.fossil@gmail.com، تهران، ایران،16361–3963نور، صندوق پستی  شناسی دانشگاه پیام د، گروه زمینارش دانشجوی کارشناسی -2*

 ، بوشهر، ایرانشناسی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ارشد زمین کارشناسی -3

 ایران ، تهران،کت ملی نفتشناسی و اکتشاف شر شناسی، بخش زمین دکترای زمین -4

 چكیده:

 ها و محیط رسوبی می های زیستی، زیرمحیط این پژوهش به مطالعه توالی رسوبی سازند آسماری با هدف تعیین ریزرخساره

باختری  گالِه )جنوب شده مِلِه شناسی انتخابی، در یال شمالی تاقدیس کوه بَری، درون منطقه حفاظت پردازد. بُرش چینه

های  متر است. برپایه بررسی 323خورده ساده زاگرس جای گرفته و پهنای آن  یرپهنه فارس درونی و کمربند چینشیراز(، ز

آواری و  زیرمحیط رسوبی شامل دریای باز، سد زیست 3ریزرخساره تشخیص و  دسته 9ترتیب  صحرایی و آزمایشگاهی، به

 اند. ی رمپ همشیب ایجاد گردیده هکوالبی نیز تفکیک شدند که همگی روی سکویی کربناته از گون

 ها، رمپ رخساره خورده، فارس درونی، سازند آسماری، ریززیست زاگرس چین ها: کلیدواژه
Biofacies and Sedimentary environment of the Asmari Formation in Male Gale area, SW Shiraz 

Reza Sadeghi1, Shiva Shaker2*, Bahmanyar Kazemi3, Ali Rahmani4 

1- Ph.D., Department of Geology, Payame Noor University (PNU), P. O. Box 19395-3697, Tehran, Iran 

*2- M.Sc. student, Department of Geology, Payame Noor University, P. O. Box 19395-3697, Tehran, Iran 

3- M.Sc., South Pars Gas Complex Company, Bushehr, Iran 

4- Ph.D., Department of Geology and Exploration of the National Iranian Oil Company, Tehran, Iran 

Abstract: 

This research is studied the Asmari Formation for the determination purpose of bio-microfacies, sub-

environments and sedimentary environment. The selected stratigraphic section is located in north flank 

of Barry anticline in Male Gale protected area (SW Shiraz) and in Interior Fars sub-zone of the Zagros 

simply folded belt and the thickness of it is 327 meters. Based on field and laboratory survey, in order 

6 microfacies classes distinguished and 3 sub-environments include: open marine, shoal/bar & lagoon 

was divided which all of them have been formed on a carbonate platform of the homoclinal ramp type. 

Keywords: Folded Zagros, Interior Fars, Asmari Formation, Bio-microfacies, Ramp 

 مقدمه:

میوسن هستند.  -های کربناته حوضه رسوبی زاگرس در زمان اُلیگو مخزن های سازند آسماری، مهمترین سنگ نهشته سنگ

های آهکی است که البته در نواحی  متر سنگ 314تُرش کوه آسماری انتخاب شده و شامل  بُرش نمونه آن در تَنگِ گِل

(. 1332باشد )مطیعی،  سنگی)بخش اهواز( و تبخیری)بخش کَلهُر( نیز، می های ماسه ترتیب واجد توالی ستان و لرستان بهخوز

( تدوین شد که بعدها توسط آدامز و بورژوآ 1691نگاری این سازند توسط جیمز و وایند ) چینه نخستین شناسنامه زیست

هایی در زمینه محیط رسوبی سازند آسماری انجام  دید. همچنین پژوهش( بازنگری گر2006( و الرسِن و همکاران )1693)

(، نظافت و 2010مقدم و همکاران ) (، وزیری1384(، کیمیاگری )1336توان به کارهای السمی و رییسی ) پذیرفته که می

( اشاره نمود. 1369( و نیسی و همکاران )1361زاده و همکاران ) (، دهقان2011(، صادقی و همکاران )1386همکاران )

mailto:shsh.fossil@gmail.com
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باختری تاقدیس کوه بَری قرار گرفته و مختصات جغرافیایی آن برابر با:  ی شمال در دامنه مورد پژوهش،شناسی  بُرش چینه

N: 29° 19ʹ 3.07ʺ & E: 52° 15ʹ 37.25ʺ گالِه در جنوب شده مِلِه (. بُرش نامبرده، درون منطقه حفاظت1باشد )شکل می 

خورده ساده  ساختی نیز، در زیرپهنه فارس داخلی و کمربند چین زمین -بندی چینه ه و از نظر پهنهباختری شیراز واقع گردید

ترتیب  شناسی بیشتر آهکی به متر پهنا داشته و با سنگ 261(. سازند آسماری در این بُرش آ2زاگرس جای دارد )شکل

 (.3وب 2سته با سازند رازک دارد )اَشکالمرزی همشیب و پیوسته با سازند پابده و مرزی همشیب و احتماالً ناپیو

 
 .، استان فارسباختری شیراز در جنوب گالِه ناحیه مِلِهشناسی  های دسترسی به بُرش چینه : موقعیت جغرافیایی و راه7شکل

 
 الِه.گ در تاقدیس بَری، ناحیه مِلِه(B) های پابده، آسماری و رازک  و مرز تبدیل سازند (A)ای  : تصویر ماهواره2شکل

 :پژوهشروش 

نمونه سنگی هم برداشت گردید.  196متری انجام پذیرفت که تعداد  323مترکشی در این بُرش با میله ژاکوب و در پهنایی 

مقطع نازک از آن تهیه شد.  143متر بدست آمد که تعداد  261ضخامت سازند آسماری از پهنای مترکشی شده، برابر با 

گیری، اما در تعیین و  ( بهره1631( و اِمبری و کِلُوان )1692کربناته، از روش دانهام )های  همچنین در نامگذاری سنگ

 ها و تفسیر محیط رسوبی از مدل ( و در تفکیک زیرمحیط1681ها از الگوی السمی و کاروزی ) ریزرخساره تشخیص دسته

( استفاده گردید. 2010( و فلوگِل )2004)(، پُمار 2000(، گیل )1686کستُن و پِدلی )ا(، ب1631های استاندارد ویلسُن )

ریزرخساره  دسته 9بندی آنها، تعداد  ریزرخساره نامگذاری و با گروه 196درواقع با بررسی دقیق مقاطع میکرُسکُپی، تعداد 

 (.1تا3آواری و کوالبی جایگذاری گردیدند )اشکال زیرمحیط دریای باز، سد زیست 3از یکدیگر جداسازی و در قالب 
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 بحث:

 (Open Marine Sub-Environmentزیرمحیط دریای باز ) -1

 (1-1پکستون )شکل –ریزرخساره بیوکالستیک پالنکتونیک فرامینیفرا وکستون  : دسته1-1

های فرعی  های قرمز، خارداران، بریوزُئرها و کَلسیسفِرا( وآلُکِم آوارها )جلبک زیستو  های اصلی شامل: گلُبیژرینا آلُکِم

 باشند. زیرمحیط ایجاد این دسته می پلُییدها، اِلفیدیُم، دیسکُربیس، تکستوالریا، میلیوال، کویینکولُکولینا و شامل: رئوسال

زی،  ران کَفبَ های قرمز(، شُمار کم روزن ران شناور، فراوانی زیستای وابسته به نور )جلبکبَ دلیل وفور روزن ریزرخساره به

عمق  باشد که بیشتر منطبق بر بخش کم پشتیبان بودن زمینه، دریای باز می ی رسوبی و گِلها، نبود آشفتگ ریز بودن آلُکِم دانه

( Distal Middle Rampرمپ میانی )نوردار  و نیمهعمیق  ( تا بخش نیمهProximal Outer Rampرمپ خارجی )نور  و کم

 به .(Buxton & Pedly, 1989; Geel, 2000; Pomar, 2004گیرد ) ( قرار میSWBپایه امواج طوفانی )نزدیک و  بوده

( یا Deep Shelf Marginسکویی عمیق ) ی لَبهپهنه نشانگر که  3از کمربند  SMF3تواند با  میه کلی شرایط این دست طور

 (.Flugel, 2010مقایسه گردد ) RMF5و همچنین با  (Wilson, 1975)است ( Basin Margin) ای حاشیه حوضه

 (آوب2-1گرینستون )رودستون( )شکل –سیکلینیده/ نومولیتیده نِئُرُتالیا بیوکالستس پکستون ریزرخساره لپیدُ : دسته1-2

اصلی  های آلُکِمگردیده، دارای  نمایاندانه  درشتکه گاهی هم گرینستون تا  پکستونرسیدگی بافتی درحد با  دستهاین 

ها، اُستراکُدا و باالنوس(،  ای دوکفه، پایان ن، شکموشا الله ،های قرمز، بریوزُئرها، خارداران آوارها )جلبک : زیستهمچون

، پیرگو، آستروتریلینا، میلیوال، تریلُکولینا، کویینکولُکولیناهای فرعی:  نفرُلپیدینا و آلُکِم ،نِئُرُتالیا، اُپرکولینا، هترُستژینا، اُلپیدینا

آوارها، بُرلیس، آمفیستژینا،  م، بایژنرینا، ولوولینید، درونئُپالنُربولینال، رئوسال، پنرُپلیس، دیسکُربیس، اِلفیدیُتکستوالریا، نِ

 .باشد میدندریتینا، آرکیاس، اِسپیرُلینا، اِسفائرُژیپسینا، سُدُلیتونال و هاکیاردیا  ، کُرتُییدها، لنتیکولینا، اِسپیرُلُکولینا،پلُییدها

و  نومولیتیدهی همچون زی منفذدار بزرگ کَفران بَ روزنو  قرمز های جلبکی همانند زیستای وابسته به نور فراوانی

(، SWB( و طوفانی )FWWBبین پایه امواج معمولی ) لپیدُسیکلینیده، گواهی بر وجود زیرمحیط دریای باز است. این دسته

 Distal-Proximalرمپ میانی ) (Renema & Troelstra, 2001) نوردار نور تا نیمه باالی سطح اکسیژن و در قلمرو کم

Middle Ramp گرفته( قرار (Buxton & Pedly, 1989; Geel, 2000; Pomar, 2004 و قابل مقایسه با )SMF4,5&6  از

 (.Wilson, 1975; Flugel, 2010) باشد می RMF7,8,9&15( و Foreslope/Slope شیب: )پیشانی 4کمربند 

 (Bioclastic Shoal/Bar Sub-Environmentزیرمحیط سد زیست آواری ) -2

 (آوب3-1گرینستون)رودستون()شکل –ریزرخساره لپیدُسیکلینیده/نومولیتیده نِئُرُتالیا میلیولیدز بیوکالستس پکستون  هدست -

ها، اُستراکُدا،  ای پایان، دوکفه وشان، شکم های قرمز، بریوزُئرها، خارداران، الله آوارها )جلبک های اصلی: زیست آلُکِم

آ(، کویینکولُکولینا، پیرگو، میلیوال، آستروتریلینا، تریلُکولینا، نِئُرُتالیا، اُپرکولینا،  سهکِالدا های سبز داسی باالنوس و جلبک

های فرعی: نئُپالنُربولینال، تکستوالریا، اِلفیدیُم، رئوسال، ولوولینید، دندریتینا، بایژنرینا،  هترُستژینا، اُلپیدینا، نفرُلپیدینا و آلُکِم

 چنینآوارها، اِسفِرُژیپسینا، اِسپیرُلُکولینا و اِسپیرُلینا. زیرمحیط تشکیل  ، کُرتُییدها، درونپلُییدهاآرکیاس، بُرلیس، آمفیستژینا، 
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آوارها و  همراه دیگر زیست های قرمز به باتوجه به فزونی جلبک سیمانی -ای گِلی پشتیبانی با خمیره رخساره دانه دسته

 چون لپیدُسیکلینیدها و نومولیتیدها درکنار نِئُرُتالیاها و میلیولیدها، میمحوری هم زی بزرگ هیالین داران کَف روزن یافتیهم

 & Buxtonگذاری گردد )یرمپ میانی جا پهنه نورگیر های دریای باز و کوالبی و البته درون تواند بینابین زیرمحیط

Pedly, 1989; Renema & Troelstra, 2001; Flugel, 2010دلیل  این زیرمحیط بهانرژی که  نموداشاره  د(. همچنین بای

حد تا افزایش بلوغ بافتی و ل میکرایتی شستشوی گِزیاد بوده و نه تنها سبب  قرارگیری بین پایه امواج عادی و طوفانی

های مرتبط با این  گرینستون گردیده، بلکه عامل ایجاد جورشدگی و گردشدگی درجه متوسط در ریزرخساره وپکستون 

شده:  شسته سکویی لبه های )ماسه 9از کمربند  SMF11&12های این دسته با  ت. مجموع ویژگیریزرخساره شده اس دسته

Winnowed Platform Edge Sands( ویلسُن )و با 1631 )RMF26,27&28 ( قابل مقایسه می2010فلوگِل ) .باشد 

 
 .گالِه ناحیه مِلِهر بُرش های رسوبی سازند آسماری د ها و زیرمحیط ریزرخساره ای، دسته چینه : ستون سنگ9شکل
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 (Lagoon Sub-Environmentزیرمحیط کوالبی ) -3

 (آ4-1گرینستون )شکل –ریزرخساره ایمپِرفُریت فرامینیفرا بیوکالستس پکستون  : دسته3-1

تون گرینس –شکل ایمپِرفُریت فرامینیفرا بیوکالستیک اینتراکالستس پکستون  های اصلی این دسته که گاهی نیز، به آلُکِم

 ای پایان، دوکفه وشان، شکم های قرمز، بریوزُئرها، خارداران، الله آوارها )جلبک (، شامل: زیستب4-1)شکل آشکار شده

ها(، کویینکولُکولینا، پیرگو، پنرُپلیس، میلیوال،  ای، دیترُپا و مرجان های سبز، اُستراکُدا، باالنوس، پاهای لوله ها، جلبک

های  اس، تکستوالریا، تریلُکولینا، دندریتینا، اِسپیرُلینا، ولوولینید، بایژنرینا و مئاندرُپسینا و آلُکِمآستروتریلینا، بُرلیس، آرکی

های  ال، دانهفرعی آن نیز شامل: نِئُرُتالیا، پلُییدها، کُرتُییدها، لپیدُسیکلینیده، اُپرکولینا، نئُپالنُربولینال، اِلفیدیُم، اُلپیدینا، رئوس

داران  علت وفور روزنه رخساره به زیست آوارها( و آمفیستژینا است. زیرمحیط ایجادگر این دسته ها و درون ای )لومپ اَنبوهه

( با گردش آب آزاد تا محدود Open-Restricted Lagoonتواند کوالب باز تا محصور ) منفذ پُرسالنُوز و آگلوتینه، می بی

درنظر ( Inner Ramp: Subtidal-Intertidal Zones) ن رمپ داخلیهای نورگیر زیرکِشَندی و کِشَندی درو ویا همان پهنه

ها، قابل مقایسه با وضعیت حاکم بر  (. تمامی این ویژگیBuxton & Pedly, 1989; Flugel, 2010گرفته شود )

SMF8,9,10,17&18  8و  3از کمربندهای (Wilson, 1975 و )RMF7,13,14,17,18&20 است (Flugel, 2010). 

 (آ1-1گرینستون )شکل –ریزرخساره میلیولیدز نِئُرُتالیا بیوکالستس پکستون  : دسته3-2

(، ب1-1شود )شکل صورت اِسمال رُتالیدز میلیولیدز بیوکالستس پکستون ظاهر می رخساره که گاهی هم به زیست این دسته

وشان، اُستراکُدا،  ها، خارداران، الله انهای قرمز، بریوزُئرها، مرج آوارها )جلبک های اصلی مانند: زیست ی آلُکِم دربرگیرنده

ها(، نِئُرُتالیا، کویینکولُکولینا، پیرگو، میلیوال، تریلُکولینا، آسترُتریلینا و  ای پایان و دوکفه های سبز، شکم ای، جلبک پاهای لوله

رتُییدها، نئُپالنُربولینال، تکستوالریا، رئوسال، های فرعی: دندریتینا، اِلفیدیُم، بُرلیس، بایژنرینا، اِسفِرُژیپسینا، ولوولینید، کُ آلُکِم

دارانی بیشتر  باشد. این دسته با روزن آوارها و پلُییدها می آرکیاس، لپیدُسیکلینیده، اِسپیرُلُکولینا، اِسپیرُلینا، اُپرکولینا، درون

-Openمحیط کوالبی باز تا بسته )تواند در زیر رسالنوز+آگلوتینه(، میمنفذ)پُ هایی منفذدار)هیالین( و بی کوچک و پوسته

Protected Lagoon( رمپ داخلی گنجانیده شود )Buxton & Pedly, 1989; Flugel, 2010 که البته نسبت به دسته )

های  )پهنه 8و  3از کمربندهای  SMF8,9&18( و وضعیت آن با Geel, 2000گیرد ) پیشین، در عمق کمتری قرار می

 (.Wilson, 1975; Flugel, 2010قابل تطبیق است ) RMF14,16,17,18&20نین زیرجزرومدی و جزرومدی( و همچ

 (9-1ریزرخساره اُنکوییدز پکستون )شکل : دسته3-3

های فرعی آنرا  نیز، آلُکِم پلُییدهاخارداران و ( هستند و Algal Pisoids) ، پیزُییدهای جلبکیگروهترین آلُکِم این  مهم

بیشتر مرتبط با زیرمحیط کوالبی تواند  میاُنکوییدها،  وفورباتوجه به  رخساره زیست این دستهجایگاه . دهند می تشکیل

 درنظر گرفته شود که در اینصورت در رمپ داخلی (Restricted Lagoon/Intertidal Zone) یا پهنه کِشَندی محصور

 .( خواهد بود2010رَمپی فلوگِل )از سکوی  RMF21 و( 1631دار ویلسُن ) سکوی لَبه 8از کمربند  SMF22با  تطابققابل 
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 تفسیر محیط و مدل رسوبی -4

 زی و شناور، سه زیرمحیط دریایی برای سازند آسماری داران کَف باتوجه به فراوانی، گوناگونی و چگونگی پراکنش روزنه

. استو کوالب  آواری شامل: دریای باز، سد زیست کاهش عمقترتیب  که به داده شد گالِه تشخیص ناحیه مِلِهدر بُرش 

تا  نور در ناحیه کم، نشانگر بخش آرام دریای باز آهکیل زیستای وابسته به نور در زمینه گِ بیو همیا ران شناوربَ تجمع روزن

زی بزرگ، پهن و مسطح با  ران کَفبَ روزن وفور(. 4)شکلعمیق است  عمق تا رمپ میانی نیمه رمپ خارجی کم نوردار نیمه

عمیق  عمق تا نیمه های کم ، نشاندهنده آبنیز اسپارایتی -دُسیکلینیده و نومولیتیده( در زمینه میکرایتی)لپی یهیالین دیواره

شامل  هم ای این مجموعه رسوبی ریزسنگواره –آواری (. سد زیست4)شکل باشد میرمپ میانی  زیرمحیط دریای باز در

 های سبز همراه پوستان و جلبک رپوستان، نرمتنان، سختهای قرمز، بریوزُئرها، خا ای از جلبک دانه های درشت خرده صدف

گردشدگی متوسط و  سیمانی با جورشدگی -ای گِلی که در زمینه ا بودهو نومولیتیده اسیکلینیده، لپیدُمیلیولیدها، نِئُرُتالیاهابا 

دارانی  نفراوانی روز(. 4)شکلاند  ای آهکی درون بخش دریای باز رمپ میانی و نماینده سدهای ماسهاند  آرایش یافته

کاهش تدریجی عمق آب در زیرمحیط کوالبی است. از دیگر اجزاء  گواهی بر ها و نِئُرُتالیاهای کوچک،میلیولیدهمچون 

های صدفی  آگلوتینه، خردهداران  ه، روزنریز )اِلفیدیُم+دیسکُربیس+رِئوساِل(توان به رُتالیدهای  می نیز غیراسکلتی/اسکلتی

 پوستان، جلبک سبز و نرمتنان( و اُنکوییدها اشاره نمود که در بستری گِل زُئر، مرجان، خارپوستان، سخت)جلبک قرمز، بریو

 (.4)شکل هستندرمپ داخلی در کوالبی باز )زیرکِشَندی( تا محصور )کِشَندی(  های پهنه، نشاندهنده پشتیبان

 
 .فارس گالِه ناحیه مِلِهشناسی  ر بُرش چینهگذاری دیرینه سازند آسماری د : مدل رسوبی فرضی و محیط رسوب4شکل

 گیری: نتیجه

داران با  زی، همیافتی روزن ران شناور و کَفبَ ، اُلگوی پراکنش روزنویا پراکنده های ریفی گسترده باتوجه به نبود توده

ا به یکدیگر و عدم ه ریزرخساره ها و البته دسته های مختلف در کنار یکدیگر، تغییر و تبدیل تدریجی ریزرخساره پوسته

ی رمپ  ها، مدل رسوبی فرضی برای محیط نهشتگی سازند آسماری در این بُرش، سکوی کربناته از گونه تشخیص واریزه

 (.4آواری و کوالبی است )شکل ی سه زیرمحیط دریای باز، سد زیست شود که دربرگیرنده همشیب پیشنهاد می



 

125 

 

 
 .گالِه ناحیه مِلِهشناسی  های شناسایی شده در بُرش چینه رخساره ستریززی : تصاویر مقاطع میکرُسکُپی دسته5شکل

1: Bioclastic Planktonic Foraminifera Wackestone - Packstone (Sample No. S.4, 100X), 2A&B: 

Lepidocyclinidae/Nummulitidae Neorotalia Bioclasts Packstone - Grainstone (Rudstone) (Sample No.: S.77 & S.88, 

40X), 3A&B: Lepidocyclinidae/Nummulitidae Neorotalia Miliolids Bioclasts Packstone - Grainstone (Rudstone) 

(Sample No.: S.24 & S.50, 25X), 4A: Imperforate Foraminifera Bioclasts Packstone - Grainstone (Sample No. S.266, 

25X), 4B: Imperforate Foraminifera Bioclastic Intraclasts Packstone - Grainstone (Sample No. S.268, 25X), 5A: 

Miliolids Neorotalia Bioclasts Packstone - Grainstone (Sample No. S.210, 25X), 5B: Small Rotaliids Miliolids 

Bioclasts Packstone (Sample No. S.318, 40X), 6: Oncoids Packstone (Sample No. S.322, 40X). 
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 چكیده :

ها گونه هشت جنس و ده ییمنجر به شناسا یران،ا یدر شمال و شمال باختر ینپرم یهایفرد یشناسیرینهدیزر یهایبررس

گروه از  ینا یلیفس یهادهد با وجود ثبتیپژوهش نشان م ینشده است. ا ییدهاز روزنبران وابسته به خانواده پالئوتکستوالر

با سن  یستمس ینا یاییدر یهایفبخش رد ینتا باالتر ینبا سن آسل ینپرم ییایدر یهایفرد ینتریینروزنبران از پا

( یانیمین)پرمیناشکوب مورگاب یاییدر یهایفآنها مربوط به رد یو جنس یاو تنوع گونه یفراوان یشترینب ین،دوراشام

 یهادر بخش ینپرم یاییدر هاییتوال یگرمورد مطالعه و د یهخانواده در ناح یناشده  ییشناسا یهااست. جنس یرانا

 یرانامختلف

شامل
Climaccammina,Cribrogenerina,Cribrostomum,Deckerella,Deckerellina,MonogenerinaPalaeobigenerina,Pala

eotextularia یهایزرخسارهر یباشد. بررسیم یآمار یو فراوان یاتنوع گونه یشترینب یدارا یماکامیناکل باشد که جنسمی 

باز به  یایدر یهادهد که آنها در رخسارهیم نشان یرانمختلف ا یهابخش ینپرم یهایفردکربناته منطقه مورد پژوهش و

 باشند.یم خورداربر یفراوان یشتریناز ب ینیدیهمراه روزنبران فوزول

 یرانا ی،شناسینکاربردزم ین،پرم ییدی،پالئوتکستوالر:هاکلید واژه

 
Introduction to Permian  Palaeotextulariid foraminifera and their applications in solving of 

geological problems 
 

Rahim shabanian 

rahimshabanian@pnu.ac.ir 

Hamed ghahramani 

hamed.gahramani@yahoo.com 

Abstract: 
 

The microfossils investigation of Permian sequences in North and Northwest of Iran have been lead to 

recognize of 8 genera and over than ten species of Palaeotextulariid foraminifers. This research show that in 

spite of Early to Late Permian fossil records of mentioned family, They have high diversity and  maximum 

abundance in Murgabian stages(Middle Permian). The recognized genera of palaeotextulariid foraminifera from 

Permian sequences in study area and other parts of Iran as follow as:Climacammina, 

Cribrogenerina,Cribrostomum, Deckerella, Deckerellina, Monogenerina, Palaeotextularia, and 

Palaeobigenerina 
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The study of Permian microfacies from under study area and different parts of Iran show that this group of 

foraminifers with togarther fusulinid have the most abundance in open marine microfacies. 

Keywords :Palaeotextulariid, Permian, Geological application, Iran 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 

به شمار رفته و  یراندر ا ینپرم یاییدر یهایفروزنبران سازنده ردمهم  یهااز گروه یکی ییدیروزنبران پالئوتکستوالر

 یستاس یابوده و  یکدیگر یپاز آنها ممکن است مورفوتا یهرچند بعضباشد. یها گونه مهشت جنس و ده یرندهدربرگ

و  یفیرد یشاز روزنبران با آرا ی. آنها شامل گروهاشدب یرمحوریغ یهااشاره شده براساس برش یهاجنس عریفوت

 یهادرثبت ینپرم یانبوده و تا پا ینپس یفرکربون یاییدر یهایفآنها از رد یلیثبت فس ینهستند، که اول یبیترک یوارهد

 یرراستهز زا یکه بخشگروه از روزنبران  ینا یستماتیکند. ساگزارش  شده یشناسیندوره زم ینا یهانهشته یلیفس

 است: یرباشند به شرح ز یم ینینافوزول
Superfamily: Palaeotextulariided Galloway,1933 

Family: Palaeotextulariidae Galloway,1933 

Subfamily: Palaeotextulariidae Galloway,1933 

دهد که آنها متاثر از دو حادثه ینشان م یران،ا ینپرم یهایفه از روزنبران در ردگرو ینو انتشار ا یپراکندگ بررسی

و  یاو گونه یدراندازه صدف و کاهش تنوع جنس ییرباعث تغ یانیم ینانقراض بوده که حادثه اول انقراض در اواخر پرم

گروه از روزنبران، براساس  یناست. ا موجودات زنده شده یاین گروه از دنیباعث حذف ا یزن ینپرم یانانقراض دوم در پا

ازرشد و ابعاد حجرات به حجرات، تعداد حجرات در هر مرحله ، نحوه رشد ای دهانه شکل و تعداد منافذ حجرات، یشآرا

 یتموقع یقدق یگروه، بررس ینا ینسبتا طوالن یشناسینهگردد. برخالف گستره چیم یمتقس یمتعدد یهاها و گونهجنس

و اندازه  یشکل ییراتتغ ینو هم چن ینو پرم یفرکربون یشده درط یجادا یلوژنتیکیف ییراتها، تغاز جنس یکره یشناسینهچ

و  یرینهد یایجغراف ی،شناسبوم یرینهد یپارامترها یینتطابق، تع یرا برا یتواند، الگو و ابزار مناسب یگروه م ینصدف در ا

 .یدفراهم نما یرانا ینپرم یهایفرد یسهدر مقا نقراضحوادث ا یرتاث
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق
 

شعرق   یسعاختار یناز پهنه زمع  ییراست،  بغ یاییدر -یآوار یرسوب یهاکه شامل چرخه یران،در ا ینپرم یرسوب یهایفرد

 یرسعوب  یهعا یعف رد ینقرارگرفته است. ا ییرخنمون بوده و مورد شناسا یدارا یرانا یشناسینزم یهاپهنه یگردر د یران،ا

-یمهم قعرار مع   ی( دارند، در سه چرخه رسوبینبخش پرم ین)باالترشامین( تا دورایشینپ ین)پرمیلیناز اشکوب آس ینکه س

 یتفعاوت داشعته و مرزهعا    یکعدیگر با  یرانمختلف ا یهامورد اشاره در بخش یهااز چرخه یککه ستبرا و دوام هر یرند،گ

 ینفواصل ب ینبرا وهباشد. عال یافتهمختلف گسترش   یساختارینزم یهادر پهنه یاکرونوسیممکن است به شکل د یزآنها ن

 یمشعخص مع   یمهمع  یشناسینهچ یبا نبودها یزآنها ن ییو باال یرینز یرسوب یهایفمورد اشاره و رد یرسوب یهاچرخ ینا
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رخسعاره   یا برتعر بع  یعران کعه در ا  یشعین پینمتفاوت است. پعرم  یکدیگربا  یرانا یشناسینزم یهاگرددکه دوام آنها در پهنه

و روزنبعران   یچیعده بعا سعاختمان پ   ینیعدی از روزنبعران فوزول  یدارنعد کعه غنع    یاکربناتعه  هانگردد، همرایمشخص م یآوار

سعتبرا و   یشترینب یکه دارا یرانا ینپرم یچرخه رسوب ینباشند. دومیم ییدهخانواده پالئوتکستوالر یکوچک از جمله اعضا

 یهعا نهشعته  یجعاد درا ینقعش مهمع   توالرییدهخانواده پالئوتکس یران کوچک بوده که اعضااز روزنب یباشد، غنیرخنمون م

باشعد.   یمع ی یلکربناته و شع  یهاسنگ از کمتر و متشکل یبا ستبرا ینپرم یچرخه رسوب یندارند. سوم یوکالستیککربناته ب

بوده که درپاسخ بعه   یانیم یناز اواخر پرم نیدیمتاثر ازحادثه انقراض م یراناز ا ییهاچرخه، در بخش ینشمارروزنبران در ا

 ینکه منطبق با حادثعه بزرگتعر   یچرخه رسوب ینسوم یانگردد. پایروزنبران مشخص م یاوتنوع گونه یبا کاهش آمار آن،

 باشد.یخانواده مورد بحث همراه م یاز روزنبران و ازجمله اعضا یادیباشد، با انقراض شمار زیم ییکانقراض فانروزو

جود اینکه اولین ظهور و ثبت فسیلی این گروه از ردیف های رسوبی کربونیفر می باشد، آنها در طعی پعرمین از بیشعترین    باو

-یخود م وفاییآنها به حداکثر شک یانی،مینپرم بازه زمانیدر تنوع جنسی، تنوع گونه ای و فراوانی آماری برخوردار بوده و

 یعالین بخعش ه  یعک و  یروننازک در ب یکروگرانوالرم یوارهد یکبوده که با  یشگروه از روزنبران دوبخ ینرسند.  پوسته ا

 ینا ییعامل شناسا یناز مهمتر یژگیو ینگردد. ایمشخص م یدر بخش داخل یمنسبتا ضخ  یندروغ یامانند با ساختار رشته

و  Dagmaritidaeخعانواده   یضعا هماننعد اع  در ردیف هعای دریعایی پعرمین    مشابه یشبا آرا ییهاگروه از روزنبران از نمونه

Textulariidae  ینپعرم  یهعا  یتعوال  یگعر منطقعه معورد پعژوهش و د    ینپرم یاییدر یها یفباشد. در ردیدر مقاطع نازک م 

 دفو صع  یدهانعه غربعال   یفعی، ردتعک  یعش بعا آرا  Cribrogenerina Schubert,1908یهاآنها شامل جنس یران،در ا یاییدر

شکل  یمثلث یتا نما یمواز یهابا کناره  یهاو صدف یفیدورد یشبا آرا Palaeotextularia Schubert,1921شکل،  یبادبزن

بعا   یفعی و مرحلعه دوم رشعد تعک رد    یفعی دورد یشبا آرا  Deckerella Cushman and Waters,1928و دهانه منفرد، جنس  

و  یفعی دو رد یعش بعا آرا Deckerellina Rietlinger,1950جعنس   یی،دوتعا  هداشته و دهان یکناره مواز یباکه تقر ییهاصدف

کعه صعدف    یو دهانعه غربعال   Deckerellaهماننعد جعنس    یعش با آرا  Climacammina Brady,1873جنس ی،دهانه دو شکاف

کعه   Monogenerinaباشد. سرانجام جنس    یهمراه با پهن شدگ ییبه سمت حجره انتها یا یمواز یهحاش یممکن است دارا

گعردد. گعزارش دو جعنس    یو دهانعه منفعرد مشعخص مع     یفعی ردتعک  یشل در مقاطع نازک، آراشک یبادبزن یهابا صدف

بوده و هم یکنار یبراساس برش ها Palaeobigenerina Galloway,1933و  Cribrostumum Von Moller,1879یگریعنید

-باشعد)جدول یمع  یدشک وترد با همراه آنها یتاکسونوم یتموقع ده،خانوا ینا یاعضا یگربا توجه شباهت آنها به د  ینچن

ها و گونه را با مشعکل  جنس یصشکاف توسعه دارد که تشخ یکها مرحله اول رشد، دهانه به شکل جنس ین(. در تمام ا1

 .سازدیمواجه م
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 سن دهانه شکل حجرات آرایش حجرات نام فرامینیفر

Palaeotextularia دو ردیفی 
سعه  شعود و صعدف   اندازه حجعرات بتعدریج زیعاد معی    

 آیدای شکل در میگوش تا گوه
 پرمین -کربونیفر منفرد

Cribrostomum پرمین -کربونیفر غربالی حجرات برآمده تا گلبولی شکل  دو ردیفی 

Palaeobigenerina پرمین-فریکربون منفرد های صدف تقریبا موازیحجرات کوتاه و پهن و کناره دوردیفی به تک ردیفی 

Deckerella  ردیفیتکدوردیفی به 
حجرات بتدریج رشد می کننعد در نتیجعه کنعاره هعای     

 صدف تقریبا موازی است
 پرمین-کربونیفر دوتایی

Climacammina ردیفیدوردیفی به تک 
-حجرات پهن و کوتاه و اندازه آنها بتعدریج زیعاد معی   

 کندشود و صدف نمای سه گوش پیدا می
 پرمین -کربونیفر غربالی

Cribrogenerina 

 
 یفیردتک

حجرات پهن و کوتعاه وانعدازه حجعرات بتعدریج زیعاد      

 آید.شوند و صدف بادبزنی شکل در میمی
 پرمین غربالی

 

Monogenerina 

 

 ردیفیتک
حجرات پهن و کوتاه که بتدریج برارتفاع آنهعا افعزوده   

 گرددمی
 پرمین-کربونیفر منفرد

Deckerellina پرمین-بونیفر کر دو شکاف حجرات همانند جنس دکرال دوردیفی 

 آنها در مقاطع نازک یهایژگیمورد پژوهش و و یاینهچ یهاشده در برش ییشناسا ییدهخانواده پالئوتکستوالر یاعضا: 7-جدول

 
 ها:ییدهخانواده پالئوتکستوالر یو تطابق یسن اهمیت

 

یعنعی فوزولینیعدها تعریعف شعده و     زیست چینه نگاری توالی های دریایی پرمین با روزنبران پوسته میکروگرانعوالر بعزرگ   

تاکنون بایوزون های مختلفی براساس پراکندگی چینه شناسی این گروه در قلمرو تتیس و دیگعر بخعش هعای جهعان  بعرای      

نهشته های کربونیفر و پرمین تاسیس شده است. نهشته های پرمین در ایران و بطورخاص در شمال باختری ایران بنا به دالیل 

سی و جغرافیای دیرینه فقیر از این گروه از روزنبران بزرگ بوده وبه همین دالیل بایوزون هعای فوزولینیعدی   دیرینه بوم شنا

تاسیس شده در قلمروتتیس، برای تطابق نهشته های دریایی پرمین ایران، فاقد کارایی الزم  می باشند. لعذا اسعتفاده از دیگعر    

ورد پژوهش می تواند یک ابزار مناسعب بعرای اهعداف زیسعت چینعه      گروه های روزنبران  و بطور خاص اعضای خانواده م

 نگاری در مقیاس محلی تا ناحیه ای باشد.

 یگردر منطقه مورد پژوهش ود ینو پس یانیم ینپرم یدر ط یفرینیمهم  فرام یهااز گروه یکی ییدهپالئوتسکتوالر روزنبران

 ینو پعرم  یعانی م ینپرم یاییدر یهایفآنها، در رد یاو تنوع گونه یرآما یفراوان یزانبوده و م یرانا یانیم ینپرم یهایتوال

 یعن ا یاعضعا  یلیوجود، ثبت فس یناست. با ا یشترب یرانا یساختار ینزم یهاپهنه یگراز د یرانا یشمال و شمال باختر ینپس

: 1334پرتوآذر، گععزارش شععده اسععت) ینتععا دوراشععام یلینآسعع یهععابععا سععن یععرانا ینپععرم یععاییدر یهععایععفخععانواده از رد

(. Bozorgnia, 1973: Lys et al.,1978: Jenny-Deshusses,1983:Alipour et al.,2013: Filimonova,2013( )1389یان،شعبان
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 یچهعار بعازه زمعان    آنهعا در  یهعا هعا و اجتمعاع جعنس   نوع گونعه ته، تعداد حجرات سازنده پوسته و ابعاد پوس یسهدر مقام مقا

 یالگعو  یعک توانعد  یآورند، که میرا بوجود م یلیفس یمتفاوت یباتترک ینپس ینو پرم یانیم ینپرم یشین،پ ینپرم یفر،کربون

و  یادو جعنس پالئوتکسعتوالر    یعاد نسعبتا ز  یکعه بعا فراوانع     یفرکربعون  یدر بازه زمان. یردمورد استفاده قرار گ ی،کاربرد نیس

دکعرال،   یو فراوانع  کعه باحضعور   یشعین پ ینه مربعوط بعه پعرم   گردد، با جامعیوابسته آنها مشخص م یهاو گونه  یماکامیناکل

 یهعا منطقه مورد مطالعه با گونعه  یانیم ینپرم یهایفرداست.  یزشود، کامال متمایم یهمراه یاو پالئوتکستوالر یماکامیناکل

 یعان گعردد. در پا یمع  یزتمعا م یااز پالئوتکستوالر یبزرگتر یهادکرال و نمونه یبروژنرینا،کر یفراوان یماکامینا،نسبتا بزرگ کل

وابسعته خعانواده معورد اشعاره، منقعرض شعده و        یهانهها و گواتفاق افتاده بخش اعظم جنس یدینچرخه که در اواخر م ینا

 یآمعار  یفراوانع  یکعه دارا  یاو پالئوتکسعتوالر  ینعا کامیماکوچکتر از دو جنس کل یهابا صدف ینپس یننمونه مربوط به پرم

حادثعه   زگعروه از روزنبعران در بععد ا    یعن شدن در ا یپوتیلیل یندفرا یگرد یگردد. بعبارتی، مشخص مباشد یم ییننسبتا پا

از  یگروه یاها از جنس یکهر یو عدم فراوان یفراوان یختی،ر یهایژگیبا توجه به و ین. بنابراشودیم یدهد یدینانقراض م

 ینپعرم  یسعنگ  یواحعدها  ینآنها را مشخص و ب یرندهگدربر یسنگ یسن واحدها یتوان تاحدودیمورد بحث م یهاجنس

 تطابق برقرار کرد. یرانمختلف ا یدر بخش ها

 ییشناسعا   Juvinile ،Neotenicیهعا نمونعه  یشتراست که در ب یندقت گردد ا یستیبایگروه که م ینا ییمهم در شناسا تکته

 یهعا جعنس  یعک بعه هعم،  تفک   یهدهانعه شعب   ینچنممشابه و ه یشکم و ب یشوجود آرایراباشد، زیمشکل م یکدیکرآنها از 

 سازد.یمواجه م یمختلف را با دشوار
 :ییدهپالئوتکستوالر یشناسبوم یرینهو د یرینهد یایجغراف کاربرد

 

آن بعا   یسعه مورد مطالعه و مقا یشناسینهچ یهایفدر رد ییدهروزنبران خانواده پالئوتکستوالر یشناسینهچ یپراکندگ بررسی

-Bozorgnia, 1973: Lys et al.,1978: Jenny)یعران ا ینپعرم  یعایی در یهعا یعف رد یگعر خعانواده از د  یعن نبعران ا جامععه روز 

Deshuses, 1983:Gaillot and Vachard,2007:Filimonova,2013: Ebrahim-Nejad et al.,2015  )

 یهعا از جعنس  یعک هر یاوع گونعه و تنع  یآمعار  یدهد که فراوانی( نشان م1389یان،: شعبان1334:پرتوآذر، 1333ی،)کالنتر

. شندبایم یتاهم یشترینب یدارا ینمورگاب یاییدر یهایفوجود، آنها در رد ینخانواده متفاوت بوده با ا ینشده ا ییشناسا

 یاو  یمیتربا سن قد یهایشده حضور داشته و در توال یمعرف یهاجنس یاست که تمام ینپرم یخبخش از تار ینا یتنها درط

مقعاطع نعازک و    یبررسع  ینآنها گزارش شده است. عالوه برا یلیوابسته ثبت فس یهاها و گونهاز جنس یقط بخشجوانتر ف

 یهعا دهعد کعه نمونعه   یمختف نشان م یساختارینزم یهادر پهنه یرانا ینپرم یهایفگزارش شده از رد ینمونه ها یسهمقا

در انعدازه پوسعته و در    یشعی افزا رونعد  یکن یآغاز یناز شروع پرمو ابعاد  بود  یشترینب یاز نظر اندازه دارا ینباسن مورگاب

 ییعرات توانعد در ارتبعاط بعا تغ   یم هکاهش انداز یندهد که ایول صدف را نشان مطدر  یروند کاهش یدینیکاشکوب م یط

بعه   یاپالئوتکسعتوالر و  یماکامینعا کل یو وابستگ یشدگیالتمنظور گردد. باوجود ا یانیم ینحادثه انقراض پرم یرو تاث یطیمح
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 ینپعرم  یهعا رخنمعون  یشتربوده و در ب یجهان ینپرم یآنها در ط یاییجغراف یپراکندگ یفر،کربون یدر ط یستت یستیز یالتا

 اند. مختلف قارها گزارش شده هایبخش 

بعوم   رینعه ید یطاز شعرا  یخعانواده تعابع   یعن ا یدوجعداره در اعضعا   یوارهاندازه صدف، تعداد حجرات و ضخامت د تغییرات

 یوارهضخامت د ی،اکومه یسدها یاسد  یکنزد یپرانرژ یهایطباشد. در محیم ینپرم یاییدر یهایطدر مح حاکم یشناس

اندازه پوسته معموال  یواره،عالوه بر کاهش ضخامت د یو با کاهش انرژ یشترشدهب یالینه یوارهد ییاداخل یوارهبخش د یژهبو

خانواده  ینا یکه توسط اعضا ینیدیروزنبران فوزول یحاو یو پکستون یوکستون یهاسارهباشد. در رخیم یشفزااهمراه با 

باشد. یو منطقه تحت نفوذ نور م کمنسبتا  یآرام با انرژ یهایطگروه از روزنبران در مح ینحضور ا یانگرشود، بیم یهمراه

حضعور   یمضعخ  یعواره کوچعک و د  یهعا بعا صعدف   خانواده ینا یندگانباال است ، نما یبا انرژ ینستونیگر یهادر رخساره

گعروه در بخعش    یعن ا یدهد که  فراوانی، نشان  میشناسبوم یرینهعوامل د یرو تاث یاشواهد رخساره یتمام یدارند. با بررس

 در یراداشته، ز یطحاکم در مح یطکامل با شرا یخانواده سازگار ینا ی، اعضاینباشد. عالوه برایباز م دریایسد و  یجلو

 یطعی مح یمتعاثر از ععوامل   یتکعامل  یرونعدها  یجعاد آنها که نشان دهنعده ا  یشناسیختدر ر یقابل توجه ییراتتغ ینپرم یط

 باشد، مشاهده نشده است.
 ها:یزرخسارهها در مطالعات رییدهپالئوتکستوالر کاربرد

 

رمپ کربناته گسعترش داشعته کعه شعروع      ین،یکپرم یدهد که در طینشان م یراندراینکربناته پرم یهایزرخسارهر بررسی

بعوده   یعانی م ینآغعاز پعرم   یناز اشکوب کوبرگنعد  یمرکز یستت یهابخش یگرهماند د یرانکربناته در ا یسکو ینتوسعه ا

 یرانبخش از ا یندرا ینرخساره پرم یهایژگیو ینازمهمتر یرفسیلیو فقرعناصر غ یوکالستیکب یهارخساره یفراوان است.

دهدکعه آنهعا توسعط روزنبعران     ینشعان مع   ییدهخعانواده پالئوتکسعتوالر   یاعضعا  یحعاو  یعایی در یهایفعه ردباشد. مطالیم

گروه از  ینا همزیستگردند. با توجه به جامعه یم یهمراه یتسفیقرمز و توب یهاجلبک یوتکایی،کر یوارهبا د ینیدیفوزول

گعروه   یعن ا  یسعت زیطمحع  یعت باز، نشعان از موقع  یایدر یستونو پک یوکستون یارخساره یزآنها در ر یها و فراوانیلفسیزر

 یرسعوب  یهعا یطمحع  یعین تع یبعرا  یمناسب یاربس یقرمز، نشانگرها یهاو جلبک ینیدیروزنبران فوزول ینکهدارد. با توجه به ا

ی هعا یژگعی بعا و  یاییدر یهایطنها معرف محآگرفت که  یجهنتتوان یلذا مباشند، میها یطمح ینبرا مو عوامل حاک یرینهد

 باشند.یم  ب های شفافوآ گرم تا معتدل، انرژی پایین، نفوذ نور مناسب
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

و تنوع  یفراوان یشترینها گونه است، که بمورد پژوهش شامل هفت جنس و ده یهایفدر رد ییدیروزنبران پالئوتکستوالر

 یماکامینعا دهند. جنس کلیرا نشان م یاندازه قابل توجه ییراتآنها تغ ینپرم یبوده و در ط یانیم ینپرم یآنها در ط یاگونه

آنهعا در نبعود روزنبعران شعاخص      یهعا باشعند. گونعه  یمع  ینپعرم  ییدیپالئوتسعکتوالر روزنبعران   ینآن از مهمتعر  یهاو گونه
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کربناته  یهایزرخسارهو مطالعه ر یشناسبوم یرینهد یرینه،د یایجغراف یسن، تطابق، بازساز یینتع یتوانند برایم ینیدیفوزول

 ارزشمند باشند. ییسکو

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 یرانا یدر شمال باختر یانیم ینمرز انقراض پرم یدر دوسو ینیدیفوزول امعهج ییراتتغ
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 چكیده :

از موجودات زنده از جمله روزنبران  یرفتن شمار ینشود که باعث از بیراض بزرگ شناخته مبا دو انق یندوره پرم

و  یچیدهپ یاشکال بزرگ با ساختمان داخل یدیباعث ناپد یانیم یندر اواخر پرم یدینشده است. انقراض م ینیدیفوزول

 یهاها وجنسگونه یدایشه بر انقراض، پعالوگشته است.  وزنبرانگروه از ر ینباعث انقراض کامل ا ینپس ینانقراض پرم

مهم حوادث  یامدهایپ یگرآستر از دیسشدن وظهور اشکال د یپوتیلیل ی،آمار یشکل پوسته، تنوع و فراوان ییرتغ ید،جد

 یعوامل مختلف تاکنونگذاشته شده است.  یگروه از روزنبران بجا ینروند، که شواهد آن در ایشمار مبه ینانقراض پرم

انقراض به شمار  یلدال یناز مهمتر یآتشفشان یهافوران یانیم ینانقراض پرم یمطرح شده، اما برا ینپرم یهاانقراض یبرا

 ینحادثه از ب ینا یشکل درط یلندریتا س یدوک یهاو با صدف یچیدهبا ساختمان پ ینیدیرود. روزنبران بزرگ فوزولیم

 اند.ظاهر و فراوان شده ،صدف یشدگو  همراه با باز یکرو یباتقر یهاکوچک با صدف زولینیدهایآنها فو یرفته و بجا

 فوزولینید شده است. -بنظر می رسد عوامل انقراض در طی پرمین میانی، باعث برهم زدن اکوسیستم جلبک

 نبران فوزرولینیدی، پرمین، انقراض میدین، شمال باختری، ایرانروز:اکلید واژه ه

 
The fusulinoid assemblage changes in before and after Middle Permian extinction in Northwest 

of Iran 

Rahim shabanian 

rahimshabanian@pnu.ac.ir 

 

Abstract: 
 

The Permian period have been recognized with two mass extinction and large number of living organisms as 

well as  largerfusulioides had disappeared. The Midian mass extinction in Late Middle Permian caused of 

disappearing of lager forminifers and Late Permian mass extinction had deleted of total foraminifers of this 

group. In addition to extinction, occurrence of new species and genera, change in shape of test, diversificatina  

and statistical abundance, liliputification and appearance of disaster forms are the products of two Permian Mass 

extinction. Many different reasons for causing of Permian extinction have been proposed so far. The main 

reasons of middle Permian mass extinction have been mentioned volcanic eruption so far. The mentioned 

extinction caused the death of larger fusulinoids with complex structure and small fusulinoides with sphaerical 

test and without complex structure had appread and abundance. 

Keywords:Fusulinoidforaminifera,Permian, Midian, Extinction,Northwest, Iran 
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 مقدمه :
 

از  یادیمورد توجه شمار ز یربازشود، از دیم یدهنام یزکه بنام مرگ بزرگ ن یاستر-انقراض پرمو یا ینپس ینانقراض پرم

آن منتشر شده  یجدر ارتباط با علل انقراض، موجودات متاثر و نتا یادیعات زطالبوده و تاکنون ا یشناسینپژوهشگران زم

 یختیر ییراتتنوع و تغ ی،پراکندگ ی(. اما مطالعه بر رو:Logan and Hills, 1971: Ervin, 1974: Song et al., 2010است)

در مرز  یبزرگ بوده که دوم دو حادثه انقراض یرندهدربرگ یشناسیندوره زم یندهد، که اینشان م ینمپر یدر ط یاتح

 ستانداردا یاسدر مق ینبه جلف یدینم یها)مرز اشکوب ینپس ینبه پرم یانیمینپرم یا ینگینلوپ یبه سر ینگوادلوپ یسر

درصد از  18رفتن حدود  ینشود، باعث از بیشناخته م یزن بنام حادثه کامور یحادثه که گاه ین(  شکل گرفته است. ایستت

 ین،پسینبوده و از حوادث انقراض دون یانیپا یسینبا حادثه انقراض اردو یسهمنظر قابل مقا ینشده که از ا یاییدر یهاجنس

ا توجه به شمار (. بStanley and Yang,1994:Groves and Wang,2013باشد)یبزرگتر م یانیپاو کرتاسه یانیپا یاستر

از  یادیز یهاه باشد. گرویم ییکفانروزو یاز حوادث بزرگ انقراض در ط یکیحادثه، آن  ینرفته در ا ینازب یتاکساها

 یناز ا ینیدیفوزل زرگروزنبران ب یژهو روزنبران بو یانبازوپا یان،پاها، شکمیاوشان، دوکفهمانند خزه یاییموجودات در

-یپوتیلیبه شکل انقراض، ل از حادثه مذکور، ینپرم یاییدر یهایطموجودات زنده مح یریپذیراثتاند. حادثه متاثر شده

 یهازمان در بخش ینا یآمده در ط یشپ یطیمح ییراتباشد. با توجه به تغیم یدجد یهاها و گونهجنس یدایششدن و پ

از جمله مطالعه  یشناسیرینهباشد. شواهد د یانجه یاسحادثه در مق یککه آن  رسدیبنظر م یلی،مختلف جهان و شواهد فس

نشان  ین،پس ینبه پرم یانیم ینمرز پرم یها در دوسویلفسیزگروه از ر ینض در ااانقر یدهحاصل از پد ییراتروزنبران و تغ

 رابه ثبت رسانده است.حادثه  ینها و شواهد انشانه ینبهتر یسدر بخش تتکربناته  یدهد که سکوهایم

فوران  یاها،شدن در یدیتوان به اسیآنها م ینشده است که مهمتر یانحادثه انقراض ب ینا یبرا یمتعدد یلدال تاکنون

که باعث از  یطیاسترس مح یکسخت و وجود  یطحاکم شدن شرا یبری،وتراپ س یندر جنوب چ یشانام یاقاره یبازالت

 یسرد شدن جهان یا،گسترده در ینینشقبسطح آب و ع یشده، سقوط ناگهاناز موجودات  یادیرفتن شمار ز ینب

 ,Isozakiet al.,2011:Groves and Wangشدن هوا از آن جمله است) یکتار سرانجامکامورا(، گرم شدن هوا و یدههوا)پد

2013: Colpaert et al.,2015 .) 

به جامعه  یکردبا رو یرانغرب اشمال ینپرم یاییدر یهایفدر رد یانیم ینشواهد انقراض پرم یپژوهش  بررس ینا هدف

اتفاق   یکدهد، که حادثه مورد اشاره ینشان م ینپرم یاییدر یهایفباشد. مطالعه روزنبران ردیم ینیدیروزنبران فوزول

 قرار نداده است. یرتحت تاث یکسانروزنبران را بطور  یگروه ها یبوده و تمام یانتخاب
◊◊◊◊◊◊◊ 
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رخنمون  یدارا یجانالبرز و آذربا یساختار ینمختلف پهنه زم یهامتفاوت در بخش یتبراهابا س ینپرم یاییدر یهانهشته

 یهمراه با واحدهاکربناته  یهانهشته یندهد. ایم یلآن را تشک یاصل یشناس، سنگیوکالستیکبوده و سنگ آهک ب

 Ruzhentcev and) یک،خاچیشیکن(، طبقات گGlaus,1964(، نسن)Assereto,1963روته) یبا سازندها یسهقابل مقا یلیش

Saricheva,1965یباشی(، طبقات جلفا و ال(Teichert et al.,1973بوده که رخنمون )یهارگه یساز، فراوانهصخر یها 

روزنبران کوجک از  یو فراوان ینیدیروزنبران فوزول یکم ی،چرت یها و نوارهاوجود نودول ،تا سیاه یرهرنگ ت یتی،کلس

ه      نهشت یبر رو یاینهو نبود چ یشیفرسا یوستگیبا ناپ ینپرم یاییدر یهایفردباشد.یها منهشته ینا یاهیژگیو ینمهمتر

معادل سازند  یهاتوسط نهشته یشیفرسا یوستگیناپبا تا  یبشبطور هم یزقرار گرفته و در باال ن یشینپینپرم یآوار یها

 یهانهشته یناز جمله روزنبران ا یلیفس یمحتو یشود. بررسیم یدهپوش  یانیتا م یشینپاسی( به سن ترGlaus,1964)یکاال

-یفرد ینا ی(  براینو دوراشام ینجلف یدین،م ین،مورگاب ین،کوبرگند یها)اشکوب ینپسینتا پرم یانیمینسن پرم یانگرب

 باشد.یم یاییدر یها

و  یرانمختلف ا یهادر بخش ینو پس یانیمینپرم یکربناته در ط یکربناته سکو یهاسازنده سنگ یاز اجزا یکی روزنبران

 یهایشو آرا یوارهد یمیاییش متفاوت یببا اندازه، ترک ییهاباشد. آنها شامل گروهیم یرانا یبطور خاص در شمال باختر

شده از  ییاساروزنبران شن یهاگروه ینتعلق دارند. مهمتر یمختلف یهاها و جنسدهها، خانواباشند که به راستهیم یمختلف

روزنبران  یلینیده،والویگلوب یهاوابسته به خانوادهبران روزن ینیدی،شامل روزنبران بزرگ فوزول ینپرم یاییدر یهایفرد

خانواده  یروزنبران پوشش ینینا،فوزول یرراستهکوچک وابسته به ز یکروگرانوالرروزنبران پوسته م ییده،پالئوتکستوالر

 باشد.یم یکو اشکال پروپلمات یدهالژه ن یالینها، روزنبران پوسته هیلیولیدهم یا یسته پورسالنوزروزنبران پو یتینیده،توبر

 یکروگرانوالرم یوارهبا د یجیدهاز روزنبران بزرگ با ساختمان نسبتا پ یشامل گروه ینیدیروزنبران فوزول فوزولینیدهایا

 ینپسیناز پرم ینبوده و تا اشکوب دوراشام یفرکربون یاییدر یهایفآنها از رد یلیثبت فس ینباشند، که اولیم یافته یقتفر

 یناز مهمتر یکی یاسکلت یرونمتعدد و با عناصر درون و ب یچشیپ یهاو دورحجرات  با یاند. آنها اشکالگزارش شده یزن

 یدارا یشناسبومهیرینو د یرینهد یایجغراف ی،نگارینهچیستاهداف ز یبوده که برا ینپرم یروزنبران در ط یهاگروه

، داشتن امروزیاشکال بزرگ روزنبران  دهمانن ینبزرگ پرم ینیدیروزنبران فوزول یژگیو ینباشند. از مهمتریکاربرد م

این ویژگی باعث توسعه دیواره پیچیده همراه با حفرات در این گروه از ریز فسیل ها شده  باشد.یها مبا جلبک یستیهمز

 است.

ها  یکروفسیلگروه از م ینحضور ا یانگردر منطقه مورد مطالعه، ب ینکربناته پرم یهایفشده از رد یهتهمقاطع نازک  مطالعه

 یمتفاوت م ینو پس یانیمینمختلف پرم یهااشکوب ی، شکل و اندازه آنها در طیاو گونه ی، تنوع  جنسیبوده اما فراوان

 ین)پرمینتا دوراشام ینها نشان دهنده سن اشکوب کوبرگندلیفسیزگروه از ر ینا یشناسینهچ یباشد. مطالعه پراکندگ

که  ینیدیفوزول یزباشد. روزنبران بزرگ کفیدر منطقه مورد پژوهش م ییسکو یهانهشته ی( براینپس ینتا پرم یانیم
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شده که  و باعث یدهرشد خود رس ربه حداکث یانیم ینپرم یشروع شده در ط یفراندازه صدف آنها از دوره کربون یشافزا

است که بعد از حادثه  یدر حال ین. ایندرشد نما یلیمترم 130تا  190ها تا اندازه حدود یدینااکسیدیاز ائوپل ییهانمونه

گروه   ینشدن در ا یپوتیلیل ینددر اندازه صدف همراه با توسعه فرا یدیکاهش شد یانی،م ینانقراض پرم یا یدینانقراض م

 یگردر د ،مورد مطالعه یهخاطر نشان گردد که نه تنها در ناح یستیبایوجود م ین(. با اColaepart et al., 2015باشد)یم

که  دهدیگروه تاکنون گزارش نشده است. مطالعه مقاطع نازک نشان م ینآسا از اغول یهانمونه ،نیز یرانا یهابخش

 ینیده،شوآژر ینیده،نئوشوآژر یبه خانواده ها نیراا یباخترشمال  رمینپ یهایشده در توال ییشناسا یهاها و گونهجنس

 ییهاها و جنسخانواده یسهو دومقا  یکشماره  یهاتعلق دارند. جدول یدهو شوبرتل ینلیدهاوزاو یلیده،استاف ینیده،وربک

 .(2و 1-دهد)جدولیرا نشان م یانیمینشده در قبل و بعد از حادثه پرم ییشناسا
After Mass extinction(families) Before  Mass extinction(Families) 

Schubertellidae, Staffellidae, Ozawainellidae Neoschwagerinidae, Schwagerinidae, Verbeekinidae, 

Staffellidae, Schubertellidae, Ozawainellidae 

 اضدر قبل و بعد از حادثه انقر ینیدیروزنبران فوزول یها خانواده یسهمقا -7-جدول

 یانیو م یشینپینو پرم یفرکربون یرسوب یهایفاز رد ینلیدهواوزاو یلیدهاستاف یده،شوبرتل یهاخانواده یاعضا ینکهوجود ا با

 قرار گرفته بودند. یچیدهبا ساختمان پ ینیدیروزنبران بزرگ فوزول یهدر سا یانیمیناند، اما آنها  تا اواخر پرمگزارش شده
After Mass Extinction Before Mass extinction 

Rechelina, Codonofusiella, Nanlingella, Staffella, 
Nankinella, ?Palaeofusulina, Pardoxiella 

Neoschwagerina, Sumatrina,Chusenella, Parafusulina, 

Kahlerina, Rauserella, Schubertella, Dunbarula, Toriyamia,  

Staffella, Nankinella, Sphaerulina,Afghanella 

 شده از روزنبران در قبل و بعد از حادثه انقراض ییشناسا یهاجنس مهمترین یسهمقا -2-جدول

 

 منطقه: ینیدیبر روزنبران فوزول ینانقراض پرم یراتتاث ینمهمتر

 یباق یندگانمامنطقه مورد پژوهش، که ن ینو دوراشام ینجلف یهااشکوب یاییدر یهایفرد ینیدیروزنبران فوزول مطالعه

 ینپرم یهایمربوط به توال ینیدیآنها با روزنبران فوزول یسهباشند و مقایبعد از حادثه انقراض م یدهبه ظهور رس یامانده 

شدن، یپوتیلیرا متحمل شده که شامل ل یچند ییراتها، تغیزفسیلگروه از ر ایندهد که ینشان م ه مورد مطالعه،منطق

 باشد.یاز آن جمله م یاو گونه یآستر و تنوع جنسیسوجود اشکال د ی،بازشدگ ی،کرو یهاتوسعه صدف
 شدن: یپوتیللی

 یم ایجاد هایسمارگان یشناسیختدر ر یاعمده ییراتاز نوع درجه دوم، تغ یاحادثه انقراض چه از نوع درجه اول  درهر

 یحوادث نقراض به شمار م یراتوف است، از مشدن معر یپوتیلیصدف که بنام ل یاگردد. کوچک شدن اندازه پوسته 

و مرجان  یانبازوپا یان،پامانند شکم ینموجودات دوره پرم یهار گروهیگ، بلکه دینیدهانه تنها در فوزول یژگیو ینرود چن

 یهاهمربوط به خانواد یمترسانت ینبا ابعاد چند ینیدیشود. روزنبران فوزولیم یدهد یمنطقه مورد مطالعه بفراوانها در

 یهااشکوب یدر ط )جنس های پارافوزولینا، چوزه نال و نئوشوآژرینا(ینیدهو نئوشوآژر ینیدهشوآژر یکینیده،ورب

اشکال  ینرسد. ایم یمتراند که اندازه آنها بندرت به سانتداده ییهاخود را به نمونه یجا یدینو م ینمورگاب ین،کوبرگند
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صرف نظر  تعلق دارند. )شوبرتال، دانباروال، کودونوفوزییال و رایخلینا(ینیلیدهو اوزاو یلیدهبه دو خانواده شوبرت یشترب ککوچ

از عامل ایجاد این انقراض، نتیجه آن توسعه استقرار شرایط دریایی  با ویژگی های دیرینه بوم شناسی جدید است که باعث 

 حذف اشکال بزرگ و استیالی فوزولینیدهای کوچک شده است.
 :یکرو یهاصدف توسعه

 یاهاآب در یسطح نسب یبا باال آمدگ یناشکوب جلفیانی،مینانقرض اواخر پرم یرو تاث یاهاآمدن سطح آب در یینپا با

 یهااند. صدفبرخوردار بوده یشتریرسد از عمق بیشده که  به نظر م یدجد یهایطمح یریگهمراه بوده و باعث شکل

خود را به روزنبران  یمنطقه مورد پژوهش است، جا یانیم ینپرم یاینیدهفوزول یهایژگیشکل که از و یلندریو س یدوک

زیرا شکل صدف و  (.1- یتکم داده است)پل یچشپ یبا تعداد دورها  یتا نسبتا کرو یکرو یهابا صدف ینیدیفوزول

تقریبا کروی  اندازه آن تابعی از عمق محیط، ویژگی های بستر و میزان انرژی حاکم بوده و توسعه صدف های کروی یا

نشان از عمیق تر شدن محیط زندگی و کاهش میزان انرژی می باشد. عالوه براین افزایش عمق محیط زندگی باعث کاهش 

فوزولین گشته ودر نتیجه سبب تغییر بنیادی در ساختمان میکروسکپی  -نفوذ نور وکاسته شدن فرایند همزیستی بین جلبک

 فوزولین ها شده است.
 ها:یندر فوزول یجنس و یاگونه تنوع

( معروف Diversification)یافتگیکه بنام تنوع است، یدجد یهاها و گونهحوادث انقراض، ظهور جنس یژگیاز و یکی

شود. یم یدهد یزن یرانغرب اشمال یمنطقه مطالعات ینیدیدر جامعه روزنبران فوزول یعمورد اشاره بطور وس یژگیباشد. ویم

که  ییهاجنس یدایشاز مرز انقراض، پ  Schubertellaو Dunbarulaینیدیمانندفوزول یهاجنساز  یبا وجود گذر بعض

 یهاجنس یلیثبت فس ینباشد. اولیحادثه کامورا م یامدباشند، پیم ینو دوراشام ینمعرف اشکوب جلف

 یم یدینم نقراضبعد از حادثه ا و البرز یجاندر آذربا Nanlingellaو  Codonofusiella ،Reichelina  ،Palaeofusulinaمانند

با  Schubertella- Cododonofusiella-Reichelinaبعبارت دیگر روندهای تکاملیاند. حادثه مذکور ظاهر شده یامدباشد، که پ

 شده است. Schwagerina-Neoschwagerina-Verbeekinaتنوع گونه ای، جایگزین روند تکاملی  
 :یآستردیس

خانواده  یادثه انقراض کامور، اعضاحمتاثر از  ینپرم ینیدیجامعه روزنبران فوزول یندر ب یراستیسد یالگو مهمترین

 ینمورگاب یداشته، در ط یشینپ ینو مورگاب ینگندکوبر یهااشکوب یکه در ط ییباشند. آنها بعد از شکوفایم یلیدهاستاف

 ین،و جلف یدینم یهااز اشکوب یهابخش یط در یبتدوره غ یکاز  بعدگذاشته و  یشرا به نما یریکاهش چشمگ ینپس

نشان  یایزرخسارهو ر یلیاند. شواهد فسیدهمنطقه مورد مطالعه به ثبت رس یناشکوب دوراشام یدر ط یدیجد یهابا گونه

 یفرصت الزم را برا ،در طی اشکوب های مورگابین و میدین یو الگون یانرژکم هاییطمح یطدر شرا یکه زندگ دهدیم

 کرده است. یهته ینیدیفوزول رانگروه از روزنب ینا اییشکوف
 صدف: یبازشدگ 



 

141 

 

که بندرت در  یژگیصدف است. و یشدگباز یدین،بعد از حادثه م ینپرم ینیدیروزنبران فوزول یهایژگیو یگرد از

منطقه  ینپس ینپرم یینیدنه تنها در روزنبران فوزول یژگیو ینشود. ایم یدهد یدینقبل از اشکوب م ینیدیروزنبران فوزول

 یساختار ینزم یهابخش یگرگروه از روزنبران در د یندر ا البصفت غ یکشود، بلکه به شکل یم یدهمورد مطالعه د

و    Palaeofusulina ،Paradoxiella،Codonofusiellaمانند  ییهادر جنس یصفت یناست. چن یافتهتوسعه  یسو پهنه تت یرانا

Reichelinaبرخوردار است. ییریدر آنها از درجات متغ یبازشدگ یزانرچند که متوسعه داشته،  ه 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

معراه داشعته   ههعا را بعه  با جلبک یستیهمز یندشده که فرا ینیدیرفتن روزنبران بزرگ فوزول ینباعث از ب یانیمینانقرض پرم

جلبعک شعده اسعت.     -ینو رابطعه دوگانعه فعوزول    یگزدن وابسعت هعم دهد که عامل انقراض باعث بعه ینشان م یدهپد یناند. ا

 ها شده است.با جلبک یستی، پوسته کوچک و بدون همزویبا ساختمان نسبتا کر ینیدیاشکال فوزول یدایشپ

ها شده است. یلفس یزگروه از ر ینا یستز یمناسب برا یطفراهم بودن شرا یدمو ینیدیگروه از روزنبران فوزول ینا فراوانی

اشعاره   Nanlingellaو    Reichelina ،Codonofusuillaتوان به یشده بعد از حادثه انقراض م ییشناسا یهاشکل یناز مهمتر

 کرد.

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
References:  
-Assereto, R., 1963, The Paleozoic Formations in Central Elbourz (Iran). RivistaItal, Paleon, Start, 64(4): 503- 54 

 

-Colpaert,C., Monnet,C. and Vachard,D.,2015. "Eopolydiexodina(Middle Permian giant Fusulinid) from 

Afghanistan:Biometry, Morphometry, Palaeogeography and End –Gaudalupian events", Journal of asian Earth science,102, 

127-145. 

-Ervin, D.,H. 1993.The Great Paleozoic Criss. Colmbia University Press.327 p. 

 

-Glaus, M., 1964, Trias und Oberperm in zentralen Elburs (Persien). Eclogae Geol, Helv., 57(2),497- 508. 

 

-Groves, J.R., Wang, Y., 2013. "Timing and size selectivity of the Guadalupian (Middle Permian) fusulinoidean  

extinction". J. Paleontol. 87 (2), 183–196. 

-Isozaki, Y., Aljinovic´ , D., Kawahata, H., 2011. "The Guadalupian (Permian) Kamura event in European 

Tethys",Palaeogeogr.Palaeoclimatol.Palaeoecol. 308, 12–21. 

-Logan,A. and Hills,L.,V.1974.The Permian and Triassic system s and their mutual boundary. Canadian Society of 

Petroleum Geologists. Memoir2, 766p. 

-Ruzhentcev,V.,E. and Saryicheva ,T.,G., 1965, Evolution and change off  marine organisms  at boundary between the 

Paleozoic and Mesozoic.TrudyPaleontol. Inst. Akad.NaukSSSR,t. 119, 273p.(Russian). 

-Song,H., Tong ,J., and Z.Q. Chen Z.,Q.,2010. Evolutionary dynamics of the Permian–Triassic foraminifer size: Evidence 

for Lilliput effect in the end-Permian mass extinction and its aftermath. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology 308 (2011) 98–110. 

-Stanly,S.,M. and Yang, X.,1994. A double mass extinction at the end of Paleozoic Era.Science 266,1340-1344. 

-Teichert, C. , Kummel, B. and Sweet, W. , 1973. Permian – Triassic strata, kuh-e-Ali  Bashi, northwestern Iran. Bull. Mus. 

Com. Zool., 145 (8), 359 – 472. 

 



 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اندظاهر شده یدینکه بعد از حادثه انقراض م ینیدیاز روزنبران فوزول یشمار -7- یتپل



 

142 

 

 

 مرجانهای تابوالی پرمین سازند جمال در برش شش انگشت، شمال طبس
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  4*، مهدی بادپا  9، عباس قادری2،  شوجی نیکو7محمد رضا عطایی
 kaleemane@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد 1

  u.ac.jp-niko@hiroshimaاستاد، گروه مطالعات محیطی، دانشگاه هیروشیما، ژاپن 2
 abbas.ghaderi@gmail.com دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد گروه زمین شناسی،استادیار،  3

 Mahdibadpa110@gmail.com دانشگاه پیام نور قم ،گروه زمین شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسیدکتری  ارائه دهنده:  4*

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

ش انگشت واقع در شمال طبس )خاور ایعران مرکعزی(   سازند جمال در برش چینه شناسی کوه شتابوالی های در این پژوهش، مرجان

 شناسایی شدند که از آنها یک گونه جدید مرجانهای تابوالخانواده از  4 متعلق بهجنس  1گونه از  3 ند.مورد مطالعه قرار گرفت

sp. nov. Sutherlandia jamalensis و همچنین دو جعنس   گرددبرای اولین بار معرفی میSutherlandia و Thamnoptychia   نیعز

)سعاکمارین تعا   فونای مورد مطالعه برپایه کنودونت ها و فرامینیفرا به دیرینگی پرمین پیشعین    .شوندگزارش میایران  اولین بار از برای

   باشند.میدر حوضه مدیترانه ای جنوب غرب اقیانوس تتیس های سیمرید سرزمین هم سن مشابه با فونایهستند و کنگورین( 

 سازند جمال انگشت،ونگ، برش ششباغ عضوپرمین، مرجان، تابوال، : کلید واژه ها

 
Permian Tabulate Corals of Jamal Formation from Shesh-Angosht section, North of Tabas 
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Abstract: 
Tabulate corals of Jamal Formation in the Shesh Angosht mountains stratigraphic section was studied. 7 species 

of 5 genus from 4 families of tabulate corals were identified, Which of them a new species of Sutherlandia 

jamalensis sp. nov. introduced for the first time and also 2 genus of Sutherlandia and Thamnoptychia are 

described from Iran for the first time. However, its age, as determined by conodonts and foraminifers, is early 

Permian (Sakmarian to Kungurian). The most similar, time-equivalent faunal associations are the Cimmerian 

blocks, in the southern shelves of the Paleotethys along northern margin of Gondwana. 

  

Keywords : Permian, Coral, Tabula, Shesh Angosht section, Jamal Formation. 
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و به ویژه در ناحیه طبس از دیرباز مورد توجه بوده است.  بسیار زیعاد اسعتمرکزی  ایران در گسترش جغرافیایی سنگهای پرمین

برش . اندهای مختلفی مطالعه شدهتاکنون از دیدگاه 1610ین ناحیه شیرگشت و کلمرد در شمال باختر طبس، از دهه های پرمنهشته

( بخش زیرین آن را 1334که پرتوآذر ) باشدهای سازند جمال مییکی از بهترین رخنمون ونگ در شمال طبسباغشناسی کوه چینه

ای را عضو بخش قاعدهاین  Leven & Vaziri-Moghaddam (2004)، اما است معرفی نموده ونگباغتفکیک و به نام سازند 

، بخش پایینی توالی پرمین در ناحیه شیرگشت به عنوان . با وجود این، در اغلب مطالعات انجام شده در این ناحیهنام نهادند ونگباغ

 در نظر گرفته شده است. سازند جمال از  ونگباغ عضو

؛ طاهری و وزیری 1381مرکزی)عارفی فرد و همکاران،  ایران در های پرمیند دیرینه شناسی بر روی توالیبا وجود مطالعات متعد

  به جز مقالهاند و کمتر شناخته شدهدر ایران  های این دوره مرجان، (Vuolo, 2014؛ 1363؛ ستوهیان و رنجبران، 1383مقدم، 

(1972) Flugel  فونای مرجانی سازند خان ( 1362بادپا و همکاران )لی سازند جمال انجام نشد. مطالعه دیگری بر روی این گروه فسی

 (1972)با توجه به گذشت نزدیک به نیم قرن از تاریخ انتشار مطالعات . را برای نخستین بار از ناحیه کلمرد معرفی و مطالعه نمودند

Flugel  های کوه چینه شناسی برش های انجام شده درز بازنگریها و نیوتغییرات روز افزون در روش مطالعه و شناسایی مرجان

انگشت، ضروری بود تا فون مرجانی موجود در این مناطق نیز بازشناسی و بازنگری گردد و لذا با این هدف، و کوه شش ونگباغ

انگشت و باغ های ششکوه  ونگ سازند جمال درهای مرجانی تابوالی عضو باغفسیل در این نوشتار، .گردیدپژوهش حاضر انجام 

 .شده استپرمین ایران مرکزی منجر  هایمرجان ازمستندات بیشتری  اند که به ارائهشده مطالعه ونگ
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

کیلومتری شمال باختری شهر  14 فاصله زمینیدر کوهی به همین نام باختری  شمالانگشت در پهلوی کوه ششبرش چینه شناسی 

)شکل  جای دارد طبس 1:100000واقع شده و در نقشه زمین شناسی گشت کیلومتری جنوب روستای شیر 3 طبس و فاصله تقریبی

امتداد عمومی  باشد ومی عرض شمالی 33˚ 16ʹ 41/13ʺطول خاوری و  19˚ 49ʹ 86/43ʺ نیز این برشقاعده (. مختصات جغرافیایی 1

  .(1)شکل  است (SE 40~) درجه جنوب خاوری 40دود ح ی آن نیزهاو شیب عمومی الیه N20Eهای آن به صورت الیه
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م مجدد(؛ با تغییرات و ترسی1381حسینی، : نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه )برگرفته از کریمی باوندپور و حاجی 1شکل 

Studied sections 
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شناسی برش شش : ستون چینه2شکل

 انگشت

در این برش با سازند سردر و مرز باالیی آن با سازند سرخ مرز زیرین سازند جمال 

در مرحله عملیات صحرایی، ستون چینه شناسی (. 3و  2شیل همبر است) شکل

ها و دربردارنده مرجانهای گیری و تهیه شد. در این مرحله الیهاندازه انگشتشش

بررسی شد و نمونه برداری الیه به  طبقاتها در چگونگی قرارگیری و آرایش آن

پس از ها برای مطالعه این نمونه. سپس دار صورت گرفتالیه از طبقات فسیل

های خارجی ویژگی ؛ها شاملجدول مشخصات توصیفی نمونه آماده سازی،

طول، قطر، بیشترین قطر، قطر قاعده و همچون رنگ ظاهری، شکل کلی مرجان، 

جام، بودن یا نبودن نوارهای عرضی و طولی، حفظ شدگی و ضخامت دیواره، 

 جوان شدگی، داشتن یا نداشتن ستونک و اندازه قطر آن و عمق جام یاکالیس،

های مختلف آن های مربوطه یادداشت شدند و از موقعیتدر جدول تهیه گردید و

های مرجانی برداری گردید. عالوه بر این، از فسیلعکس XD60با دوربین کانن 

با توجه به اندازه و شرایط مطالعه در دو راستای عرضی و طولی مقاطع نازک به 

ی شناسایی شده در برش کوه تابوالهای گونه .ویژه به صورت سریالی تهیه شد

 ?Gertholites sp. ،Gertholitesهای گونه به نام 3جنس و  1شامل  انگشتشش

diversaporus،Michelinia sp.  ،Pseudofavosites exiguous ،

Pseudofavosites fusiforme ،Sutherlandia sp.  وThamnoptychia directa باشندمی (Plate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ب

: عضو بعاغ ونعگ   3شکل 

سععازند جمععال و گععذر آن 

با سعازند سعردر در زیعر و    

دار سنگ آهکهای چعرت 

سازند جمال در باال؛ برش 

انگشت )جهعت  کوه شش

 دید به سمت شمال خاور(
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

به استناد مطالعات پیشین . سریوئید هستند تابوالیای خانواده از فرمه 4 متعلق بهگونه  3جنس و  1مورد مطالعه شامل مرجانهای ع 

؛ طاهری و وزیری مقدم، 1381ها )عارفی فرد و همکاران، زی و کنودونتداران کفانجام شده بر روی این عضو بر اساس روزن

 سن این فون مرجانی پرمین پیشین )ساکمارین تا کنگورین( است.، (Vuolo, 2014؛ 1383

  گردد.برای اولین بار معرفی می .Sutherlandia jamalensis sp. novگونه جدید  ع در این مطالعه یک

  .گرددگزارش میایران  اولین بار از برای Thamnoptychia و Sutherlandiaع در این مطالعه دو جنس 

 ?Gertholites sp. ،Gertholitesگونه به نامهای  3جنس و  1شامل  انگشتششی شناسایی شده در برش کوه تابوالهای گونهع 

diversaporus،Michelinia sp.  ،Pseudofavosites exiguous ،Pseudofavosites fusiforme ،Sutherlandia sp.  و

Thamnoptychia directa (1)جدول باشند می. 

 .باشندمیانوس تتیس در حوضه مدیترانه ای جنوب غرب اقیهای سیمرید سرزمین هم سنمشابه با فونای ع فونای مورد مطالعه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 . 31-3(: 4) 2. مجله زمین شناسی ایران، "ها )فوزولینید(شتری و شیرگشت )ایران مرکزی( بر مبنای فرامینیفر

Subclass Family Genus  Species 

T
ab

u
la

ta
 

Favositidae Sutherlandia Jamalensis sp. nov. 

Pseudofavositi

dae 
Pseudofavosites 

exiguus Flūgel, 1972 

fusiforme (Flūgel, 1972) 

Micheliniidae Michelinia sp. 

Pachyporidae 
Gertholites 

diversaporus (Flūgel, 1972) 

sp. 

Thamnoptychia directa (Flūgel, 1972) 

 برش کوه شش انگشت های مرجانی شناسایی شده درجنس و گونه -1جدول 

http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=8372
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  .کشور شناس زمین سازمان طبس. 1:100000 . نقشه1381، حاج حسینی، ا.، .ع باوندپور، کریمی

◊◊◊◊◊◊◊ 
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       Plate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

   
1) Sutherlandia jamalensis sp. nov . Transvese section of through holotype. 2) Gertholites sp. Transverse 

section of branch. 3)Gertholites? diversaporus Flugel, 1972. 3a) transverse section of branch, 3b) longitudinal 

section of branch. 4)Thamnoptychia directa Flūgel, 1972. 4a) transverse section of branch. 4b) longitudinal 

section of branches. 5) Michelinia sp. 5a) transverse section. 5b) longitudinal section. 6) Pseudofavosites 

fusiforme Flūgel, 1972. Transverse to longithudinal section.7) Pseudofavosites exiguous Flūgel, 1972. 

Transverse section. 
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در شمال خوی )حوضه پیش  برش سگتلواز نهشته های  Globoturborotalitaو   Dentoglobigerinaسیستماتیک جنس 

 سیرجان( –کمانی سنندج 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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Mohammadsadegh.Zangeneh@yahoo.com 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

از فرامینیفرهای پالنکتونیک برش  Globoturborotalita و Dentoglobigerina به منظور مطالعه سیستماتیک جنس های

های شیل و مارنی برداشت گردید. برش مورد ستماتیک از نهشتهنمونه به صورت سی 10سگتلو واقع در شمال خوی، تعداد 

متر ضخامت داشته و لیتولوژی آن تناوبی از شیل، سیلتستون، کنگلومرا و ماسه سنگ می باشد. مرز زیرین این  219مطالعه 

قم منتهی می  نهشته ها  آبرفت های با سن نامشخص  بوده و مرز باالیی برش نیز به نهشته های سخت سنگ آهکی سازند

جنس مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت. گونه های معرفی شده از اجزای تشکیل  2گونه متعلق به  8شود. در این مطالعه 

 دهنده مجموعه های ائوسن و الیگوسن می باشد.

 .Globoturborotalita ،Dentoglobigerina، ، ائوسن، الیگوسنپالنکتونیکفرامینیفرهای  سیستماتیک، : :کلید واژه ها
Systematic of Dentoglobigerina and Globoturborotalita genus from Sagatlu section deposits in 

northern Khoy (Sanandaj-Sirjan fore arc Basin) 
Narges Ghader, M.Sc. in Paleontology & Stratigraphy, Faculty of Sciences, University of Urumieh, Urumieh, Iran* 

Corresponding author 

Mghhadis@gmail.com 

Mohammad Sadegh Zangeneh, M.Sc. in Paleontology & Stratigraphy, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of 

Kerman, Kerman, Iran 

Mohammadsadegh.Zangeneh@yahoo.com 

Abstract: 
In order to study of the Systematic of Dentoglobigerina and Globoturborotalita genus planktonic foraminifers 

in Sagatlu section in north of Khoy, 50 samples based on systematically from shale and marly layers selected. 

Study section consist of 216 meters, Lithology of this section contain shale, siltstone, conglomerate, sandstone. 

The lower boundary of these deposits is alluvium, and its upper boundary is hard limestone deposits of Qom 

Formation. In this research 8 speceis from 2 genus identified and studied. Identified samples is apart of the 

Eocene and Oligocene assemblages. 

Keywords : Systematic; Planktonic foraminifers; Eocene; Oligocene; Globoturborotalita;  Dentoglobigerina.  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

ی آبهای عمیق از ارگانیسم های پالنکتونیک به علت تکامل سریع، گسترش وسیع جغرافیایی و فراوانی در رسوبات دریای

فولوژیکی، تنوع، ا داشتن خصوصیاتی نظیر تمایز موراهمیت خاصی برخوردارند. در این میان فرامینیفرهای پالنکتونیک ب

اولین مطالعات قابل توجه بر روی سیستماتیک، فراوانی باال، گسترش جهانی و حفظ شدگی خوب اهمیت دو چندان دارند. 
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 Cushman andو کاشمان و برمودز )( Cushman, 1927توسط کاشمان ) رهای پالنکتونفرامینیفتاکسونومی و فیلوژنی 

Bermudez, 1949 با معرفی )Globigerinella ،Globigerinoides  وTurborotalia .جنس  صورت گرفتDentoglobigerina  

طقه دهانی یک دندان نامتقارن با بافت دیواره ای مشبک و بدون خار بوده که حجرات کروی تا نیمه کروی دارد و در من

مثلثی وجود دارد. در واقع وجه تمایز این جنس از جنس های مشابه وجود همین دندان مثلثی شکل است. اکثر نمونه های 

که حضور گونه ها از ائوسن هستند، به طوری  long rangeاین جنس محدوده چینه شناسی گسترده ای دارند و به عبارتی 

با دیواره مشبک و   Globoturborotalitaجنس  .(Berggren & Pearson,  2006)انی گزارش شده است  پسین تا پلیوسن می

 & Loeblichلوبیچ و تاپان ) خاردار می باشد. حجرات گرد هستند و در منطقه دهانی یک لیپ باریک دیده می شود.

Tappan, 1988  ) یک محدوده زمین شناسی از الیگوسن تا عهد حاضر برایGloboturborotalita  ارائه دادند. مطالعات

اشتقاق یافته است.  Subbotina)ائوسن پیشین( می باشد و احتماال از  E1نشان می دهند که منشاء این جنس قاعده زون 

 surface mixed layer، فرم های ساکن Subbotinaمطالعات ایزوتوپی نشان می دهد که تاکساهای این جنس برخالف 

dwelling ند. محدوده چینه شناسی این جنس از زون هستE1 .هدف از این پژوهش بررسی  تا عهد حاضر می باشد

 –پالنکتونیک نهشته های الیگو از فرامینیفرهای   Dentoglobigerinaو  Globoturborotalitaسیستماتیک جنس های  

بوده که بدین منظور برش چینه شناسی سیرجان(  –میوسن شمال خوی، استان آذربایجان غربی )حوضه پیش کمانی سنندج 

قره ضیاء  –کیلومتری جاده خوی  20سگتلو انتخاب و از آن نمونه برداری سیستماتیک صورت گرفته است. این برش در 

شمالی و در  عرض"03 '46 °38  شرقی و  طول  "10 '56 °44منطقه مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی الدین قرار دارد. 

 متری از سطح دریا قرار گرفته است 2000ی ارتفاع تقریب
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

، نمونه برداری سیستماتیک با فواصل یک متری و به مطالعه و شناسایی سیستماتیک دو جنس نامبردهدر این مطالعه، به منظور 

به منظور آماده سازی به نمونه از برش مورد نظر صورت گرفت. نمونه ها را در کیسه های جداگانه قرار داده و  10تعداد 

آزمایشگاه منتقل شدند. مراحل آماده سازی شامل خرد کردن کامل رسوبات و قرار دادن در آب به مدت یگ هفته و شستشو 

میکرون و خشک کردن نمونه ها، فرامینیفرهای موجود در نمونه ها توسط میکروسکوپ مطالعه شده  200و  100، 10در الک های 

به آزمایشگاه متالوژی رازی تهران  SEMت پذیرفت. در آخرین مرحله نمونه ها به منظور عکسبرداری و عمل جداسازی صور

 منتقل و عکسبرداری صورت گرفت.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :بحث و 
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سنگ بوده و متر ضخامت و از نظر لیتولوژی دارای تناوبی از شیل، سیلتستون،کنگلومرا و ماسه 219برش مورد مطالعه دارای 

های با سن نامشخص می باشد و مرز ها آبرفتشود. مرز زیرین این نهشتهبه دو سازند قرمز زیرین و سازند قم تقسیم می

 فوقانی آن با نهشته های سخت سنگ آهکی سازند قم قابل تشخیص است.

 93و از ضخامت ن می باشد زیرین بوده و به سن ائوسمتری متعلق به سازند قرمز  93از قاعده توالی مورد مطالعه تا ضخامت 

  و   Dentoglobigerinaجنس  2گونه از  8متر متعلق به سازند قم است. در این مطالعه  219متری تا راس برش به ضخامت 

Globoturborotalita  مورد مطالعه به شرح ذیل می باشند:و مطالعه شده است. فرامینیفرهای پالنکتونیک شناسایی 
Dentoglobigerina  galavisi, Dentoglobigerina larmeui, Dentoglobigerina baroemoensis, Dentoglobigerina cf. 

globularis, Dentoglobigerina cf. globosa, Globoturborotalita gnucki, Globoturborotalita angulisuturalis, 

Globoturborotalita ouachitaensis. 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
Order: Foraminiferida (Eichwalid, 1830) 

Suborder: Globigerinina (Delage & Herouard, 1896) 

Superfamily: Globigerinaceae (Carpenter, Parker & Jones,1862) 

Family: Globigerinidae (Carpenter, Parker & Jones, 1862) 
Genus Dentoglobigerina (Blow, 1979) 

. پوسته می باشد globoquadrinaالنه زنبوری نوع آن  و بافت دیواره  مشبک و بدون خار بودهاین جنس دیواره 

با یک  دهانه اولیه شکمی ، کمی دارای آویختگی است. حجره نهایی کمی به سمت ناف خم شده تروکواسپایرال کروی و

رات نیمه کروی و متغیر است. حجحجره   9تا  3از  پیچش پوسته است. تعداد حجرات در دور آخر دندان نامتقارن  مثلثی

کمی فشرده بوده و در درجات مختلف دچار تورفتگی )گودشدگی( شکمی در امتداد لیپ دهانه ای هستند. این جنس در 

که به داخل ناف پیش آمدگی  مثلثیشاید زودتر، به وسیله توسعه لیپ های شکمی نامتقارن  )ائوسن میانی( و E13زون 

تا پلیوسن میانی می باشد و به عبارتی النگ رنج می باشد،  E13شناسی آن از زون  دارند، تکامل یافته است. محدوده چینه

 .(Berggren & Pearson, 2006) دارای گسترش جهانی در عرض های جغرافیایی میانه تا پایین هستند هم چنین

Dentoglobigerina larmeui (Akers, 1955) 

در طول زندگی خاردار بوده است. پوسته گرد  تا چهارگوش است و  بافت دیواره مشبک با منافذ متوسط بوده و احتماال

حجره مسطح تا تخم مرغی شکل در دور آخر دیده می شود که  4تا  3حالت تروکواسپایرال پایینی دارد. در نمای پشتی 

شده  افزایش سریع در اندازه را نشان می دهند. در نمای شکمی حجره آخر مسطح  به صورت واضح به سمت ناف خم

است. ناف قابل رویت و پهن است. دهانه شکمی بوده و به وسیله یک لیپ مثلثی کوچک محدود شده است.  پوسته در 

نمای کناری حالت تروکواسپایرال خیلی پایین با ظاهری  تخم مرغی شکل است  و شکل خارجی گرد شده دارد که حجره 

 Dentoglobigerina globularisخارجی چهار گوش از گونه  آخر به سمت ناف خم شده است. این گونه با داشتن شکل 

تمیز داده می شود. محدوده سنی آن از الیگوسن تا میوسن است. این گونه دارای پراکندگی جهانی بوده و ساکن منطقه 

 (.Pearson & Wade 2009)ترموکالین می باشد 
Dentoglobigerina baroemoensis (LeRoy, 1939 )  
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مشبک با منافذ متوسط می باشد. این گونه در طول زندگی خاردار بوده است. پوسته حالت تروکواسپایرال دارای پوسته 

حجره مسطح تا کمی کلیه ای شکل می باشد که افزایش تدریجی در اندازه نشان می  4پایینی داشته و در نمای پشتی دارای 

حجره نیمه کروی تا کمی کلیه ای  4الی  3ای شکمی دهند. خطوط درز مستقیم و به طور ضعیفی فشرده هستند. در نم

شکل دیده می شود که در دور آخر افزایش آهسته در اندازه را نشان می دهند. حجره آخر به سمت نمای دهانه ای خم 

شده است. ناف عمیق و پهن بوده  و ظاهری چهار گوش دارد. دهانه کمانی در عمق ناف قرار گرفته و دارای یک دندان 

می باشد. محدوده چینه شناسی این گونه از الیگوسن پسین تا میوسن بوده است. گسترش این گونه محدود به مناطق  پهن

 (.Berggren et al. 2018) نیمه حاره ای می باشد
Dentoglobigerina globularis (Bermudez, 1961) 

توسط بوده و احتماال در طول زندگی خاردار پوسته بزرگ، گرد و حالت تروکوراسپایرال متوسطی دارد. دارای منافذ م

حجره در دور آخر وجود دارد و افزایش تدریجی در اندازه  4الی  3بوده است. در نمای پشتی حجرات تخم مرغی شکل، 

را نشان می دهند. خطوط درز مستقیم و کمی فشرده هستند. در نمای شکمی حجرات تخم مرغی شکل که روی هم قرار 

حجره در دور آخر وجود دارد. خطوط درز مستقیم و کمی فشرده  4الی  3اصطالح هم پوشانی دارند و  گرفته اند و به

هستند. حجره آخر ممکن است کوچکتر از مابقی حجرات باشد و مستقیما باالی ناف قرار گرفته است. ناف باز، مربعی 

محدوده چینه شناسی این گونه سرتاسر الیگوسن شکل بوده و همچنین دهانه شکمی می باشد که دارای لیپ یا دندان است. 

توزیع این گونه گسترده بوده و در عرض های . ثبت شده است M1می باشد و نیز آخرین حضور آن در میوسن پیشین زون 

 .(Premoli silva & Iccarino,2005)است  mixed-layerجغرافیایی پایین تا میانه وجود داشته است و همچنین ساکن منطقه 
Dentoglobigerina galavisi (Bermudez, 1961) 

پوسته گرد و مشبک النه زنبوری است که دارای منافذ متوسط بوده و حالت تروکواسپایرال دارد. شکل کلی صدف تخم 

حجره تخم مر غی شکل در پیچش آخر پوسته وجود  3مرغی شکل تا چهار گوش است. حجرات گرد بوده در نمای پشتی 

حجره تخم   3ریع در اندازه را نشان می دهند. خطوط درز مستقیم تا کمی خمیده هستند. در نمای شکمی دارد و افزایش س

مرغی شکل در دور آخر وجود دارد که افزایش سریع در اندازه دیده می شود. خطوط درز عمیق و مستقیم هستند. ناف 

می آید. دهانه در مرکز در باالی ناف قرار  کوچک بوده و توسط حجرات مجاور طوری احاطه شده است که بسته به نظر

گرفته است و توسط یک لیپ مثلثی نازک محدود شده است که در نمای دهانی قرار گرفته است. محدوده چینه شناسی 

 Pearson and)این گونه ساکن مناطق عمیق است . (Berggren et al. 2018)این گونه از ائوسن باالیی تا میوسن پیشین است 

others, 2001; Wade and Pearson, 2008). 
Dentoglobigerina globosa (Bolli, 1957) 

پوسته کروی دارای بافت مشبک بوده و حالت تروکواسپایرال تدریجی دارد و احتماال در طول زندگی خاردار بوده است. 

زایش تدریجی در اندازه نشان حجره گرد و کمی دارای هم پوشانی در دور آخر وجود دارد که اف 9الی  1در نمای پشتی 

می دهند. حجره ماقبل آخر ممکن است کوچکتر از بقیه حجرات باشد. خطوط درز مستقیم و کمی فشرده اند. در نمای 
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حجره گرد و کمی دارای هم پوشانی در دور آخر وجود دارند و اندازه آنها به تدریج افزایش پیدا می کند  9الی  1شکمی 

ل آخرکوچکتر از حجرات دیگر باشد. ناف باز با اندازه متوسط است، دهانه شکمی که معموال و ممکن است حجره ماقب

یک دندان تیز مثلثی دارد. خطوط درز مستقیم و به تدریج فشرده اند. محدوده چینه شناسی این گونه از الیگوسن تا میوسن 

ر عرض های جغرافیایی پایین تا میانه اما بیشتر در این گونه دارای گسترش جهانی بوده د. و احتماال بخشی از پلیوسن؟ است

 .(Spezzaferri, 1994)عرض های جغرافیایی پایین متداول است 
Genus Globoturborotalita (Hofker, 1976) 

است. پوسته حالت  sacculifer/ruberیا  sacculiferدیواره این جنس مشبک خاردار و ساختار دیواره آن از نوع 

ل پایینی دارد. گرد بوده و شکل اجمالی صدف دارای آویختگی هایی می باشد. حجرات گرد بوده، در نمای تروکواسپایرا

حجره گرد که روی هم قرار گرفته اند در دور آخر وجود دارند وافزایش تدریجی در اندازه حجرات دیده می  1تا  4پشتی 

حجره گرد کمی دارای هم پوشانی بوده و افزایش  1لی ا 4شود. خطوط درز مستقیم و کمی فشرده هستند. در نمای شکمی 

تدریجی در اندازه نشان می دهند. ناف کوچک است و به وسیله حجرات مجاورش محصور شده است. دهانه کمانی 

شکمی که توسط یک لبه ضخیم یا لیپ باریک محدود شده است.  این جنس با تاکساهای با پوسته های کروی کوچک، 

هم پوشانی، دهانه نافی با یک لیپ مجزا با ضخامت ثابت و بافت دیواره مشبک درشت متمایز می  حجرات کمی دارای

 شوند. 

Loeblich & Tappan (1988)  یک محدوده زمین شناسی از الیگوسن تا عهد حاضر برایGloboturborotalita  .ارائه دادند

اشتقاق یافته است. مطالعات  Subbotinaد و احتماال از می باش E1مطالعات نشان می دهند که منشاء این جنس قاعده زون 

 surface mixed layer dwelling، فرم های ساکن Subbotinaایزوتوپی نشان می دهد که تاکساهای این جنس برخالف 

 تا عهد حاضر می باشد E1هستند. محدوده چینه شناسی این جنس از زون 
Globoturborotalita gnaucki (Blow & Banner, 1962) 

می باشد.پوسته حالت تروکواسپایرال پایینی دارد، گرد و دارای  ruberدیواره  این گونه مشبک خاردار و با نوع ساختار 

حجره  که روی هم قرار گرفته اند در دور آخر پیچش پوسته دیده  4آویختگی می باشد. حجرات کروی و در نمای پشتی 

ه را نشان می دهند. خطوط درز مستقیم و فشرده هستند. ناف بزرگ و توسط می شود. حجرات افزایش تدریجی در انداز

حجرات احاطه کننده اش محصور شده است. دهانه شکمی که حالت  قوسی داشته توسط یک لبه ضخیم محدود شده 

ی است. این گونه به وسیله پوسته کوچک دارای آویختگی، حجرات کمی دارای هم پوشانی، حجرات گرد، دهانه شکم

گونه مشخص در ائوسن باالیی و الیگوسن یک Globoturborotalita gnaucki بزرگ و بافت مشبک مشخص می شود. 

)اائوسن E15 اشتقاق یافته است. محدوده چینه شناسی آن از  Globoturborotalita ouachitaensisپایینی است. این گونه از 

 عرض های جغرافیایی میانه تا پایین توزیع شده اند.  )الیگوسن پیشین( می باشد و درO2   پسین(  تا زون 

Globoturborotalita angulisuturalis  
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است. پوسته حالت تروکواسپایرال پایینی داشته و کروی است. در نمای  sacculiferدیواره این گونه  مشبک خاردار از نوع 

رفته اند. افزایش تدریجی در اندازه وجود دارد و حجره کروی در دور آخر وجود دارد که روی هم قرار گ 1الی  4پشتی 

حجره کروی در دور آخر وجود دارد و کمی دارای هم پوشانی  1الی  4خطوط درز نیز فشرده هستند. در نمای شکمی 

هستند. ناف کوچک و توسط حجرات مجاور مسدود شده است. دهانه شکمی که حالت کمانی دارد و توسط یک لیپ 

 .)الیگوسن پسین( می باشدO6ا زون  )ائوسن پسین( ?E15حدوده چینه شناسی این گونه از زون محدود شده است. م
Globoturborotalita ouachitaensis (Howe and Wallace, 1932) 

حجره که  4پوسته کروی کوچک که حالت تروکواسپایرال پایینی دارد. حجرات تقریبا کروی هستند و در نمای پشتی 

ته انددر دور آخر دیده می شود. افزایش تدریجی در اندازه حجرات وجود دارد و خطوط دزر فشرده و روی هم قرار گرف

حجره کروی و دارای هم پوشانی وجود دارد که افزایش تدریج در اندازه حجرات  4شدیدا عمیق هستند. در نمای شکمی 

ه شکمی حالت کمانی داشته و لبه دار است. آنها دیده می شود. ناف بزرگ و توسط حجرات مجاور مسدود شده است.دهان

از  Globoturborotalita ouachitaensisاین گونه در عرض های جغرافیایی میانه تا پایین توزیع شده است. محدوده سنی 

این گونه طبق   .(Berggren and Pearson, 2006)گسترش داشته است  ?O6 تا الیگوسن پسین زون E10ائوسن پیشین زون 

معرفی شده  Globorotalita ouachitaensisبه عنوان گونه  Berggren et al. 2018ت جدید صورت گرفته توسط مطالعا

 است.

 :سپاسگزاری 

 .William Aهای علمی پرفسور ویلیام برگرن )بدینوسیله نویسندگان این مقاله مراتب سپاس خود را به جهت همکاری

Berggrenعضو موسسه اقیانوس شناسی وُدس ه )( ول آمریکاWoods Hole Oceanographic Institution در )

زمینه شناسایی نمونه ها و جناب آقای دکتر ابراهیم محمدی )عضو هئیت علمی موسسه علوم و فنون محیطی پیشرفته 

 دارند.کرمان( به جهت تصحیح و باال بردن کیفیت علمی مقاله ابراز می
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 .کتونیک برش مورد مطالعهتجمع زیستی فرامینیفرهای پالن :(7شکل 

 

 
 .مقایسه بایوزون های شناسایی شده در برش سگتلو با بایوزون های استاندارد جهانی :(2شکل 
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Plate: Fig 1: Globoturborotalita gnucki (Blow & Banner, 1962) umbilical view, Sample No.22; 

2:Globoturborotalita angulisuturalis (Bolli,1957) umbilical view, Sample No.42; 3: Dentoglobigerina larmeui 

(Akers,1955) umbilical view, Sample No.44; 4: Dentoglobigerina galavisi (Bermudes,1961) 4a: umbilical view 

4b: spiral view, Sample No.45. 5: Dentoglobigerina cf. globosa (Bolli,1957) 5a: umbilical view 5b: spiral view, 

Sample No.46. 6: Dentoglobigerina globularis (Bermudes,1961) umbilical view, Sample No.44. 7: 

Dentoglobigerina baroemoensis (Le Roy,1939) umbilical view, Sample No.43. 8: Dentoglobigerina  cf. 

globularis (Bermudes,1961) 8a: umbilical view 8b: spiral view, Sample No.45. 9: Dentoglobigerina globularis 

(Bermudes,1961) umbilical view, Sample No.44. 10: Globoturborotalita ouachitaensis? (Howe & 

Wallace,1932) umbilical view, Sample No.44.  
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 چكیده :

کمانی استان آذربایجان غربی )حوضه پیش واقع در مال خویش  نئوژن در-پالئوژن مرززیست چینه نگاری  به منظور مطالعه

متر   219برش مورد مطالعه دارای   ه است.برداری به عمل آمدهآن نمون انتخاب و از شناختی سگتلو، برش چینهسیرجان(-سنندج

و به دو سازند قرمز زیرین و بوده سنگ شیل، سیلتستون، کنگلومرا و ماسه ضخامت بوده و از نظر لیتولوژی دارای تناوبی از

انی آن با نهشته های سخت های با سن نامشخص می باشد و مرز فوقها آبرفتشود. مرز زیرین این نهشتهسازند قم تقسیم می

 Ciperoella  نیفرهای پالنکتونیک ، بایوزوندر این مطالعه با بررسی محتوی فرامی سنگ آهکی سازند قم قابل تشخیص است.

ciperoensis Partial-range Zone   زون معادل O6  بایوزون تجمعیمناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و Globigerinoides sp. 

Assemblage Zone    شناسایی شدند. در این مطالعه آخرین حضور گونهParagloborotalia opima   از فرامینیفرهای

در تعریف و شناسایی مرز  Globoquadrinaو   Globigerionoidesو همچنین اولین ظهور جنس   O6پالنکتونیک در قاعده زون 

 میوسن مورد استفاده قرار گرفته است. -الیگوسن

 .نئوژن، سگتلو، فرامینیفرهای پالنکتونیک –پالئوژن  مرز زیست چینه نگاری، :کلید واژه ها
Biostratigraphy of Paleogene-Neogene boundary in Sagatlu section, northern Khoy (Sanandaj-

Sirjan fore arc Basin) based on planktonic foraminifers 
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Abstract: 
In order to study of the biostratigraphy of Paleogene-Neogene boundary in Sagatlu section, northern Khoy 

(Sanandaj-Sirjan fore arc Basin) stratigraphic section of Sagatlu was selected and sampled. Study section consist 

of 216 meters, Lithology of this section contain shale, siltstone, conglomerate, sandstone and divided into 
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Lower Red Formation and Qom Formation. The lower boundary of these deposits is alluvium, and its upper 

boundary is hard limestone deposits of Qom Formation. in this study based on planktonic foraminifers 

assemblages, Ciperoella ciperoensis Partial-range Zone equivalent of  O6 zone in tropical and subtropical areas 

and Globigerinoides sp. Assemblage Zone identified. In this research last presence of Paragloborotalia opima 

in base of O6 zone and also first appearance Globigerionoide  and Globoquadrina in definition and 

identification of the Oligocene-Miocene boundary has been used. 

Keywords : Biostratigraphy; Paleogene-Neogene boundary; Sagatlu; Planktonic foraminifers. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

میوسن در آخرین پیشروی  –الیگو  نم قرار گرفته است. سازند قم به سمیوسن در برش سگتلو در داخل سازند ق -مرز الیگوسن

 Mohammadi and Ameri, 2015 ; Mohammadi et al., 2011, 2015;Khaksar and Maghfouri) میوسن –دریا در زمان الیگو 

(moghadam, 2007  مرکزی نهشته  دختر و پس کمانی ایران –سیرجان، درون کمانی ارومیه -در سه حوضه پیش کمانی سنندج

ناحیه مورد مطالعه در مسیر جاده خوی به قره . (Mohammadi and Ameri, 2015 ; Mohammadi et al., 2011, 2018) شده است

کیلومتری از خوی به سمت قره ضیاء الدین را طی  20رای دسترسی به برش مورد مطالعه بایستی مسافت ضیاء الدین قرار دارد. ب

 2000شمالی و در ارتفاع تقریبی  عرض"03 '46 °38  شرقی و  طول  "10 '56 °44منطقه مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی  نمود.

ای پالنکتونیک الیگوسن، به طور عمده شامل گونه های مناطق معتدل فرامینیفره (.1متری از سطح دریا قرار گرفته است )شکل 

در طی فاصله رخ داده اند.  (subtropical)برخی فرم های نیمه حاره ای (late Oligocene)سرد هستند و تنها در طی الیگوسن پسین

ور پیوسته ادامه یافته است در حالیکه میوسن پیشین، روند تکاملی فرامینیفرهای پالنکتونیک به آهستگی و به ط-زمانی الیگوسن

حجرات گرد شده حکم فرما  پسیناین روند طی میوسن میانی شتاب گرفت. در مجموعه های فرامینیفر پالنکتونیک ائوسن 

بودند. در طی  (Conical-shaped)که حجرات آنها مخروطی شکل Turborotaliids و  Hantkeninidsبودند به جز جنس های 

یوسن به جز ظهور گونه های کورتکس دار) نوعی ضخیم شدگی در پوسته خارجی( توسعه یافته، تغییر چندانی در م – الیگوسن

های چهار و پنج حجره ای در الیگوسن پسین  Globigerina. بافت دیواره آنها نسبت به گونه های موجود در ائوسن ایجاد نشد

نیز در طی الیگوسن پسین رخ داده   Globoquadrinaو  Globigerinides ظهور اولین نمایندگان جنس و همچنین رایج هستند

فرامینیفر . مجموعه های میوسن پیشین مورد استفاده قرار می گیرد –است که به منظور تعیین تقریبی مرز الیگوسن پسین 

می شود.  شخصباال مو فراوانی جنس های مورد اشاره در   Catapsydrax میوسن به وسیله کاهش فراوانی جنسپالنکتونیک 

روی هم رفته، در طی الیگوسن روند تکاملی فرامینیفر های پالنکتونیک نسبت به ائوسن و میوسن میانی یکنواخت بوده است. 

میوسن است، با هیچ رخداد بیولوژیکی ارتباط ندارد. با این حال برخی از -نئوژن که برابر با مرز الیگوسن-همچنین گذار پالئوژن

 یستی هستند که می توانند در غیاب مگنتواستراتیگرافی به تعیین تقریبی مرز آنها کمک کنند، مانند اولین ظهوررخداد های ز

(Fo) جنس Globigerinoides و همچنین گونه G.primordius  در الیگوسن پسین)چاتین( و تنوع آن در میوسن پیشین، یا اولین

 –تقریبی  الیگوسن مرز که برای تعیین  Globoquadrina dehiscens هور گونهو اولین ظ Paragloborotalia kugleriظهور گونه 

  .(Berggren et al, 2018; Pearson and Berggren, 2005 )میوسن مورد استفاده قرار می گیرند
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

تماتیک با فواصل یک متری و به میوسن، نمونه برداری سیس -در این مطالعه، به منظور بررسی زیست چینه نگاری مرز الیگوسن

نمونه از برش مورد نظر صورت گرفت. نمونه ها را در کیسه های جداگانه قرار داده و به منظور آماده سازی به  10تعداد 

آزمایشگاه منتقل شدند. مراحل آماده سازی شامل خرد کردن کامل رسوبات و قرار دادن در آب به مدت یگ هفته و شستشو 

میکرون و خشک کردن نمونه ها، فرامینیفرهای موجود در نمونه ها توسط میکروسکوپ مطالعه شده  200و  100، 10در الک های 

به آزمایشگاه متالوژی رازی تهران  SEMو عمل جداسازی صورت پذیرفت. در آخرین مرحله نمونه ها به منظور عکسبرداری 

 منتقل و عکسبرداری صورت گرفت.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 ی :نتیجه گیربحث و 

نئوژن( در برش سگتلو، بر اساس زون بندی ارائه شده  –میوسن )گذار پالئوژن  –بایوزوناسیون انجام شده در طول مرز الیگوسن 

 ;Berggren et al, 1995) جنس متفاوت بر اساس منابع 9از  گونه 10 می باشد. در این مطالعه (Berggren et al, 2018 ) توسط

(Berggren and Pearson, 2005   میوسن به شرح زیر  –شناسایی شده است که بر این اساس بایوزون های معرف مرز الیگوسن

 می باشند:

                                                                                       Ciperoella  ciperoensis Partial- range Zone( 1 بایوزون شماره ی

  Paragloborotalia و اولین حضور گونه Paragloborotalia opima ینه شناسی بین آخرین حضور گونهتعریف: فاصله چ

pseudokugleri  تعریف می شود (Berggren et al. 2018)   معادل با زون و O6  از(Wade et al., 2011)  و(Berggren and 

Pearson, 2005) وP22  از(Berggren et al., 1995)، (Spezzaferri, 1994)  وGloborotalia kugleri-Globigerina ciperoensis 

ciperoensis  از(Bolli and Saunders, 1985)  .می باشد 

فسیل های  متری را شامل می شود. 119 ضخامت متری تا 102 از ضخامت بوده و به سن الیگوسن پسین)چاتین(این بایوزون 

 همراه این زون عبارتند از:
 Globorotaloides quadracameratus, Dentoglobigerina galavisi, Dentoglobigerina larmeui, Tenuitella munda, 

Dentoglobigerina baroemoensis, Ciperoella angulifficinalis, Paragloborotalia cf. pseudocontinousa, 

Globoturborotalita ouachitaensis.                                                                                

 

                                                                                           Globigerinoides sp. Assemblage Zone )2 بایوزون شماره ی

نس تعریف شده است. به علت النگ رنج بودن بر اساس بیشترین فراوانی این ج sp. Globigerinoides بایوزون تجمعی

و در نتیجه عدم سن یابی دقیق و عدم تخصیص اشکوب، سن این مجموعه میوسن  Globigerinoidesگونه های جنس 

 .متری را شامل می شود 219متری تا راس برش یعنی ضخامت  119بوردیگالین( تعیین شده که ضخامت -پیشین )آکی تانین
 :ن بایوزون عبارتند ازفسیل های همراه ای
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:Catapsydrax unicavus, Dentoglobigerina galavisi, Paragloborotalia nana, Tenuitella munda, Globigerina selli, 

Globigerina tripartita, Ciperoella ciperoensis, Paragloborotalia siakensis, Globigerinella obesa, Trilobatus 

immaturus, Globigerinoides italicus, Globigerinoides bollii, Globigerinoides obliquus, Globigerinoides 

altiaperturus, Tenuitella clemenciae 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :سپاسگزاری 

 .William Aهای علمی پرفسور ویلیام برگرن )بدینوسیله نویسندگان این مقاله مراتب سپاس خود را به جهت همکاری

Berggren( عضو موسسه اقیانوس شناسی وُدس هول آمریکا )Woods Hole Oceanographic Institution در زمینه شناسایی )

نمونه ها و جناب آقای دکتر ابراهیم محمدی )عضو هئیت علمی موسسه علوم و فنون محیطی پیشرفته کرمان( به جهت 

 دارند.تصحیح و باال بردن کیفیت علمی مقاله ابراز می

 

 
 با اندکی تغییرات(. 7933ها و دسترسی به برش مورد مطالعه ) اقتباس از بختیاری، ( : نقشه راه7 شکل
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 ( تجمع زیستی فرامینیفرهای پالنکتونیک برش مورد مطالعه.2شکل 

 
 ( مقایسه بایوزون های شناسایی شده در برش سگتلو با بایوزون های استاندارد جهانی.9شکل 
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Plate, Fig 1: Catapsydrax unicavus (Loeblich&Tappan,1957) umbilical view. Sample No.18. 2: Globigerinoides 

italicus (Keller 1981) a: umbilical view b: spiral view. Sample No.40. 3: Globigerinoides bollii (Blow, 1959) 

umbilical view, Sample No.49. 4: Globigerinoides altiaperturus (Bolli,1957) a: umbilical view b: spiral view, 

Sample No.49. 5: Globoquadrina venezuelana (Hedberg,1937) a: umbilical view b: spiral view. Sample No.42. 

6: Paragloborotalia opima (Bolli,1954) a: umbilical view b: spiral view, Sample No.35. 7: Ciperoella cf. 

ciperoensis (Bolli,1954) a: umbilical view b: spiral view. Sample No.45. 8: Ciperoella angulifficinalis 

(Blow,1969) a: umbilical view  b: spiral view. Sample No.46. 9: Globigerinoides obliquus (Bolli,1957) 

umbilical view, Sample No. 49. 10: Trilobatus immaturus (Le Roy, 1939) peripheral view. Sample No.49. 

(Scale bar: 100μm). 
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 دشت آبادان نفتیبازه فهلیان/گرو در یكی از میادین بررسی توان هیدرو کربن زایی 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 
 2، امین نوید طلب2، مهدی صرفی1پوران قلندری

 Pooran26.ghalandari@gmail.com ،ارشد رشته چینه و فسیل دانشگاه دامغان دانشکده علوم زمین کارشناسی  1

 علمی دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین  یاته عضو 2

 

 

.چكیده :  

هدف از این مطالعه ارزیابی توان هیدرو کربن زایی و تعیین نوع کروژن  در بازه فهلیان / گرو در یکی از میادین نفتی 

 نمونه موجود مورد بررسی 291نمونه از  12به همین منظور تعداد  راک ع اول  است. دشت آبادان  با استفاده از روش آنالیز

نشان می دهد که این بازه به   , S1, S2,TOC,Tmax, HI, OIژئوشیمیایی قرار گرفت. ارزیابی پارامترهایی مانند 

وژن بازه مورد مطالعه عموما عنوان سنگ منشاء توان هیدروکربن زایی خوبی دارد. بر اساس داده های به دست آمده کر

 نوع سه و دو می باشد. 

 

  هیدروکربن زایی، راک ع اول، بازه  فهلیان/ گرو: کلید واژه ها

The purpose of this study are determination if kerogen type and hydrocarbon potential evaluation in the Garau/Fahlyian 

interval in an oil field located at the Abadan plain via Rock-Eval pyrolysis. In doing so some 12 samples are selected and 

analyzed for geochemical characteristics. Acquired parameters such as S1, S2, TOC, Tmax, HI, OI reveal high hydrocarbon 

potential of the studied interval. Based upon obtained data kerogen type of the studied interval is in accordance with types 

two and three. 

 

Fahlyian/Garau, Rock Eval, Hydrocarbon 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 

وم علم ژئوشیمی امروزه علوم بسیاری وجود دارند که ترکیبی از دو یا چند علم مختلف و متفاوت می باشند. یکی از این عل

آلی می باشد. این علم ترکیبی از علم زمین شناسی و شیمی آلی است. از رایج ترین روش های این علم استفاده از روش 

کیفیت و درجه بلوغ  ،در روش پیرولیز با استفاده از مشخصه هایی مانند مقدار. (Behar, et al., 2001) پیرولیز راک ع اول است

نگ می توان به پتانسیل نفتی یک سازند یا بازه پی برد. با استفاده از پیرولیز می توان پتانسیل مواد آلی موجود در س

 هیدروکربن زایی را مورد بررسی قرار داد. در حقیقت پیرولیز شکستن  مولکول های بزرگ و تبدیل به نمونه هایی با وزن
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نام  ( TOC) یت مواد آلی به عنوان مقدار کل کربن آلی  غالبا از کم(. Barker, 1979مولکولی کمتر بر اثر حرارت است ) 

توانایی یک سنگ منشاء برای توان هیدروکربن زایی بر اساس کیفیت و کمیت کروژن آن تعیین می گردد.  برده می شود.

روکربن تعیین نوع کروژن برای ارزیابی سنگ منشاء از اهمییت ویژه ایی برخوردار می باشد . زیرا نوع کروژن، نوع هید

یا  یک. کروژن را می توان به انواع مختلفی تقسیم کرد؛  کروژن نوع (1380)رضایی، تولید شده را نیز کنترل می کند

، این نوع دوکروژن نوع (.  Tissot et al., 1974) کروژن جلبکی که بیشتر به تولید نفت خام غنی از هیدروکربن تمایل دارد

کننده  گاز  تولیدبوده و عمدتا   ویترینایتمسرال  دارای سهماتیک است. کروژن نوع نفت غنی از آروکننده کروژن تولید 

 (. Teichmuller & Durand., 1963) خشک است

 

 

 

 منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی 

 

ان دارای در جنوب غرب ایران و در مرز بین ایران ع عراق قرار دارد. دشت آباد واقع دشت آبادانمنطقه مورد مطالعه در 

منطقه دشت آبادان از شمال شرق به کمربند  کیلومتر مربع است که تقریبا نصف آن دریایی می باشد. 29100مساحت 

 (.1384( )آقا نباتی،1یج فارس منتهی شده است شکل )زاگرس، از جنوب به خل

بازۀ  قرار دارد. میدان نفتی کوشک چاه مورد مطالعه در این پژوهش درواقع شده اند. منطقه میادین نفتی متعددی در این 

 تعیین توان هیدروکربن زاییبه منظور تعیین نوع محیط،  بازه  مورد مطالعه  این منطقه واقع شده است که درنیز فهلیان/ گرو 

در برخی مناطق دشت آبادان در بین رخساره های تبخیری ژوراسیک فوقانی و نهشته های کم مورد بررسی قرار می گیرد.

ازند فهلیان، بازه ایی  با تناوب رخساره های یادآور مناطق نسبتا عمیق حاوی رادیولر و رخساره های نسبتا کم عمق عمق س

تر حاوی فرامینیفرهای بنتیک و جلبک های سبز توسعه یافته است. بازه مذکور با توجه به شباهت به سازندهای گرو 

زند در نظر گرفته شده است و به عنوان بازه گرو/فهلیان شناخته می شود وفهلیان بعضا به عنوان تداخل بین انگشتی این دوسا

تناوبی از  سنگ شناسی آنمتر است.  360 حدود در میدان کوشک /فهلیانگرو بازه ضخامت(. 1361)صالحی و همکاران، 

در  ( ازه فهلیان/گروقه مورد مطالعه ) بشیل، سنگ آهک آرژلیکی، آهک و مارن می باشد. سازند های زیرین و باالیی منط

 این میدان، سازند فهلیان در  راس و سازند گوتنیا در قاعده می باشد.
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 موقعیت جغرافیایی دشت آبادان 1:شکل

  حقیق:روش ت
نمونه موجود از بازه  291از میان های حفاری شده بازه فهلیان / گرو استفاده گردیده است.  خردهپروژه از  برای انجام این

نمونه آن جهت انجام آنالیز راک اول انتخاب گردید و مورد آزمایش قرار گرفت.  12تعداد میدان کوشک  مذکور در

 ( .1جدول ) مورد تفسیر و بررسی قرار گرفته است  S1, TOC, Tmax, S…,2نتایج حاصل از آن برای تعیین کمیت هایی مانند 

 : پارامترهای به دست آمده از آنالیز راک ع اول1جدول 
Well Fm Tmax TOC HI OI 1S 2S 

Kushk GR 438 6.42 83 8 14.4 5.33 

Kushk GR 438 6.02 52 8 6.09 3.11 

Kushk GR 442 3.88 71 8 1.86 2.74 

Kushk GR 441 5.72 67 25 1.22 3.85 

Kushk GR 442 0.61 336 53 1.51 2.05 

Kushk GR 442 3.56 110 15 2.85 3.92 

Kushk GR 442 10.8 121 5 10.7 13.05 

Kushk GR 443 2.3 161 30 1.05 3.7 

Kushk GR 440 0.92 410 38 4.74 3.77 

Kushk GR 441 4.21 77 12 1.15 3.27 

Kushk GR 442 1.53 261 39 4.81 3.99 

Kushk GR 445 1.48 271 37 5.65 4.01 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjo667XsJPYAhVMaVAKHf42C9QQjRwIBw&url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410516301073&psig=AOvVaw0HGRKEOrzhd8qarmhr_RN3&ust=1513680289638123
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شکل پالت گردیده که با توجه به نمودار به دست آمده  های استانداردفاکتورهای حاصل از پیرولیز راک ع اول در نمودار

(2.) 

 
 (.Tissot and Welt, 1984برای تعیین بلوغ حرارتی )  Tmaxدر مقابل  HI: نمودار 2شکل 

 

و گاز می  تولید نفت خام  دارای پتانسیل  های مذکور هستند. کروژن  دو و سهاز کروژن نوع  عموما بررسینمونه ها مورد 

  (.2قابل بررسی می باشد جدول ) TOC بر اساس مقدارپتانسیل هیدروکربن زایی  ( Tissot et al., 1974باشند)

 

 زایی  برای ارزیابی توان هیدروکربن TOC2 , S1 ,S :مقادیر2جدول شماره 

(Peters and Cassa, 1994 .) 
1S 2S TOC کمیت 

5/2 – 1  ضعیف 1 – 5/1 1 – 5/1 

 نسبتا خوب 5/1 – 1 5/1 – 1 5/2 – 5 

 خوب 1 – 2 1 – 2 5 – 11

 خیلی خوب 2 -4 2 – 4 11 – 21
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عنوان نسبتا  ( 0,91 و 0,62( با مقدار ) 1و 6 نمونه های ) به دست آمدهد کربن آلی صدر براساس در چاه مورد مطالعه

و  3,11و 3,88( با مقادیر )  3و 9و  8و  10ونه های )م( خوب ، ن 1,48و   1,13(با مقادیر ) 12و 11  خوب، در نمونه های )

و  9,02و  9,42( با داشتن مقدارهای )  3و 4و 2و1( خیلی خوب در نظر گرفته می شوند. اما  در نمونه های )  4,21و 2,3

(. طبق میانگین پارامترهای  Peters and Cassa, 1994 ) برای توان هیدروکربن زایی عالی تخمین زده می شوند(  10,8و  1,32

   (.3می باشد جدول ) 3,61میانگین نمونه های مورد بررسی معادل  TOCمقدار  به دست آمده از پیرولیز راک ع اول

 

 ز راک ـ اول: میانگین پارامترهای به دست آمده از پیرولی3جدول شماره

 

 

 

بر این اساس پتانسیل هیدروکربن زایی بازه فهلیان/گرو در چا مورد مطالعه در محدوده خیلی خوب قرار دارد. طبق 

 3( از کروژن نوع 10و 3و  9و 4و 3و 2و 1) (، نمودار تعیین بلوغ حرارتی می توان به این نتیجه رسید که نمونه های1شکل)

می باشد. می توان اظهار داشت که  438که  Tmaxو بقیه نمونه ها از کروژن نوع دو هستند. طبق میانگین به دست آمده از 

 نمونه ها در محدوده مچور یا بالغ قرار دارند.

 

 نتیجه گیری :

نمونه به منظور انجام آنعالیز   12ان /گرو در میدان مورد مطالعه، تعداد در راستای بررسی پتانسیل هیدرو کربن زایی بازه فهلی

 پیرولیز راک ع اول انتخاب گردید نتایج حاصل از بررسی دادها به شرح زیر می باشد:

 تشخیص داده شده است.  و سه با استفاده از داده های به دست آمده  کروژن محتمل در بیشتر نمونه ها از نوع دو

توان هیدروکربن زایی در نمونه ها خیلی خوب تخمعین زده شعده اسعت      Tmax TOC 2 ,, S1S ,از پارامترهایی چون با استفاده

 د.باال می باش هیدروکربن زایی نسبتا که نشان دهنده سنگ منشاء با توان پتانسیل

 

 . منابع فارسی :

 . 189ات معدنی کشور،  صفحه ، زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشاف1384آقا نباتی، ع.، 

  .432، زمین شناسی نفت، انتشارات علوی، صفحه 1380رضایی،   

برد . چینه شناسی و رخساره های سنگی سازند فهلیان/ گرو در خلیج فارس با هدف کار1361صالحی، م، ع.، بیرانوند، ب.، ایمن دوست، ع.، 

 در مدل سازی سیستم های هیدروکربنی.

   
 

 

 TMAXمیانگین  TOC میانگین 2Sمیانگین  1Sمیانگین

99/4 36/4 61/3 438 
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 های میدان نفتی مارونسازند پابده و بخش پایینی سازند آسماری در یكی از چاه باالیینگاری بخش زیست چینه

 محمد گودرزی، محمد وحیدی نیا*، حسن امیری بختیار، محمد رضا نورایی نژاد

 ددانشجوی کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشگاه فردوسی مشه -7

 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد -2

 دکتری زمین شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب - 3

 کارشناس ارشد شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب -4

vahidinia@ferdowsi.um.ac.ir 

 چكیده :

 ین. اباشدیدزفول واقع در حوضه زاگرس م یدر زون فرو افتادگ یرانمهم ا ینفت یادیناز مجموعه م یکیارون م ینفت یدانم

 هعای غالعب بخعش   یتولوژیدر محدوده مرز دو سازند انجام شده است. ل یپابده و آسمار یبا هدف مطالعه سازندها یقتحق

بعا سعازند    یسازند آسمار یرینچاه، مرز ز ین. در اشدبایم لومیتیو سنگ آهک دو یآهک یلمورد مطالعه سنگ آهک، ش

 هعای متر نهشعته  231,1از  یکروسکوپیمقطع نازک م 81 یقدق یپژوهش پس از بررس ین. در اباشدیم یوستهپابده بصورت پ

زون  یشعده اسعت. بعر مبنعا     ییگونه شناسعا  13جنس و  43تعداد   یسازند آسمار یرینسازند پابده و بخش ز یبخش فوقان

 شد: ییشناسا یربه شرح ز یتجمع یوزون( سه ب2006الرسن و همکاران) یندب

1- Globigerina spp  - Turborotalia cerroazulensis- Hantkenina Assemblage Zone  

2-  Lepidocyclina- Operculina Assemblage Zone 

 3- Archaias sp– Spiroclypeos blankenhorni - Miogypsinoides compalanatus  Assemblage Zone 

 شده است.   یینتع شاتین – ینها ائوسن پس یهال ینسن ا یوزونبا 3 ینبر اساس ا

  حوضه زاگرس، سازند آسماری، الیگومیوسن، میدان نفتی مارون، فروافتادگی دزفول،  زیست چینه نگاری. کلید واژه ها: 

Biostratigraphy of upper part of Pabdeh Formation and lower part of Asmari Formation in one 

of the wells of Marun Oil field 

Mohammad Goodarzi 1*, Mohamad Vahidinia 2, Hassan Amiri Bakhtiar 3, Mohamad Reza Norai Nejad 

4 

1, 2: Departmen of Geology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 3, 4: National Iranian 

oil Company, Ahwaz office. 

Marun oil field is one of Iran's major oil field complexes in the Dezful embayment zone located in the Zagros 

Basin. This research was conducted with the aim of studying Pabdeh and Asmari Formations in the boundary of 

two formations. Lithology is dominated by limestone, calcareous shale and dolomitic limestone. In this well, the 

lower boundary of Asmari Formation is continuous with Pabdeh Formation. In this study, after thorough  
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examination of 85 microscopic sections of 275.5 meters, the upper part of Pabdeh Formation and the lower part 

of Asmari Formation were identified 43 genera and 57 species. 

Based on the zoning of Laursen et al. (2009), three assemblage  zones were identified as follows: 

1- Globigerina spp  - Turborotalia cerroazulensis- Hantkenina Assemblage Zone  

2-  Lepidocyclina- Operculina Assemblage Zone 

 3- Archaias sp– Spiroclypeos blankenhorni - Miogypsinoides compalanatus  Assemblage Zone 

Keywords: Zagros Basin, Asmari Formatione, Oligomiocene, Marun Oilfield Dezful embayment,  

Biostratigraphy. 
 مقدمه

سازندهای پابده و آسماری بخاطر داشتن خصوصیات سنگ منشا و سعنگ مخعزن در صعنعت نفعت اهمیعت بسعزایی دارد.        

ی وسیعی از پالئوسن تا الیگوسن نهشته شده و از این حیث منحصعر بعه فعرد اسعت.     چنانچه رسوبات سازند پابده در محدوده

ای، مرزهعای زیعرین و   ای، زیسعت چینعه  مطالعات قبلی انجام شده حاکی از تغییرات چشمگیر در خصوصعیات سعنگ چینعه   

باشد. از جمله مهمترین مطالعات انجام شده بعر روی سعازند پابعده،    باشد که در نقاط مختلف زاگرس متفاوت میباالیی می

(، 1361(، کریمععی)1360(، صععادقی و هداونععدخانی)1386)(، بهععاران1383(، حسععین زاده)1389(، گرمععابی)1333نجفععی)

( را نام برد. سازند آسماری بخاطر 1363( و  سنماری)1369(، سراوانی و همکاران)1363,1369(، هداوندخانی)1361ثبوت)

عات داشتن مخازن هیدروکربوری وسیع در قرن اخیر مورد توجه زمین شناسان قرارگرفته است. به همین منظور تاکنون مطال

نگعاری سکانسعی، دیعاژنز و.. انجعام شعده       نگاری، میکروفاسیس، چینعه نگاری، زیست چینههای سنگ چینهوسیعی در زمینه

 است. که اینجا به برخی از مهمترین مطالعات انجام شده اشاره شده است: اولین مقاله از سازند آسعماری را باسعک و معایو   

BUSK, H.G., and) (MAYO, H. T., 1918 تشر کردند. ریچاردسونمن (Richardsone, 1924)  ،لیز (LEES, G. M., 1933) 

 ، (Lacasasgen, 1963)،  (Thomas, 1948)توماس،  (Furon, 1941) ،  (Glapp, 1940)گلپ ،(Richel, 1936-1937) ریچل، 

مطالععات زیعادی بعر روی     هعای اخیعر  همچنین در سال. (Adams &Burgeois 1968)آدامز و بورژوا،   Wynd, 1965) (وایند

نگاری سکانسی و ... انجام شده که بعه مهمتعرین آنهعا اشعاره شعده      چینه نگاری،نگاری، زیست چینهخصوصیات سنگ چینه

 Mossadegh et al(2009), Ehrenberg et al,(2007), Amirshahkarami et al(2007), ، van ,(Laursen et al.,  2009) است:

Buchem et al(2010),  Rahmani et al (2009,2012), Vaziri-Moghaddam et al(2010,2011) ,Seyrafian et al(2011), 

Allahkarampour Dill, Sadeghi et al(2010).،, 

 (.1369(، بینا زاده و همکاران)1369(. نیسی و همکاران)1364) ( ، ذبیحی زوارم و همکاران1360آورجانی و همکاران)

 موقعیت جغرافیایی:

شرقی دزفول و شمال شرقی اهواز  رانده زاگرس است که در جنوب -فروافتادگی دزفول جزئی از کمربند چین خورده   

 فروافتادگی دزفول در جنوب (. میدان نفتی مارون در چهل کیلومتری شمال شرق شهرستان اهواز،1332دارد)مطیعی،  قرار
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ای آغاجاری و رامین قرار گرفته است. شکل ساختمانی مارون بر هشمالی، و در میان این ساختمان، در امتداد تاقدیس

کیلومتر و بطور  1/93(. این میدان در افق آسماری دارای طول 1384گرفته از میدان استرسی کلی زاگرس است)سراج 

ین میدان کیلومتر عرض دارد. ا 1/3کیلومتر و در کمترین حالت  3باشد، در بیشترین حالت کیلومتر عرض می 1/1متوسط 

از غرب و شمال غرب توسط  از شمال توسط میدان رامین، از جنوب توسط میدان رامشیر، از شرق توسط میدان کوپال و

 (.1های اهواز و شادگان محدود شده است)شکل میدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ه:العروش مط

 سن و بیوزون بندی بطور دقیق مورد مطالعهاز نظر فسیل شناسی،  تعیین  مقطع نازک 81به منظور انجام این پژوهش تعداد 

 – Loeblich and Tappan,(1980) Boudagher های موجود از منابعی مانند،قرار گرفت. برای شناسایی میکروفسیل

Fadel,(2008, 2018)  ،Adams T.D., Bourgeois,(1967)  و مقاالت مرتبط دیگر استفاده شد. جهت تعیین سن و زون بندی 

 استفاده شد. van Buchem et al(2010) و ون بوخم وهمکاران  Laursenet et al (2009) ی الرسن وهمکاراناز زون بند

: موقعیت میدان نفتی مارون و دیگر میادین نفتی جنوب غرب ایران )نقل از داده های منتشر نشده شرکت 7شکل 

 ملی نفت ایران(



 

174 

 

آدامز و  ، Wyand(1965)های جیمز و وایند،های شناسایی شده با بایوزونهمچنین در این مطالعه بایوزون زیستی،

 .مقایسه شدند Cahuzac & Poignant(1997)ئیگناتپو و کائوزاک و Adams & Bourgeois(1967)ابورژو
 نگاری چاه مورد مطالعه:زیست چینه

 بایوزون تجمعی اول :

Globigerina spp  - Hantkenina -  Turborotalia cerroazulensis Assemblage zone 

 متععری قععرار دارد. در ایععن بععایوزون 3161تععا   3988متععر ضععخامت داشععته و در بععین اعمععاق  63ایععن زون زیسععتی 

Globigerina spp  شود و انقعراض فراوان وغالب می Turborotalia cerroazulensis   گیعرد. ایعن زون   صعورت معی

مشعخص    Globigerina spp  باشد. شروع این بایوزون با ظهعور و فراوانعی  تجمعی مربوط به انتهای سازند پابده می

-مشخص شده اسعت.  مجموععه فسعیل    Operculina coplanata  Lepidocyclina sp ,شود و انتهای آن با ظهورمی

 اند از:های همراه این زون عبارت
Globigerina sp., Catapsydrax dissimilis., Orbuliniids sp., Globonomalina sp., Globigerina Mexicana., 

Dentoglobigerina yeguaensis., Globigrrina ciperoensis., Lenticulina sp., Striate uvigerinid., Pseudohastigerina 

micra., Zeaglobigerina ampliapertura., Subutina sp. 
 ,Adams and Bourgeois  (آدامعز و بعورژوا  (Globigerina spp Assemblage zone) این زون تجمعی هم ارز با زون چهار 

  باشد.می (Wynd, 1965) وایند spp  Globigerina 11و زون )  1967

 Adams and)باشعد. بعر اسعاس آدامعز و بعورژوا      میوسعن معی   -الیگوسعن   (Wynd, 1965) اسعاس واینعد  سن این بعایوزن بعر   

Bourgeois, 1967 ) باشد. بر اساس الرسن و همکعاران الیگوسن و میوسن زیرین می - ائوسن باالیی(Laursen et al, 2009) ،

باشد. به لحاظ سنی گسترش این یشین)روپلین( میمربوط به ابتدای الیگوسن پ  (Van Buchem, 1997)ون بوخم و همکاران 

 .باشدالیگوسن پیشین) روپلین( می  -بایوزون مربوط به بخش انتهایی سازند پابده به سن ائوسن پسین 
 بایوزون تجمعی دوم : 

Lepidocyclina - Operculina Assemblage zone. 

 متعری قعرار دارد. شعروع ایعن بعایوزون بعا ظهعور        3442 تعا  3161بعوده و در بعین اعمعاق،     متعر  113ضخامت ایعن بعایوزون   

Lepidocyclina sp و انتهای این بایوزون با ظهور و   Spiroclypeus blankhorni و Miogypsinoides complanatus  مشخص 

 Spiroclypeus blankhorniشاتین قرار دارد ولی وجود گونه   -ی روپلین به لحاظ سنی این بایوزون در محدوده شود.می

-باشد. مجموعه فسعیل شاتین می  -؟ کند بنابراین سن این بیوزون متعلق به روپلینمرز این دو تا اشکوب را از هم تفکیک می

 اند از: های همراه در این بایوزون عبارت
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Rotalia vienoti., Lepidocyclina sp., operculina sp., operculina complanata., Eulepidina sp., Eulepidina dilitata., 

Eulepidina elephantina., Hetrostegina sp., Bigerina sp., Textularia sp., Asterigerina sp., Amphistegina sp., 

Amphistegina cf bohdanowiczi., Amphistegina cf conoides.,   Haplophragmium sp., Spiroclypeus sp., Pyrgo sp.,  

Onychocella sp., Quinqueloculina sp., Chilostomella sp., Tubucellaria sp., Chilostomella sp., Triloculina 

tricarinita.  

 (Adams and Bourgeois, 1967) آدامعز و بعورژوا   3تجمععی   ،(Wynd, 1965) واینعد  19این زون تجمععی مطعابق بعا زون    

Nummulites Assemblage Zone) ,  -  Nephrolepidina  - (Eulepidina و زون زیسععتی Eulepidina-Nephrolepidina-

Nummulites vascus,  کائوزاک و پوئیگنات (Cahuzac and Poignat1997)SB22  باشعد. سعن ایعن بعایوزون بعر مبنعای       می

 باشد.   شاتین می -( روپلین2010( و ون بوخم و همکاران)2006الرسن و همکاران)

 بایوزون تجمعی سوم

Spiroclypeus blankhorni , Miogypsinoides complanatus , Assemblage zone.  

شروع این بایوزون بعر مبنعای    متری قرار دارد. 3412,1تا  3444متر ضخامت بوده و در بین اعماق 31,1بایوزون دارای  این

در  Archaias sp جنس باشد. حضورمی Spiroclypeus blankhorn ,Miogypsinoides complanatus ظهور همزمان دو گونه

هعای  باشد. مجموعه فسعیل باشد. گسترش سنی این بایوزون مربوط به شاتین میانتهای این بیوزون تایید کننده سن شاتین می

 اند از:همراه در این بایوزون عبارت

Spiroclypeos sp., spiroclypeus Blankhorni., Miogypsinoides complanatus., Miogypsinoides deharti., 

Miogypsinoides ubaghsi., Austrotrillina howchini., Austrotrillina sp., Austrotrillina asmaricus., 

Praerhapydionina delicata., Kaphus sp., Pyrgo sp., Quinqueloculina sp., Rotalia vienoti., Lepidocyclina sp., 

Bigerina sp., Nephrolepidina marginata., Hetrostegina sp., Asterigerina sp., Archaias sp., Nephrolepidina 

tournoueri.,  Elphidum sp.,  Elphidum sp1., Planorbulina sp., Polymorphidume sp., Sphaerogypsina globulus., 

Amphistegina lessonii., Polymorphidium sp. 

 2B Archaias )زیعر زون ، ) (Wynd, 1965)), Archaias operculiniformis zone وایند 18این زون تجمعی هم ارز بایوزون 

asmaricus Archaias hensoni sub zone (آدامز و بورژواand Bourgeois)  (Adams،   زون زیسـتیSB23 Miogypsinoides-

Eulepidina))   کعائوزاک و پوئیگنعات(Cahuzac and poignat, 1977)   و زون تجمععی Archaias asmaricus- Archaias 

hensoni – Miogypsinoides compalanatus  Assemblage zone الرسن وهمکاران(Laursen et al, 2009 )باشد.می 

 و بر اساس پخش و (2گونه از فرامینیفرهای بنتیک و پالنکتون شناسایی شد)شکل  13جنس و  43در این پژوهش تعداد 

هعا  . همچنین در این پژوهش برای تعیین سن بایوزون ( 3ن شناسایی گردید)شکل پراکندگی عمودی فرامینیفرها سه بایوزو

 های شناساییاستفاده شد. ضمن اینکه بایوزون Van Buchem et al  (2010) و  Laursen et al (2009)روش زون بندی از

 مقایسه Cahuzac, B., and Poignat, (1997 ,( Adama T.D., Bourgeois F.1967) ,(Wynd, 1965)) بندهایشده با زون
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( سه بیوزون تجمعی به سن ائوسن پسین 2010( و ون بوخم و همکاران)2006شدند. بر مبنای زون بندی الرسن و همکاران)

 شاتین شناسایی گردید. –
 نتیجه گیری

 باشد.بر مبنای مطالعات صورت گرفته مرز بین دو سازند بصورت پیوسته و تدریجی می

 گونه گردید. 13جنس و    43رفته بر روی فونای فسیلی منجر به شناسایی  مطالعات صورت گ

 -داران سه زون تجمعی به سن ائوسن پسین، الیگوسن پیشین پس از مطالعه دقیق مقاطع و بر اساس پخش وپراکندگی روزن

 .شاتین شناسایی گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :2شکل 
1: Spiroclypeous blankenhorni 2: Operculina complanata . 3: Hantkenina sp. 4 : Catapsydrax 

dissimilis. 5 : Heterostegina sp. 6 : Lepidocyclina sp. 7 : Turborotalita boweri. 8 : Amphistegina 

bohdanowiczi. 9 : Pyrgo sp. 10 : Quinqueloculina sp. 11 : Austrotrillina howchini. 12 : 

Miogypinoides complanatus.  
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178 

 

 )جنعوب  تنعگ زنجیعران   بعرش  در پابعده  سازند نگاری چینه ،  زیست1386م،.  ، م.، بهرامی، شیرازی نژاد ا.، پروانه بابازاده، ،س.،  بهاران

 .118-  141: 38شناسی،نگاری و رسوب چینه های ژوهشپ .پالنکتون روزن داران مبنای شیراز( بر شرق

. شعانزدهمین  (تاقعدیس کنگعان   جنعوب )گورپی پابده دربرش تنعگ دوراهعک    نانواستراتیگرافی مرز سازندهای .1361. ،ف ،هادوی ،. م ،ثبوت

 ص. 8زمین شناسی ایران.  همایش انجمن

، زیست چینه نگاری و محیط رسوبگذاری سازند آسماری 1364ح.، محبوبی، ا.ا.،  ذبیحی زوارم، ف، وحیدی نیا، م.، صادقی، ع.، امیری بختیار،
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 . 61 – 81: 11 .شناسی ایران زمین . فصلنامه
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هعای سعازندهای   ، زیسعت چینعه نگعاری و ریعز رخسعاره     1369غالم پور موگهی، س.، وزیری مقدم، ح.، صعالحی، م.ع، ارزانعی، ن.، آرمعون، ا،    

دزفول، حوضه رسوبی زاگرس، نشریه علمی پژوهشعی  های کربناته شمال فروافتادگی شهبازان وآسماری ) گذر از ائوسن به الیگوسن( در نهشته

 . 42 – 20، ص 1369، بهار و تابستان 13زمین شناسی نفت ایران، سال هفتم ، شماره 

بعر مبنعای روزن    (شعیراز  جنوب غعرب )پابده در برش چینه شناسی سالمتی  نگاری سازند. زیست چینه 1361م.  ،شیرازی ن. پروانه نژاد ،.کریمی

 ص. ایران، شناسی زمین انجمن همایش ون. شانزدهمینداران پالنکت

، مقایسعه چینعه نگعاری سکانسعی و محعیط رسعوبی سعازند آسعماری در نعواحی فعارس،           1363کلنات، ب.، وزیری مقدم، ح.، وحیعدی نیعا، م.،   

 . 124 – 103 (:1)3، 1363های رسوبی، بهار و تابستان خوززستان و لرستان از حوضه زاگرس، نشریه علمی پژوهشی رخساره

 .  139 ایران، شناسیزمین کتاب تدوین طرح از انتشارات زاگرس، شناسیچینه .1332،.ه مطیعی،

بیست و ششمین گردهمایی علعوم   در خلیج فارس. 9 -سازند پابده در جاه سیری دنا . میکروبیو استراتیگرافی 1389ا. و وزیری س. ح.  ،گرمابی

 .8 زمین، ص

 و کشعکان  زنعگ،  سعازندهای تلعه   ای چینعه  ارتبعاط  و دزفعول  فروافتعادگی  روبایوستراتیگرافی پابده در شعمال شعرقی  میک . 1333ا.  ،. نجفی

 .ص 610 معلم، تربیت دانشگاه کارشناسی ارشد، رساله .شهبازان

 سعازند  سکانسعی  نگعاری ینعه چ و هعا بررسعی ریزرخسعاره   نگعاری، نهی، زیست چ1369م.،   ل،یع.، اهلل کرم پور د ،یشاویع.، غب ،یع.، قادر ،یسین

سعال ششعم،    ران،یع نفعت ا  یشناسع  نیزم یپژوهش یعلم هنشری  زاگرس، حوضه نار، قلعه نفتی میدان در سیکلوالگ افزار نرم کمک به آسماری

 44 -22، ص 12شماره 

 

 



 

179 

 

 یسکانسع  ینگعار  نهیو چ یرسوب طیمح ،یستیز ینگار نهی، چ1364ع،  ،یع.ا، رحمان ،ی.، طاهران،عیرفیمقدم، ح.، عرب پور، ص.ا.، ص یریوز 

شعمال غعرب    د،یدزفعول، جنعوب غعرب لرسعتان( و تنعگ لنعده)کوه سعف        ی)شعمال فروافتعادگ  دیلعب سف  دانیع م 4در چاه شماره  یسازند آسمار

 دهدشت(،

 . 116 – 83، ص 1364و زمستان  زیی، پا10سال پنجم شماره  ران،ینفت ا یشناس نیزم یشپژوه یعلم هینشر

در بعرش تنعگ    دیع جد یسعت یز یزون هعا  یو معرف یشناس نهیچ، 1369صادقی، ع.، آدابی، م،ح.، طهماسبی سروستانی، ع،ر.،  ،.،نیهداوند خان
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 شمال سمنان  ین،ها  در برش درجز رفوینومپال یبر مبنا یچایسازند دل یماقل یرینهد یبررس
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 چكیده :

 - ژوراسیک میانی )باژوسین سن به متر 931 ضخامت به یهکآ یهاهیال انیم با یمارن-یلیش یتولوژیل با یچایدل سازند

 با و سازناهم طور به خود نیریز مرز در سازند نیا. گرفت قرار یبررس مورد سمنان شمال در درجزین برش در کالووین(

 توسط یجیتدر گذر با و بیشهم طور به خود ییباال مرز در و ردیگ یم قرار شمشک سازند یرو بر ییکنگلومرا هیال کی

از  یحاکم در زمان رسوبگذار نهیرید میاقل قیدق یهایبررس جهت. شود یم دهیپوش الر سازند هیال ستبر یهاآهک سنگ

ها در پوشش استفاده شد. با توجه به فراوانی سرخس یاهیگ یهاگرده شاخص دما و یهاستینوسیدا نسبت یچگونگ

 های شاخص حدواسط یا معتدل مانندداینوفالژله فراوانی و گیاهی اطراف محیط نهشته شدن سازند مورد مطالعه

Dichadogonyaulax sellwoodii, Ctenidodinium ornatum Ctenidodinium tenellum, ،نیمه  و معتدل هوای و آب

 پیشنهاد می گردد. در ژوراسیک میانی  انباشته شدن این رسوبات زمان در مرطوب مرطوب تا
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Abstract: 
 

The Dalichai Formation in Darjazin section in North of Semnan was studied. The Dalichai Formation 

in Middle Jurassic (Bajocian - Callovian) with a thickness of 631 meters consisting of an alternation of 

bulish-gray marls and limestone. This formation overlies the Shemshak formation disconformity and it 
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has gradually been covered by the thick-beded limestones of the Lar formation. In order to reconstruct 

paleoclimate during depositional course of the formation, palynological data (warm-temperate waters 

dinocysts and spore and pollen grains) were used statistically. Abundance of fern spores and such 

intermediate water dinoflagellate cysts as Dichadogonyaulax sellwoodii, Ctenidodinium ornatum 

Ctenidodinium tenellum show that the Dalichai Formation is mainly deposited in an intermediate-

humid climate, northeastern Iran during the Middle Jurassic (Bajocian - Callovian). 
 

Keywords : paleoclimate, Dalichai Formation, palynomorphs, Central Alborz 
 

 همقدم -1
 

ورف جانوری و پالینومو  های گیاهیتوان از ماکروفسیل، مینوع لیتولوژیدوره ژوراسیک عالوه بر  م دیرینهاقلی برای تعیین

 ;Batten, 1996)گذاری استفاده نمود های محیط رسوبتوان به عنوان شاخصها میها یاری گرفت. از پالینومورف

Traverse, 2007.) ها، کیتینوزوآها و غیره نماینده شرایط زیست کریتارکآها، های دریایی مانند داینوفالژلهپالینومورف

 ,Traverseای می باشند )ا نماینده شرایط آب و هوایی قارههای خشکی مانند میوسپورهرفمحیطی دریایی و پالینومو

رف ها ونومهای سازند دلیچای در برش مورد مطالعه حکایت از فراوانی هر دو گروه از پالیورفمطالعه پالینوم (.2007

و در قسمت وانی میوسپورهای گیاهی که در قاعده سازند بیشتر فرارف های خشکی و دریایی( دارد. به طوریو) پالینوم

و بنابراین جهت تعیین اقلیم  گرددها مشاهده میهای فوقانی از برش مورد مطالعه تنوع و فراوانی باالیی از داینوسیست

 دو گروه استفاده شد. دیرینه سازند مورد مطالعه از این

 

 موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به برش مورد مطالعه -2
 Eشهر بعا طعول جغرافیعایی    غرب سمنان و جنوب شهرستان مهدیکیلومتری شمال 13متر در 931برش درجزین با ضخامت

یدهای پالینولوژیکی از روش (. و جهت تهیه اسال1قرار گرفته است )شکل ˝N 35° 46΄10و عرض جغرافیایی  ˝14 ΄35 53°

 ( استفاده شد.Travers,2007استاندارد تراورس )

 بازسازی محیط دیرینه بر اساس گیاهان والد میوسپورها -3

های ها، میوسپورهای منسوب به سرخستعیین گیاهان والد اسپور و پولن در پالینوفلورای مورد مطالعه پس از شناسایی و

-و گروه Arthrophyta)یا  (Sphenophyta، دم اسبیان (Bryophyta)، بریوفیتا (Lycophyta)یتا ، لیکوف(Pterophyta)واقعی 

، ژینکوفیتا (Cycadophyta)، سیکادوفیتا (Coniferophyta)از قبیل مخروطیان  (Gymnosperms)هایی از بازدانگان 

(Ginkgophyta)  و پتریدواسپرموفیتا(Pteridospermophyta) نشان دهنده وجود گیاهان مذکور در  که مشاهده گردید

 ترکیب پوشش گیاهی مناطق اطراف محیط تشکیل نهشته های سازند دلیچای می باشد. 

های گرم و محیطها عمدتا سرخس( که 2گیرد) شکل وسپورهای برش مطالعه را در بر میمیدرصد  10از ها بیش سرخس

 Klukisporitesمیوسپور  (Playford & Dettmann, 1996). ی دهندمرطوب و مناطق استوایی تا نیمه استوایی را ترجیح م
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variegatus Couper, 1958  که به این گروه نسبت داده شده است یکی از فراوان ترین اسپورها در برش چینه شناسی مورد

 مطالعه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 ی دسترسی به برش مورد مطالعهها: راه7شکل 

 

است و قادر به تحمل محدوده  (Ginkgophyta)ژینکوفیتا علق به تکه م Chasmatosporitesدانه پولن ان به توبازدانگان میاز 

 Podocarpidites. دانه پولن (Zhou, 2009) اشاره کرد وسیعی از شرایط آب و هوایی، از مدیترانه تا معتدل سرد، می باشد

Araucariacites  وCallialasporites Classopollis مخروطیان  ق به متعل(Coniferophyta)  در مناطق مرتفع هستند و عمدتا

نسبت داده شده  Cycadophyta)سیکادوفیتا به گروه  Cycadopitesدانه پولن ، و (Nandi, 1990)و کوهستانی رشد می کنند 

به  Cycadopitesپولن و  Platysaccusو  Alisporites است که عمدتا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مشاهده می شود.

درصد از برش مورد  40که در مجموع این گروه  است نسبت داده شده (Pteridospermophyta)پتریدواسپرموفیتا گروه 

 و ,Neoraistrickia, Retitriletes, Perotrilites, Limbosporitesاسپورهایی از قبیل  مطالعه را در بر می گیرد.
Densoisporites های مختلف گیاهی موجود در از میان گروه اند.طالعه به لیکوفیتا نسبت داده شدهای مورد مدر پالینوفلوراه

به خود اختصاص داده اند. این شاخه عمدتا  را (درصد 8)رسوبات ژوراسیک میانی سازند دلیچای، لیکوفیتا فراوانی اندکی

منسوب به شاخه   Aequitriradites. میوسپور Tryon & Tryon, 1982))های گرمسیری و معتدل را ترجیح می دهند زیستگاه

( از پوشش گیاهی سازند دلیچای را به خود اختصاص داده است. درصد3/0است که درصد کمی ) (Bryophyta)بریوفیتا 
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 ,Playford & Dettmann)این شاخه گیاهی برای رشد و تولید مثل به آب )رطوبت( در محیط زندگی خود نیاز دارند 

 (.2)شکل  (1996

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف گیاهی در برش مورد مطالعه: فراوانی گروه2شکل 

 

 بازسازی محیط دیرینه براساس داینوسیست های شاخص دمایی -4 

مت ها به ویژه در قستنوع و فراوانی باالی داینوسیست های سازند دلیچای در برش درجزین حکایت ازرفومطالعه پالینوم

ها به تغییرات دمایی حساس بوده و تنها در یک محدوده دمایی داینوفالژلهکه برخی از یی. از آنجاهای فوقانی برش دارد

خاص قادر به ادامه حیات می باشند و به همین دلیل در عرض جغرافیایی خاصی پراکندگی و انتشار می یابند. رایدینگ و 

 cold)های سردهای آببه سه گروه اصلی فرم وراسیک راهای متعلق به محدوده زمانی ژداینوفالژله 1666هوبارد در سال 

water taxa)های حد واسط یا معتدل های آب، فرم(intermediate water taxa) های گرم های آبو فرم(warm water 

taxa)  تقسیم بندی کردند(Riding & Hubbard, 1999)توان ، میهادمایی داینوفالژله های شاخص. بنابراین با مطالعه گونه

در مطالعات انجام شده بر روی  .دمای کلی و کیفی آب دریا را در زمان تشکیل رسوبات حاوی آنها بازسازی کرد

 ,Ctenidodinium tenellum   های حد واسط یا معتدل ماننددهد که فرمنشان می های سازند دلیچایداینوسیست

Dichadogonyaulax sellwoodii, Ctenidodinium ornatum, Gonyaulacysta jurassica,, Turbotuberella dangeardi. 
 33و شاخص آب سرد ) درصد( 4های آب گرم  )است. فرم را در برش مورد مطالعه داشتهدرصد(  16بیشترین فراوانی )

شان می های آب سرد بیشترین تمرکز را در قاعده سازند نفرم درصد( فراوانی خیلی کمی در برش مورد مطالعه داشتند.

 دهند. 
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ه در برش مورد مطالعه بر اساس مطالعات معتدل شناسایی شد و  گرمسرد، گونه های داینوفالژله شاخص آب های  : 9شکل

 امده است . 7که در جدول (Riding & Hubbard, 1999)رایدینگ و هوبارد  

 بحث -5
هععا، دلیچععای، سرخسععها، ژینکوفیععت هععای انجععام شععده در پوشععش گیععاهی اطععراف محععیط رسععوبی سععازند   طبععق بررسععی

های ها و بریوفیتا وجود داشته اند و از میان میوسپورهای منتسب به گروهپتریدواسپرموفیتا، لیکوفیتا، مخروطیان، سیکادوفیت

(. حعداکثر فراوانعی   2ها حداکثر فراوانی و بریوفیتا حداقل فراوانی را به خود اختصاص داده اند )شکلگیاهی فوق، سرخس

در قاععده سعازند    (Playford & Dettmann, 1996) ها که عمدتا  محعیط هعای گعرم و مرطعوب را نشعان معی دهنعد       سسرخ

 ,Nannoceratopsis gracilis فراوانععی گونععه هععای شععاخص آب سععرد چععون   دلیچععای و دقیقععا در جععایی اسععت کععه   

Nannoceratopsis triceras, Pareodinia prolongata, و . Tasmanites spp.  بعرش معورد مطالععه مشعاهده معی گعردد.       در

 شودایطی فراوان میره بسته )براکیش( است و در چنین شهای ذکر شده  شاخص محیط نیمدهد که گونهمطالعات نشان می

Riding 1984, Poulsen  and Riding 2003, Fensome 1979ها و معواد  های ذکر شده از داینوسیست.  بنابراین فراوانی گونه

اف با میوسپورهای متعلق به سرخس ها و همچنین فراوانی فرامینیفرهای با پوسته پورسالنوز از خانواده میلیولیده  رف شفومآ

توانعد تاییعد   عمق با شرایط احیعایی اسعت کعه معی    و عدم حضور آمونیت در این بخش از سازند تایید کننده یک محیط کم

های خشکی کاهش رفوفوقانی از برش مورد مطالعه  فراوانی پالینومهای میانی و در قسمتکننده محیط نیمه محدود باشد. 

های  این قسعمت از سعازند معورد مطالععه     داینوسیستدهند. مطالعات انجام شده بر روی های دریایی افزایش نشان میو فرم

 ,Ctenidodinium tenellum, Dichadogonyaulax sellwoodii   هعای حعد واسعط یعا معتعدل ماننعد      دهعد کعه فعرم   نشان معی 
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Ctenidodinium ornatum, Gonyaulacysta jurassica,, Turbotuberella dangeardi.      بیشترین فراوانی را در برش معورد

 مطالعه داشته اند. 

دهعد کعه شعمال و مرکعز صعفحه ایعران در ژوراسعیک میعانی         نشعان معی   (Thierry, 2000)های پالئوژئوگرافی موجعود  نقشه

-Seyed)درجه شمالی قرار داشته است  30اشیه شمال شرقی اقیانوس نئوتتیس و در عرض های جغرافیایی )کالووین(، در ح

Emami et al., 2008; Wilmsen et al., 2009)های سازند دلیچعای توسعط   مونیتآمطالعاتی که بر روی (. 4. )شکلSeyed-

Emami and Raoufian 2017 رشمال و مرکز ایعران در ایعن زمعان انجعام شعده      انجام شده است و ماکروفسیل های گیاهی د

 است و نتایج بدست آمده از پالینومورف ها نیز تاییدکننده این موقعیت جغرافیایی است.

 

 نتیجه گیری -6
 

ها حداکثر فراوانی و بریوفیتا در پوشش گیاهی اطراف محیط رسوبی سازند دلیچای، سرخسهای انجام شده طبق بررسی

و با توجه به  ی امروزیهابا در نظر گرفتن شرایط محیط زیستی سرخس به خود اختصاص داده اند حداقل فراوانی را

در نظر گرفتن آب و هوای مطلوب  و ها در پوشش گیاهی اطراف محیط نهشته شدن سازند مورد مطالعهفراوانی سرخس

نیمه  و معتدل هوای و آبا معتدل، های شاخص حدواسط یداینوفالژله فراوانیطور و همین گیاهان والد میوسپورها

 انباشته شدن این رسوبات پیشنهاد می گردد.  زمان در مرطوب مرطوب تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Wilmsen et al, 2009: نقشه پالئوژئوگرافی ژوراسیک میانی )کالووین( و موقعیت صفحه ایران درآن )برگرفته از 4شکل 
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ه در برش مورد مطالعه بر مبنای  مطالعات معتدل شناسایی شد و  گرمسرد، گونه های داینوفالژله شاخص آب های :  7جدول

 (Riding & Hubbard, 1999)هوبارد  رایدینگ و 
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 چكیده :

در شمال شرق سمنان  ینمتر در برش درجز 931به ضخامت  یآهک هاییهال یانبا م یع مارن یلیش یتولوژیبا ل یچایسازند دل

سازند شمشک  یبر رو ییکنگلومرا یهال یکخود به طور ناهمساز و با  یرینسازند در مرز ز ینقرار گرفت. ا یمورد بررس

 یدهسازند الر پوش یهستبر ال هایتوسط سنگ آهک یجیو با گذر تدر شیبمخود به طور ه ییو در مرز باال گیردیقرار م

 یت،به کور یمیتوکسپر یهاینوسیستها، نسبت داینوسیستداو تنوع  یاز فراوان یرینهد یطمح یین. جهت تعشودیم

انجام شده  و مطالعات یمارآ یزنالآ یاستفاده شد. بر مبنا یکیحفاظت از مواد ارگان یو فاکتورها ینوفاسیسیمطالعات پال

 یشلف خارج ،(Shelf to basin transitionواسط )حد یطمح ،(Proximal shelfبه ساحل ) یکنزد یاربس یطمح چهار

(Distal shelfو )basin در نظر گرفت. باال بودن درصد اسپور و حضور مواد آمرف شفاف به  یچایسازند دل یوان براتیرا م

چون  یشاخص یهاینوسیست( و حضور دایلیولیدهپوسته پورسالنوز )خانواده م یدارا یکبنت ینیفرهایاز فرام یهمراه فراوان

Nannoceratopsis gracilis   وPareodinia ceratophora الگون( در  یط)مح یاییاح یطعمق با شراکم یطمح یک یدمو

به سمت  یج. به تدرکه داده های رسوب شناسی این مطلب را تایید می کنند از برش مورد مطالعه است ییابتدا یهاقسمت

به همراه کاهش نسبت اسپور و پولن و   یتکور یهافرم یژهها بوینوسیستدا یتنوع و فراوان یشمطالعه افزا موردبرش  یباال

 یولرهاراد یها، فراونتعداد آن یشپالنکتون و افزا ینیفرهایبه همراه ظهور فرام یطشرا ینگردد. ایها مشاهده میتوکالستف

 باز است.   یاییدر یطمح یکو نهشته شدن در  یشرویبرش نشانه پ یبه سمت باال یکپالژ یاو دوکفه

 

 ی، البرز مرکزهارفوینومپال یچای،سازند دل ی،رسوب یطمح :کلید واژه ها
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Abstract: 
 

The Dalichai Formation in Darjazin section in NE Semnan with a thickness of 631 meters consisting of an 

alternation of bulish-gray was studied. This formation overlies the Shemshak formation disconformity with 

conglomerate bed and it has gradually been covered by the thick-beded limestones of the Lar formation. In order 

to study paleoenviroment of the Dalichai Formation the authors examined many different factors including 

abundance and diversity of Dinocyst, proximate to chorat Dinocyst, palynofacies analysis and "selective 

preservation of organic matter". Based on Statistical and petrographic studies of organic matter, four 

paleoenviroment types were recognized as proximal shelf and shelf to basin transition, distal shelf and basin. A 

high percentage of brown wood and sporomorphs and the dominance of cavate and proximate dinocysts such as 

Nannoceratopsis gracilis, and pareodinia ceratophora  and fluorescent amorphous organic matter, , as well as 

Miliolid benthic foraminifera are evidence of suboxic to anoxic condition, which favored accumulation and 

preservation of organic matter in open marine lagoon,  which is in agreement with general sedimentological 

observations in the lower part of Dalichai Formation.A decrease in the brown wood and abundance and species 

richness of marine palynomorph (mainly chorate dinocysts) reflects more offshore settings in the upper part of 

Dalichai Formation.   On the other hand, Appearance and increase of planktonic foraminifera and Radiolar and 

posidonia indicate development of strong marine transgression and deposition in an open marine environment. 

 

Keywords : paleoenviroment, Dalichai Formation, palynomorphs  

 

 مقدمه  -1
 

 یواحدها یانشاخص در م یاچهره یانیم یمیرینس ییکوهزا یاییدر یشرویفاز پ ینبه عنوان نخست یچایسازند دل

خود به  یبا ضخامت نسبتاً کم و با رنگ سبز ع خاکستر یچایدل آهکی ع یدارد. سازند مارن رزبدر ال یکژوراس یتولوژیکیل

و روشن الر  ایو آهک صخره یینرنگ شمشک در پا یرهو ت واریدو سازند آ ینب ی،تپه ماهور یاافق زودفرس یکعنوان 

درصد  یدر برش مورد مطالعه حاو یچای(. سازند دلSeyed-Emami et al. 1985; Aghanabati 2004در باال، قرار دارد. )

ها رفولینومپا یسازند بر مبنا یرینهد یطه محمقاله مطالع ینا است، لذا در یاییو در یخشک یهارفوینوماز پال ییباال

 صورت گرفته است. 

 موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به برش مورد مطالعه -2

 Eشهر بعا طعول جغرافیعایی    یمهد شهرستان جنوب و سمنان غربکیلومتری شمال 13متر در 931برش درجزین با ضخامت

 (.1شکل) است گرفته قرار ˝N 35° 46΄10رض جغرافیایی ع و ˝14 ΄35 53°

                                                 
Zarei Elahe Corresponding Author:4 

E-mail :ezarei@du.ac.ir 
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 روش مطالعه وآماده سازی نمونه ها -3

گعرم از هعر    10( استفاده شعد. بعدین منظعور    Travers,2007برای تهیه اسالیدهای پالینولوژیکی از روش استاندارد تراورس )

درصعد و مراحعل    30نمونه را در داخل بشر پالستیکی ریخته و بعد از اضافه کردن اسید کلریعدریک و اسعید فلوریعدریک    

 ها از مواد سنگین دیگر صورت گرفت.( عمل جداسازی پالینومرف2lCZnسازی به وسیله محلول سنگین کلریدروی )خنثی

 فاکتورهای موثر در تفسیر محیط دیرینه-4

 ای شاخص آنهاها و پارامترهای رخسارهداینوسیت -1-4

 .(Sarjent, 1974) ها( استفاده می شودها )داینوسیتهدر بازسازی محیط دیرینه به دو صورت از سیست داینوفالژل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی دسترسی به برش مورد مطالعهها: راه7شکل 

 

 هامطالعه و ارزیابی تنوع و فراوانی داینوسیست -
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هعا در هعر نمونعه    هها به وسیله تعداد گونع هاست و تنوع گونهها وابسته به تغییرات در تعداد گونهفراوانی نسبی از داینوسیست

( اسعت و در صعورت کعاهش    mid to outer shelfیک میانی و خارجی )شود. معموالً بیشترین تنوع در محیط نرتمحاسبه می

 (. sluijs et al., 2005کند)عمق )محیط ساحلی( و یا افزایش آن میزان تنوع کاهش پیدا می

 ها استفاده از اختالف مورفولوژیکی آن -

( Cavate( و کویعت ) Chorate(، کوریعت ) Proximateپروکسعیمیت )  از نظر مورفولوژی به سه فعرم مختلعف  ها داینوسیست

های شاخص محیط( Chorate)های طویل می باشند هایی که دارای پروسس(   سیستSarjeant, 1974طبقه بندی می شوند.)

های ساحلی و یا نزدیک بعه سعاحل   ( محیطProximateهای کوتاه یا فاقد پروسس )های با پروسسدور از ساحل بوده و فرم

  را نشان می دهند.

 پالینوفاسیس   -2-4

گیرنعد را  محیطی مورد استفاده قعرار معی  تمام مواد موجود در اسالیدهای پالینولوژیکی که برای تعیین پالینوفاسیس و تفسیر 

هعای ذکعر   درصد گعروه  ( قرار داد.P) وماسرال( و پالینMPرف دریایی )و( پالینومSOM) توان در سه گروه مواد آمورفمی

 (. 2( منتقل شد )شکل Tyson, 1993شده محاسبه گردید و نتایج حاصل به دیاگرام سه گانه تایسون )

 یفاکتورهای حفاظت از مواد آل -3-4

فیتوکالست(  رف،ورف دریایی، مواد آمواین فاکتورها براساس نسبت درصد سه گروه اصلی عناصر پالینولوژیکی )پالینوم 

شوند. در این مطالعه سه فاکتور حفاظت از مواد آلی مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای حفاظت از مواد آلی سنجیده می

رف شععفاف بععه تیععره رنععگ  و( و نسععبت مععواد آمعع TPHY/OPPHYهععای شععفاف بععه تیععره رنععگ )  شععامل نسععبت ماسععرال 

(TAOM/OPAOMو مواد آم )رورف شفاف و تیره به پالینومو( ف دریاییTAOM/MP,OPAOM/MP.است ) 

 انواع رخساره پالینولوژیکی در سازند دلیچای در برش مورد مطالعه:

هعای دریعایی،   رفورخساره پالینولوژیکی در سازند دلیچای بر مبنای سه گروه اصلی از عناصر پالینولوژیکی شعامل پعالینوم  

شود. بر مبنای این سه گروه از عناصر پعالینولوژیکی  فکیک میهای )شفاف و تیره( ترف )شفاف و تیره( و ماسرالومواد آم

 :( 3-4)شکل سازند دلیچای تفکیک شد که شامل رخساره پالینولوژیکی در برش 3ها رف و ماسرالورنگ مواد آم

سعون  تای  Iهای خشکی تشکیل شده است و مطابق بعا پالینوفاسعیس   درصد از خرده 61تا  60: که Iرخساره پالینولوژیکی -1

در  91تعا   13و  12و  26و 28هعای  دهعد. نمونعه  را نشعان معی   highly proximal shelf or basinاین فاسیس شرایط  می باشد.

ی خشکی شعفاف و میعزان زیعاد    هابه دلیل درصد باالی خرده 26و  28ی هاانتهای برش در این فاسیس قرار می گیرد. نمونه

را نشعان   (proximal shelf)عمق و نزدیک به سعاحل های پروکسیمیت محیط کملهطور حضور بیشتر داینوفالژاسپور و همین

دهند که کاهش نسبت اسپور به مواد آمورف و باال بودن درصد را نشان می basinمحیط  91تا  13و  12ی هادهند. نمونهمی
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دار  در یعک  وشعرایط اکسعیژن   های کوریت نشان دهنده نرخ پعایین رسعوبگذاری  مواد آمورف تیره  و فراوانی داینوسیست

 ( است.basinمحیط عمیق )

درصد از مواد آمرف شفاف و تیره   31تا  10های خشکی، حدود درصد خرده  80تا  31: شامل IIرخساره پالینولوژیکی -2

نعگ  رهای گیاهی شفاف و تیرهرف دریایی را شامل می شود. این گروه شامل خردهودرصد پالینوم 10تا  10رنگ و حدود 

تعوان یعک محعیط    باشعد و تقریبعا معی   تایسون می Vو    III  ،IVشفاف است. و معادل با پالینوفاسیس  "رف عمدتاوو مواد آم

 ( را برای آن در نظر گرفت.  shelf to basin transitionحدواسط ) 

 ،رف شعفاف ومعواد آمع   درصعد از   80تعا   10های خشکی ، حدود درصد خرده 31تا  10: شاملIIIرخساره پالینولوژیکی -3

رف شفاف اسعت و مععادل بعا    وشود. این گروه عمدتا شامل مواد آمرف دریایی را شامل میودرصد پالینوم 21تا  10حدود 

 دهد. را نشان می  Distal shelfتایسون می باشد که تقریبا یک محیط  شلف خارجی یا  VIIIو   VIIپالینوفاسیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Tysonبر روی دیاگرام تایسون )درجزین  شناسی رخساره پالینولوژیکی سازند دلیچای برش چینههای مربوط به : داده2شکل 

 .روی شکل مشخص شده است  I,II,IIIهایدایره با( که 1995
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 بحث -5
با میعزان فراوانعی    ها های شاخص و مقایسه آنها و استفاده از داینوسیستمیزان فراوانی و تنوع داینوسیست در نظر گرفتنبا 

 توان محیط گذشته را تفسیر نمود. ( میTysonهای ارگانیکی با )دیاگرام سه گانه تایسون ()های اصلی خردهگروه

شیب اسعت و  هم های آواری و تیره رنگ سازند شمشک ناپیوسته وچای در برش مورد مطالعه با نهشتهمرز زیرین سازند دلی

ش خعود  سعنگ در قاععده بعر   شود. وجود میکروکنگلومرا و ماسهسفید رنگ مشخص می ومرایی کوارتزیبا یک افق کنگل

 دارای میزان بعاالی اسعپور و خعرده    گیرد کهباشد. بعد از آن شیل و مارن تیره رنگ قرار میگویای شروع پیشروی دریا می

هعای پروکسعیمیت   فعرم  وددرصدی فیتوکالست در اسالیدهای ابتدای بعرش و وجع   80های خشکی است. با توجه به نسبت 

رف وها( و پایین بودن درصعد معواد آمع   های دریایی )داینوفالژلههای خشکی نسبت به  فرماینوفالژله فراوانی اسپور و پولند

AOM ورد مطالعه های انتهای باژوسین در برش م)فالت قاره داخلی( را برای نهشتهعمق توان یک محیط پروکسیمال کممی

 شود که دارای پوسته پورسالنوزاز فرامینیفرهای بنتیک مشاهده میدر مقاطع نازک تعداد بیشماری نین در نظر گرفت. همچ

رف شفاف و  حضور و وگیرد . این شرایط به همراه باال بودن درصد اسپور و حضور مواد آمو در خانواده میلیولیده قرار می

از سعازند  در این بخش و عدم حضور آمونیت   Nannoceratopsis gracilis , Pareodinia ceratophoraهای  فراوانی گونه

 ,Riding 1984)  انعد تاییعد کننعده محعیط الگعون باشعد      توعمق با شرایط احیایی اسعت کعه معی   تایید کننده یک محیط کم

Poulsen  and Riding 2003, Fensome 1979)(.3) شکل   

های دریایی کعاهش و درصعد معواد    رفوهای خشکی و پالینوماسرالمتری درصد م 130تا  110راژ در مت 20تا  11از نمونه 

هعای کوریعت بعه    شعرایط بعه همعراه افعزایش داینوسیسعت     یابعد ایعن   رف شعفاف افعزایش معی   ومواد آمع  "رف خصوصاوآم

ین بعاتون  –پروکسیمیت و افزایش درصد پولن به اسپور نشان دهنده افزایش عمق همراه با شرایط احیعایی در معرز باژوسعین    

 130 ژوان در نظر گرفعت. مجعددا  از متعرا   ترا می Distal shelfاست. که مطابق با نمودار تایسون یک محیط شلف خارجی 

، هعای روشعن وتیعره   قابل توجهی از ماسرال گردد. افزایشین (کاهش عمق مشاهده میباتون –متری )تقریبا در مرز باژوسین 

هعای از نعوع پروکسعیمیت    ها مخصوصا داینوسیسعت فراوانی و تنوع داینوسیستن بودن باال بودن نسبت اسپور به پولن و پایی

( را shelf to basin transitionباشد که یک محیط حدواسعط ) عمق در محدوده زمانی باتونین می نشان دهنده کاهش مجدد

حداقل میزان خود می رسد و در انتهای باتونین این کاهش عمق به   26و  28توان در نظر گرفت. به طوری که در نمونه می

تدریج بععد از نمونعه   دهد. به ( را نشان میproximal shelfمطابق با نمودار تایسون یک محیط کم عمق و نزدیک به ساحل )

های دریایی بعه  گردد. افزایش فرمرف مشاهده میوهای دریایی  و مواد آمفرومتری افزایشی از پالینوم 230 ژیعنی مترا 26

های کوریت دلیلی بر افعزایش تعدریجی عمعق در ابتعدای     ویژه داینوسیسته ها بو فراوانی باالیی از داینوسیستع همراه تنو

یعنی مرز کالووین   10و  46های عمدتا کوریت در نمونه رف شفاف به همراه داینوسیستوکالووین است. افزایش مواد آم
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را نشعان معی     Distal anoxic shelfطابق با نمودار تایسون محعیط  دهد که میی حداکثر شرایط پیشروی نشان میپایینی و باال

رف ها به علت عدم حفظ شدگی به طعور محسوسعی کاسعته    وتا انتهای برش مورد مطالعه از درصد پالینوم 12دهد. از نمونه 

-را نشعان معی   basinکند. مطعابق بعا نمعودار تایسعون محعیط      رف تیره افزایش پیدا میوها و مواد آملشود و درصد ماسرامی

( تاییدکننده یک محیط دریعایی  posidiniaهای پالژیک )اییفرهای پالنکتون و فراوانی دوکفهحضور فرامین(. 3) شکلدهد

 باز است. 
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   ; A: (SOM:structure-less organic matter شناسیدر طول ستون چینهدیرینه فاکتورهای موثر در تفسیر محیط : 9شکل 

MP:marine palynomorph ;  P:palynomacerals)،B :lability نسبت :C ، ماسرال روشن به تیره :D  نسبت مواد آمرف :

 :  نسبت داینوسیست های پروکسیمیت به کوریت.F:  مواد آمرف به پالینومرف دریایی، تنوع و فراوانی ،Eشفاف به تیره ،

 نتیجه گیری -1

شعروع پیشعروی    شود که خعود گویعای  شروع می گسنهای ماسهر جزین ابتدا با کنگلومرا و الیهد سازند دلیچای  در برش

از فرامینیفرهعای بنتیعک   شعماری  گیرد که در مقاطع نازک تعداد بین شیل و مارن تیره رنگ قرار میآباشد. بعد از دریا می

گیرد . این شعرایط بعه همعراه بعاال بعودن درصعد       قرار می و در خانواده میلیولیده شود که دارای پوسته پورسالنوزمشاهده می

عمق با شرایط احیایی است کعه معی   از سازند تایید کننده یک محیط کمرف شفاف در این بخش واسپور و حضور مواد آم

 افعزایش تنعوع و  . به تدریج بعه سعمت بعاالی بعرش معورد مطالععه       در محدوده زمانی باتونین باشد تواند موید محیط الگون 

هعا  کالسعت وتها به همراه کاهش نسبت اسپور و پعولن و  فی های کوریت از داینوسیستها و فراوانی فرمفراوانی داینوسیست

اسعت. ظهعور    در طعول بعاتونین و کعالووین    سعطح آب  تعدریجی  گردد.  ایعن امعر نشعانه پیشعروی و بعاال آمعدن      مشاهده می

ای پالژیک به سمت باالی برش بازگو کننده چنین ونی رادیولرها و دوکفهها، فرافرامینیفرهای پالنکتون و افزایش تعداد آن

 شرایطی است.

 

 

 

References: 
 Aghanabati, S.A., 2004. "Geology of Iran. Geological Survey and Mining Exploration of Iran, Tehran", 586p.In Persian. 
 Fensome, R.A., 1979. "Dinoflagellate cysts and acritarchs from the Middle and Upper Jurassic of Jameson Land, East 

Greenland", Bulletin Grønlands Geologiske Undersøgelse 132, 98 pp. 

 Poulsen, N.E., Riding, J.B., 2003. "The Jurassic dinoflagellate cyst zonation of Subboreal Northwest Europe. In: Ineson, 
J.R. and Surlyk, F. (eds). The Jurassic of Denmark and Greenland", Geological Survey of Denmark and Greenland 
Bulletin, 1: 115-144. 

 Riding, J.B., 1984. "Dinoflagellate cyst range-top biostratigraphy of the uppermost Triassic to lowermost Cretaceous of 

northwest Europe", Palynology 8, 195–210. 

 Sarjeant, W.A.S., 1974. "Fossil and living dinoflagellates", London: Academic Press, 182 pp. 

 Sluijs, A., Pross, J., Brinkhuis, H., 2005. "From greenh ouse to icehouse; organic-wa lled dinoflagellate cysts as 
paleoenvironmental indicators in the Paleogene", Earth-Science Reviews. 68: 281-315. 

 Seyed-Emami, K., Schairer, G., Bolourchi, M.H., 1985. "Ammoniten aus der unteren Dalichy – Formation (oberes 

Bajocium bis unteres Bathonium) der Umgebung von Abe – Garm (Avaj, NW-Zentraliran)", Zitteliana, 12: 57-85, 

Munchen. 

 Traverse, A., 2007." Paleopalynology. Topics in Geobiology, second ed", Springer,Dordrecht, The Netherlands, 813 pp. 

 Tyson, R.V., 1993. "Palynofacies analysis, In: D. G Jenkins (ed.), Applied Micropaleontology and Palynology", 135-

172. 

 

 



 

197 

 

 

 (شمال شرق اصفهان)زیست چینه نگاری سازند نایبند درمنطقه دنبی 

 بر اساس فرامینیفرها 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مریم منانی

 ، ج. ا. ایران16361 -4963دانشگاه پیام نور، گروه علمی زمین شناسی، تهران  ،استادیاردکتری، 

mannani_m@yahoo.com 
 

 شهرزاد شرافت

 ، ج. ا. ایران16361 -4963دانشگاه پیام نور، گروه علمی زمین شناسی، تهران  ،استادیاردکتری، 

sh_sherafat@yahoo.com 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

قرار گرفته است.  دنبی )شمال شرق اصفهان( مورد مطالعهرتین( ناحیه و تریاس پسین )نورین در این تحقیق نهشته های 

جنس  14هدف از این پژوهش تعیین جنس و گونه فرامینیفرها در رسوبات سازند نایبند )منطقه دنبی( بوده که در نتیجه آن 

 Ophtalimidium spp., Ophtalmidium lucidum, Paleolithonellaگونه مورد شناسایی قرار گرفت. فرامینیفرها شامل:  20 و

cf. pminima, Glomspira sp., Angulodiscus gaschei gaschei, Planiinvoluta sp., Planiinvoluta carinata, Nodosaria 

nitidana, Nodosaria ordinata, Nodosaria spp., Lenticulina acutiangulata, Lenticulina varians, Lenticulina sp., 

Galeanella tollmani.  Glomospirella minima, Endothyra sp., Austroclomia marschalli, Aglutisolena conica, 

Turrisirillina? Licia variables, Involotina planidiscoides.  بر اساس انتشار چینه نگاری فرامینیفرها در سکانس رسوبی

ق، سن نورین به تریاس پسین می توان دو بیوزن تجمعی معرفی نمود. با توجه به ظهور و انقراض مجموعه فرامینیفرهای فو

نسبت داده می شود. بنابراین سن سازند نایبند در ناحیه دنبی )شمال شرق  2و رتین به بیوزون تجمعی  1بیوزون تجمعی 

 رتین در نظر گرفته می شود. –اصفهان( نورین 

 
 .زیست چینه نگاری ، فرامینیفر، نایبند، دنبی، تریاس پسین :کلید واژه ها

 
Biostratigraphy of Nayband Formation in Donbi area (Northeast of Isfahan), 

based on Foraminifera  

Maryam Mannani, Shahrzad Sherafat 

 

Abstract: This research sampled and controlled Late Triassic sequences in north of Isfahan, (Donbi area). The 

purpose of this study was to determine the genus and species of foraminifers in Nayband Formation (Dunbi 

region), which resulted in identifying 14 genera and 20 species. They included: Ophtalimidium spp., 

Ophtalmidium lucidum, Paleolithonella cf. pminima, Glomspira sp., Angulodiscus gaschei gaschei, 

Planiinvoluta sp., Planiinvoluta carinata, Nodosaria nitidana, Nodosaria ordinata, Nodosaria spp., Lenticulina 
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acutiangulata, Lenticulina varians, Lenticulina sp., Galeanella tollmani.  Glomospirella minima, Endothyra sp., 

Austroclomia marschalli, Aglutisolena conica, Turrisirillina? Licia variables, Involotina planidiscoides. Based 

on stratigraphic distribution of Fanaminifers in the sedimentary sequences of the late Triassic can be introduced 

two assemblage zone. Due to the appearance and extinction of these Foraminifera, the age of Norian proposed 

to assemblage zone 1 and Rhaetian to assemblage zone 2. Therefore, the age of Nayband Formation in the 

Dunbi (northeast of Isfahan) is considered Norian- Rhaetian. 

 

Keywords : Biostratigraphy, Foraminifera, Nayband, Donbi, Late Triassic. 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 شده گرفته( طبس شهرستان جنوب در) نایبندان کوچک دهکده شرق در متر 3008 ارتفاع با نایبند کوه از نایبند سازند نام

 .گرفت قرار یشناسای مورد طبس ناحیه در 1626 سال در داگالس توسط بار نخستین نایبند سازند(. 1338 شهرابی،) است

 به صورت مجموعه ای از رسوبات تخریبی، کربناته و مخلوطرتین(  -نورین) تریاس پسینبا سن  رسوبات سازند نایبند

کیلومتری  220در برش الگو ضخامت این رسوبات در  و در مرکز و شرق ایران گسترش وسیعی دارد آواری-کربناته

رخساره ای و  ویژگی های سنگ شناسی .(Kluyver et al., 1983)رسد  متر می 3000، به (نایبندان )روستای جنوب طبس

است و معموالً مشخص کننده رسوبگذاری آنها در محیط های دریایی  مشابه این رسوبات در بخش وسیعی از ایران مرکزی

ن زیاد نیست در اطراف اصفهان ضخامت سازند نایبند نسبت به مقطع تیپ چندا .(Fürsich et al., 2005) است کم عمق

(Hautmann, 2001). (.1360)منانی، متر می رسد 990ضخامت سازند نایبند به  اصفهان در شمال و شمال شرق  

 قرار بررسی مورد را اصفهان شمال منطقه لیاس رتو های نهشته نگاری چینه سنگ و نگاری چینه زیست (1386)منانی 

ی م کربناته -یبیتخر دستانیب واحد به گذر در گلکان کالستیک یسیلیس بخش الگو، برش همانند اصفهان شمال در. داد

  شودی م لیتبد ریقد کیکالستی سیلیس و خان حوضی فیر آهک خ،یش حوضی بیتخری واحدها به تینها در و باشد

(Mannani and Yazdi, 2009). توسط اصفهانی خاور شمال در بندینا سازند  بران روزن (Senowbari- Daryan et al., 

 دند. یگردیی شناسا  (2010

 41در یکی از مناطقی که رسوبات تریاس پسین با رخساره های دریایی کم عمق رخنمون دارد و موضوع این مطالعه است،

برش  مختصات جغرافیایی دهکده دنبی )جاده خاکی( می باشد.کیلومتری  1کیلومتری شمال شرق اصفهان )جاده آسفالته(، 

در حاشیه غربی زون این منطقه از نظر موقعیت زمین شناسی (. 1 .)شکلمی باشد  N, 52˚ 46´ 40˝ E ˝11 ´58 ˚37مذکور 

 (. 1330و همکاران،  زاهدی) قرار گرفته است( 1: 210000در حاشیه جنوبی نقشه زمین شناسی کاشان )و ایران مرکزی 
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 شمال شرق اصفهان )برش دنبی(، (: موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی  به منطقه مورد مطالعه7)شکل. 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

 کاشانی شناس نیزم گوش چهار نقشه از استفاده با( دنبی برش) شمال شرق اصفهان منطقه در نیپس اسیتر رسوبات

 رنگ،ی )رسوبی ها هیال اتیخصوص ثبت با صحرایی مطالعات. گرفت قرار مطالعه ( مورد1330، )زاهدی (1: 210000)

 و کیستماتیس صورت بهی بردار نمونه و( هیال بیش و امتداد ،یرسوبی ها ساختمان ،یجانب گسترش ،یبند هیال ضخامت،

به سانتیمتر( گردید.  1در صورت تغییر رخساره فواصل نمونه برداری نزدیک تر )حتی  .شد انجامی متر 1 فواصل در منظم

پس از مطالعه مقاطع  ویی آماده سازی و مطالعه گردید.نمونه جهت  گل ش 12مقطع نازک و  210طور کلی در این برش 

 نامگذاری جهان در شده منتشر مقاالت آخرین به توجه فرامینیفرها با نهایت در نازک از فرامینیفرها عکسبرداری شد و 

 .گردیدند
◊◊◊◊◊◊◊ 

 شرح و بحث: 

مت رسوبات تریاس پسین منطقه دنبی واقع ناپیوستگی خفیف بر روی سازند شتری قرار گرفته است. ضخا با سازند نایبند 

واحد سنگی تفکیک شده  12بر اساس مشاهدات صحرایی، این رسوبات به  متر می رسد. 318در شمال شرق اصفهان به 

گونه فرامینیفر شناسایی گردید. براساس انتشار چینه نگاری  20جنس و  14با توجه به مطالعات میکروسکوپی،  است.

 عده برش به سمت باال، دو بیوزون تجمعی شناسایی گردید:فرامینیفرها از قا
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 : 1بیوزون تجمعی   -1

( را در بر می گیرد و شامل: تناوبی از ماسه 31)متراژ  1این بیوزون از قاعده برش مورد مطالعه تا قسمت میانی واحد سنگی 

تا ضخیم الیه خاکستری رنگ، سنگ و مارن، ماسه سنگ آهکی خاکستری متوسط تا ضخیم الیه، آهک اُاُلیتی متوسط 

 متر می باشد.  31آهک نازک الیه زرد رنگ و آهک ماسه ای متوسط الیه زرد رنگ می باشد. ضخامت این قسمت 

 فرامینیفرهایی که دراین بیوزون شناسایی گردیدند، عبارتند از:

Ophtalimidium spp., Paleolithonella cf. pminima, Glomspira sp., Angulodiscus gaschei 

gaschei, Planiinvoluta sp., Nodosaria nitidana, Nodosaria ordinata, Lenticulina acutiangulata, 

Lenticulina sp., Galeanella tollmani. 

 

 Lenticulina شاخص نورین می باشند، همچنین گونه   Nodosaria ordinata و Lenticulina acutiangulata دو گونه 

acutiangulata  متعلق به زمان  1در باالترین قسمت این بیوزون تجمعی شناسایی گردیده است. بنابراین بیوزون تجمعی

 نورین می باشد.

 

 : 2بیوزون تجمعی   -2

( را در بر می گیرد و شامل: 113) متراژ  11( تا انتهای واحد سنگی 31)متراژ  1این بیوزون از قسمت میانی واحد سنگی 

رنگ، آهک متوسط الیه خاکستری روشن، آهک ماسه ای خاکستری روشن تا ضخیم الیه حاوی آهک ماسه ای زرد 

کرینوئید و براکیوپود، ماسه سنگ خاکستری و ماسه سنگ آهکی متوسط تا ضخیم الیه خاکستری روشن به صورت بین 

اشد. ضخامت واحدهای الیه ای، آهک متوسط الیه زرد رنگ و آهک متوسط تا ضخیم الیه زرد رنگ بلمنیت دار می ب

 متر می باشد. گونه های فرامینیفر این بیوزون تجمعی شامل: 122سنگی که این بیوزون تجمعی را در بر می گیرد 

Lenticulina varians, Ophtalmidium lucidum, Nodosaria spp., Lenticulina sp., Glomospirella minima, Endothyra 

sp., Austroclomia marschalli, Aglutisolena conica, Ophthalimidium spp., Turrisirillina? Licia variables, 

Planiinvoluta carinata, Involotina planidiscoides. 

 

شاخص رتین می باشند. بنابر این   Planiinvoluta carinata و   Lenticulina varians ، Glomospirella minima  گونه های

در  دنبیفونای به دست آمده از برش   دامنه چیععنه نگاری می توان در نظر گرفت. 2بیعععوزون تجمعی سن رتین را برای 

 (.2. ) شکلنمودار گسترش زمانی و ستون چینه نگاری زیسععتی ترسیم شده است 
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

 

 گونه از فرامینیفرها  گردید. 20جنس و  14مطالعات انجام شده بر روی سازند نایبند در برش دنبی سبب شناسایی  -1

بر اساس ظهور و انقراض فرامینیفرهای برش دنبی )شمال شرق اصفهان(، دو بیوزون تجمعی تشخیص داده شد. بیوزون   -2

 شاخص رتین می باشد.« 2»شاخص نورین و بیوزون تجمعی « 1»تجمعی 

 رتین می باشد. –شرق اصفهان( نورین با توجه به اطالعات به دست آمده سن سازند نایبند در برش دنبی )شمال  -3
 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 ص.68،  3کشور، شماره ف  شناسیزمین
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 بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه بهاباد،

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 mehdizadeh93@mail.um.ac.irاکرم مهدیزاده، دانشجوی دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، پست الکترونیک: 

 vaezjavadi@ut.ac.ir پست الکترونیک: ر، دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران،فاطمه واعظ جوادی، استادیا

 nazemigeo@gmail.comمحمد ناظمی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد طبس، پست الکترونیک: 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

آرکوزی ورقه ای با شیل های  -سیلتستون، ماسه سنگ های کوارتزیز تناوبی اشامل  بهابادسازند هجدک در منطقه 

های گیاهی به نسبت خوب حفظ دارنده ماکروفسیلخاکستری تیره همراه با الیه های زغالسنگ می باشد. این سازند دربر

جنس از  12متعلق به  گونه 18اند. از این میان، ای است که برای اولین بار در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتهشده

ها( ها )کونیفرالها و پینالتالها، بنتیها، سیکادالالها، کی تونیها، فیلیکالها، اسموندالستالهای مختلف اکوئیراسته

و  Elatides thomasii ،Coniopteris hymenophylloides ،Klukia exilisهای شاخص شناسایی شدند. با توجه به حضور گونه

Nilssonia macrophylla مطالعات آماری انجام شده نشان پیشنهاد می شودباژوسین برای این مجموعه فسیلی  -سن آالنین .

و  % 89/13، % 30/24، % 38/41به ترتیب با فراوانی نسبی  سموندال هاها و اینالها، پها، سیکادالهای فیلیکالدهد راستهمی

، Klukiaاند. جنس های داشته بهابادازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه بیشترین حضور را در مجموعه گیاهی ب % 43/8

Nilssonia ،Cladophlebis  وElatides    بیشترین حضور  % 44/8و  % 84/10، % 30/24، % 63/31به ترتیب با فراوانی نسبی

ای مرطوب و نیمه گرمسیری در این ها حاکی از آب و هوها و سیکادالاند. فراوانی نسبی فیلیکالرا در این منطقه داشته

  منطقه جغرافیایی بوده است.

 

 ماکروفسیل گیاهی، ژوراسیک میانی، سازند هجدک، بهاباد، فراوانی نسبی :کلید واژه ها

 
Studying of Middle Jurassic plant macrofossils in Bahabad area, Studying the relative 

abundance and comparison with other florizons in Iran 
Akram Mehdizadeh, Fatemeh Vaez Javadi, Mohammad Nazemi  

 

Abstract: 
The Hojdek Formation in the Bahabad area consists of alternation of siltstone, quartz arenitic- arkosic 

sandstones with dark gray shales and coal seams. This formation includes relatively well-preserved plant 

macrofossils which are studied here for the first time. 18 species of 12 genera belong to different orders such as 

Equisetales, Osmundales, Filicales, Cytoniales, Sycadales, Bennettitales and Pinales have been determined in 

this study. According to occurrence of the index fossils such as Elatides thomasii, Coniopteris 

hymenophylloides, Klukia exilix and Nilssonia macrophylla the age of Aalenian-Bajocian is considered for 

this assemblage. Analytical studies reveals the Filicales, Cycadales, Pinales and Osmundales respectively with 

mailto:mehdizadeh93@mail.um.ac.ir
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relative abundance of 45.78%, 24.70%, 13.86% and 8.43% were the most plentiful orders in the Middle Jurassic 

succession of the Bahabad area. In addition, Klukia, Nilssonia, Cladophlebis and Elatides were the most 

abundant genera with 31.93%, 24.70%, 10.84% and 8.44% abundance in this region. The relative abundance of 

Filicales and Cycadales established a humid sub-tropical climate for this region. 

  
Keywords: Plant macrofossil, Middle Jurassic, Hojedk Formation, Bahabad, Relative abundance 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

Tipper (1621) سری های حاوی گیاهان ژوراسیک»شیلی زغال دار حوضة کرمان را با عنوان  -نهشته های ماسه سنگی »

ایران )در آقانباتی  نامید. کمیته چینه شناسی« سری های زغال دار»( این رسوبات را 1619)  Beckettنام گذاری نمود.

 -آرکوزی سنگ های ماسه از تناوبی شامل نام گذاری کرد. سازند هجدک« سازند هجدک»( این واحد سنگی را 1333

خاکستری شامل رگه ها و عدسی های زغال است. سازند هجدک قابل مقایسه با عضو یا ممبر  -های سبز و شیل کوارتزی

D سط )از تقسیمات سازند شمشک معرفی شده توAssereto ،1699( و سازند دانسیریت از گروه شمشک )Fursich et al. ،

( می باشد. در این مطالعه رسوبات Wilmsen et al. ،2006( و سازندهای بازه حوض و آقونج در منطقه بینالود )2006

 متر با هدف شناسایی 240واقع در شرق یزد و شمال شرق بهاباد در چاهی به عمق  بهابادمربوط به سازند هجدک در منطقه 

های گیاهی و انتشار چینه شناسی و جغرافیایی آنها، بررسی فراوانی نسبی فلور موجود و تحلیل نسبی فسیلماکرو بررسی و

 آب و هوای دیرینه انجام گردیده است.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 : مورد مطالعه چاه اکتشافیموقعیت جغرافیایی 

کیلومتری شمال شرق بهاباد، با  92کیلومتری شرق یزد و  290وب غرب طبس، کیلومتری جن 280در فاصله  بهابادمنطقه 

قرار )از مسیر چادرملو(،  یزد -طول خاوری و در مسیر جاده طبس 19 10‘  41“عرض شمالی و  32 9‘  36“مختصات 

 (.1)شکل  دارد

 

 

 

 

 

 

 

 
 راه های دسترسی و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  -7شکل
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 :حقیقروش ت

در الیه های سیلت سنگ حفظ شده اند جمع آوری و برای  عمدتاًکه  بهابادماکروفسیل های سازند هجدک در منطقه 

ها، ستالاکوئیجنس از راسته های مختلف  12گونه متعلق به  18اولین بار در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 

شناسایی شدند که تصاویر نمونه های فلور این چاه نیز ها ها و پینالتالها، بنتیسیکادال ها،الها، کی تونیها، فیلیکالاسموندال

 شده اند. گونه های شناسایی شده عبارتند از:مرتب  3تا  1های در پلیت
Equisetites beanii, Todites sp.,  Coniopteris hymenophylloides, Ferizianopteris undulata, Lobifolia rotundifolia, 

Klukia exilis, Klukia crenata, Cladophlebis australis, Cladophlebis aktashensis, Cladophlebis denticulata, 

Sagenopteris phillipsii, Nilssonia undulata, Nilssonia macrophylla, Nilssonia sp., Ptilophyllum harrisianum, 

Ptilophyllum sp., Elatides thomasii, Podozamites sp. cf. P. distans. 

 Nilssoniaو  Elatides thomasii ،Coniopteris hymenophylloides ،Klukia exilisهای شاخص با توجه به حضور گونه

macrophylla پیشنهاد می شودباژوسین برای این مجموعه فسیلی  -سن آالنین. 

 :بهابادگیاهی منطقه انتشار چینه شناسی و جغرافیایی ماکروفسیل های 

(. اطالعات 1کرمان و طبس گسترش بسیار خوبی دارد )جدول زنجان، های ژوراسیک میانی در سراسر البرز، بینالود، سنگ

 مرتب شده در این جدول یکنواختی پوشش گیاهی در سرتاسر پهنه ایران در خالل ژوراسیک میانی را نشان می دهد.  
با فلورای مشابه از  بهابادهای گیاهی شناسایی شده از سازند هجدک در منطقه ناسی ماکروفسیلمقایسه انتشار چینه ش -7جدول 

 دیگر نقاط ایران

 فهرست گونه ها سن محل نویسنده
Schweitzer et al. (1997); Vaez- Javadi (2011); Vaez- 

Javadi (2011b); Vaez- Javadi (2014); Vaez- Javadi 

(2015); Vaez-Javadi & Allameh (2015); Vaez-Javadi & 

Namjoo (2016); Vaez- Javadi (2018); Vaez-Javadi & 

Abbasi (2018) 

 البرز: زیراب، رودبارک، تیار

بینالود: بازه حوض؛ طبس: مزینو، 

 کلشانه؛ زنجان: کوههای سلطانیه

early Middle 

Jurassic 
Equisetites beanii 

Kilpper (1964); Fakhr (1977); Schweitzer & Kirchner 

(2003); Vaez-Javadi & Pour-Latifi (2004); Vaez- Javadi 

& Mirzaei-Ataabadi (2006); Vaez- Javadi (2008); 

Schweitzer et al. (2009a); Saadatnejad et al. (2010); 

Vaez-Javadi (2011); Vaez- Javadi & Abbasi (2012); 

Vaez-Javadi (2014); Vaez-Javadi (2015); Vaez-Javadi & 

Allameh (2015); Vaez-Javadi & Namjoo (2016); Vaez-

Javadi (2018) 

البرز: زیراب، کارمزد، رودبارک، 

دره آپولون، بلده/ ایوا، شمال شرق 

 شاهرود، جم، فریزی، گلمکان

 بینالود: شاندیز، بازه حوض

 کرمان: پابدانا، دشت خاک

 بادطبس:کوچکعلی، مزینو، جعفرآ

early Middle 

Jurassic 

Coniopteris 

hymenophylloides 

Fakhr (1977); Vaez-Javadi & Ghavidel-Syooki (2002); 

Vaez- Javadi & Mirzaei-Ataabadi (2006); Vaez-Javadi 

(2014); Vaez-Javadi & Namjoo (2016) 

 البرز: فریزی، جاجرم؛ کرمان: پابدانا

 طبس: کوچکعلی، مزینو
early Middle 

Jurassic 

Ferizianopteris 

undulata 

Corsin & Stampfli (1977); Vaez- Javadi & Mirzaei-

Ataabadi (2006); Vaez- Javadi & Abbasi (2012); Vaez- 

Javadi (2014); Saadatnejad (2015); Vaez-Javadi & 

Namjoo (2016); Vaez-Javadi (2018) 

 ات علیاالبرز: رود بار، بلده، اشکور

 کرمان: معدن هشونی

 طبس: کوچکعلی

Early- Middle 

Jurassic 

Lobifolia 

rotundifolia  

Sadovnikov (1976); Fakhr (1977); Schweitzer &  ،البرز: طزره، کارمزد، بلده/ ایواMiddle Jurassic Klukia exilis 
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Kirchner (2003); Vaez- Javadi & Pour-Latifi (2004); 

Vaez- Javadi & Mirzaei-Ataabadi (2006); Saadatnejad et 

al. (2010); Vaez- Javadi & Abbasi (2012); Vaez-Javadi 

(2014); Vaez-Javadi (2015); Vaez-Javadi & Allameh 

(2015); Vaez-Javadi & Namjoo (2016); Vaez-Javadi 

(2018) 

فریزی، گلمکان؛ بینالود: شاندیز، بازه 

 حوض؛ کرمان: پابدانا، معدن هشونی؛

 علی، مزینو، جعفرآبادطبس: کوچک

Vaez- Javadi & Mirzaei-Ataabadi (2006); Vaez- Javadi 

& Abbasi (2012) Vaez-Javadi (2014); Vaez-Javadi 

(2015); Vaez-Javadi & Namjoo (2016) 

 البرز: بلده ؛ کرمان: معدن هشونی

 طبس: کوچکعلی، مزینو
early Middle 

Jurassic 
Klukia crenata 

Harris (1961); Schweitzer et al. (1997); Vaez- Javadi & 

Mirzaei-Ataabadi (2006); Vaez-Javadi (2011); Vaez- 

Javadi & Abbasi (2012); Vaez-Javadi (2014); Vaez-

Javadi & Namjoo (2016) 

البرز: زیراب، طزره، بلده؛ کرمان: 

 کوچکعلیاشکلی، پابدانا؛ طبس: 

late Early 

Jurassic- Middle 

Jurassic 

Cladophlebis 

aktashensis 

Fakhr (1977); Schweitzer et al. (1997)  البرز: زیراب، سنگرود، طزره 
Middle Triassic 

(Ladinian)- 

Bathonian 

Cladophlebis 

australis 

Kilpper (1964); Alavi & Barale (1970); Corsin & 

Stampfli (1977); Fakhr (1977); Schweitzer et al. (1997); 

Vaez-Javadi (2014) 

البرز: زیراب، سنگرود، طزره، جم، 

 فریزی؛ کرمان: اشکلی ؛ طبس: مزینو
Norian- Middle 

Jurassic 

Cladophlebis 

denticulata  

Schweitzer & Kirchner (1998); Vaez-Javadi (2014) نوالبرز: زیراب ؛ طبس: مزی Middle Jurassic 
Sagenopteris 

phillipsii 

Vassiliev (1984); Schweitzer et al. (2000); Vaez- Javadi 

& Pour-Latifi (2004); Vaez- Javadi & Mirzaei-Ataabadi 

(2006); Vaez- Javadi & Abbasi (2012); Vaez-Javadi 

(2014); Vaez-Javadi (2015); Vaez-Javadi & Namjoo 

(2016) 

 البرز: ناج، کجور، بلده

کرمان: اشکلی، هجدک، معدن 

 هشونی؛ طبس: کوچکعلی، مزینو
Middle Jurassic 

Nilssonia 

macrophylla 

Alavi & Barale (1970); Schweitzer et al. (2000); Vaez- 

Javadi & Mirzaei-Ataabadi (2006); Vaez- Javadi & 

Abbasi (2012); Vaez-Javadi (2014) 

البرز: سنگرود، آبیک، بلده، ناج، 

زیراب، طزره، جم؛ کرمان: داربید 

 خون، پابدانا؛ طبس: پروده، مزینو

Rhaetian- early 

Middle Jurassic 

Nilssonia 

undulata 

Kilpper (1964); Schweitzer & Kirchner (2003); Vaez- 

Javadi (2011); Vaez- Javadi & Abbasi (2012); Vaez-

Javadi (2014); Vaez-Javadi (2015); Vaez-Javadi & 

Allameh (2015); Vaez-Javadi & Namjoo (2016); Vaez-

Javadi (2018); Vaez- Javadi & Abbasi (2018) 

 البرز: طزره، ایوا، بلده، رودبارک

بینالود: بازه حوض؛ طبس: کلشانه، 

 کوچکعلی؛ زنجان: کوههای سلطانیه

late Early - 

Middle Jurassic 

Ptilophyllum sp. 

cf. P. 

harrisianum 

Schweitzer & Kirchner (1996); Vaez- Javadi & Mirzaei-

Ataabadi (2006); Vaez- Javadi (2011b); Vaez-Javadi 

(2014); Vaez-Javadi (2015); Vaez-Javadi & Namjoo 

(2016); Vaez-Javadi (2018) 

 البرز: طزره، زیراب، قزوین، تیار

 رمان: معدن هشونیک

 طبس: مزینو، کلشانه، کوچکعلی
Middle Jurassic Elatides thomasii  

Fakhr (1975); Fakhr (1977); Corsin & Stampfli (1977); 

Schweitzer & Kirchner (1996); Vaez-Javadi & 

Ghavidel-Syooki (2002); Vaez- Javadi & Mirzaei-

Ataabadi (2006); Vaez- Javadi (2008); Saadatnejad et al. 

(2010); Vaez-Javadi (2011); Vaez- Javadi & Abbasi 

(2012); Vaez-Javadi (2014); Vaez-Javadi (2015); Vaez-

Javadi & Allameh (2015); Vaez-Javadi & Namjoo 

(2016); Vaez-Javadi (2018) 

تمام مکان های مطالعه شده در 

لود و حوضه کرمان و البرز و بینا

 طبس

Rhaetian- 

Middle Jurassic 

Podozamites 
distans  

 بررسی فراوانی نسبی فلور بهاباد: 
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در این مطالعه فراوانی نسبی راسته ها و جنس های ماکروفسیل گیاهی مورد توجه قرار گرفت. زیرا چگونگی پراکنش و 

یشتری برخوردار می شود. بررسی فراوانی نسبی فلور توزیع فلور فسیلی این منطقه با به دست آمدن آمار حاصله از دقت ب

که در جدول شماره نقطه برداشت گردید، صورت گرفت  23نمونه فسیل گیاهی شناسایی شده که از  199این منطقه بر پایه 

 مرتب شده اند. 3و  2و نمودارهای شکل های  2

 بهابادیاهی جمع آوری شده از چاه اکتشافی های گهای ماکروفسیلها و راستهفراوانی نسبی جنس -2جدول شماره 

 %درصد فراوانی نسبی  تعداد اسامی جنس ها %درصد فراوانی نسبی  تعداد اسامی راسته ها
Equisetales 9 91/3 Equisetites 9 91/3 
Osmundales 14 43/8 Todites 14 43/8 

Filicales & 

Filicales incertae 

Sedis 

39 38/41 

Coniopteris 1 90/0 
Ferizianopteris 3 81/1 

Lobifolia 1 90/0 
Klukia 13 63/31 

Cladophlebis 18 84/10 
Caytoniales 3 81/1 Sagenopteris 3 81/1 
Cycadales 41 30/24 Nilssonia 41 30/24 

Bennettitales 3 81/1 Ptilophyllum 3 81/1 
Pinales 

(Coniferales) 
23 89/13 Elatides 14 44/8 

Podozamites 6 42/1 
Total 199 100 Total 199 100 

اسموندال ها به ترتیب با فراوانی  ها وها، پینالها، سیکادالهای مختلف فیلیکالبر اساس فراوانی نسبی به دست آمده، راسته

بیشترین حضور را در مجموعه گیاهی بازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه  % 43/8، و % 89/13، % 30/24، % 38/41نسبی 

، % 63/31به ترتیب با فراوانی نسبی    Elatidesو  Klukia ،Nilssonia ،Cladophlebisاند. همچنین جنس های بهاباد داشته

 اند.بیشترین حضور را در این منطقه داشته % 44/8و  % 84/10، % 30/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

های ماکروفسیل ( نمودار فراوانی نسبی راسته2شکل 

 گیاهی چاه اکتشافی بهاباد

( نمودار فراوانی نسبی جنس های ماکروفسیل گیاهی 9شکل 

 چاه اکتشافی بهاباد

file:///E:/اطلاعات%20پایان%20نامه%20ارشد%20جلالی/thesisi901014/plant%20fossil/Lobifolia
file:///E:/اطلاعات%20پایان%20نامه%20ارشد%20جلالی/thesisi901014/plant%20fossil/Lobifolia
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 نتیجه گیری :

گسترش نسبتا خوبی دارد. این سازند دربر دارنده ماکروفسیل های گیاهی نسبتا  شرق یزددر بهاباد سازند هجدک در منطقه 

گونه ماکروفسیل گیاهی  18مورد شناسایی قرار گرفتند. تعداد خوب حفظ شده ای است که برای اولین بار در این مطالعه 

-ها و پینالتالها، بنتیها، سیکادالالها، کی تونیها، فیلیکالها، اسموندالستالاکوئیجنس از راسته های مختلف  12متعلق به 

، Elatides thomasii ،Coniopteris hymenophylloidesهای شاخص با توجه به حضور گونهمورد شناسایی قرار گرفتند.  ها

Klukia exilis  وNilssonia macrophylla بر اساس  .خاطرنشان می گرددباژوسین برای این مجموعه فسیلی  -سن آالنین

-ینالها، پها، سیکادالهای فیلیکالراستهفراوانی نسبی راسته های ماکروفسیل های گیاهی شناسایی شده مشخص گردید که 

بیشترین حضور را در مجموعه گیاهی  % 43/8و  % 89/13، % 30/24، % 38/41به ترتیب با فراوانی نسبی  هاسموندال ها و ا

به ترتیب با  Elatidesو  Klukia ،Nilssonia ،Cladophlebisجنس های . اندداشته بهابادبازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه 

ها و . فراوانی نسبی فیلیکالاندبیشترین حضور را در این منطقه داشته % 44/8و  % 84/10، % 30/24، % 63/31فراوانی نسبی  

  ها حاکی از آب و هوای مرطوب و نیمه گرمسیری در این منطقه جغرافیایی بوده است.سیکادال
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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زیست چینه نگاری سازند هجدک در کوچکعلی شمالی، باختر طبس و تحلیل آب و هوایی و تطابق  "، (1364واعظ جوادى ف.، نامجو ش.، )
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Plate 1       Plate 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Plate 3 
 

Plate 1) 1- Equisetites beanii (AMHBh-16); 2- Todites sp. 

(AMHBh-10); 3- Coniopteris hymenophylloides (AMHBh-19); 

4- Ferizianopteris undulata (AMHBh-23); 5- Lobifolia 

rotundifolia (AMHBh-48); 6, 7, 8- Klukia crenata (AMHBh-

17, AMHBh-11, AMHBh-6 ); 9, 10- Klukia exilis (AMHBh-

14, AMHBh-10).  (Scale bars= 1 cm). 

Plate 2) 1- Klukia exilis (AMHBh-22); 2- Cladophlebis 

aktashensis (AMHBh-8a); 3- Cladophlebis australis (AMHBh-

8b); 4, 5, 6 - Cladophlebis denticulata (AMHBh-16a, AMHBh-

16b, AMHBh-17); 7, 8- Sagenopteris phillipsii (AMHBh-9, 

AMHBh-13); 9- Elatides thomasii (AMHBh-8c); 10- Nilssonia 

macrophylla (AMHBh-9); 11- Nilssonia undulata (AMHBh-

15); 12- Nilssonia sp. (AMHBh-24).           (Scale bars= 1 cm). 

Plate 3) 1- Ptilophyllum sp. cf. P. harrisianum (AMHBh-

11); 2- Ptilophyllum sp. (AMHBh-5); 3- Podozamites distans 

(AMHBh-23).  (Scale bars= 1 cm). 
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 چكیده

برش ارم واقع در جنوب شهرستان نکاء، از دیدگاه بایواستراتیگرافی مطالعه های پرمین میانی در این پژوهش نهشته

الیه زاد متوسط تا ضخیمی خاکستری و تیره رنگ و زیستهاآهکمتر از  140گردیده است. این توالی رسوبی با ضخامت 

شیب بر روی سازند دورود و در زیر باشد با ناپیوستگی هممیارز سازند روته ها که همنهشته یل تشکیل شده است. اینپرفس

 بیوزون به شرح زیر گردید: 3مطالعه فرامینیفرها منجر به تعیین  سازند نسن قرار گرفته است.
1) Minojapanella sp.– Schubertella sp. Assemblage zone  
2) Yangchienia haydeni – dunbarulasimplex Assemblage zone 
3) Paraglobivalvulina mira – Codonofusiella sp. Assemblage Zone 

مقایسه  نمایند.تعیین می ارم ابین تا میدین را برای آن در منطقهگی مربوط، سن مرهای سازند روته و بیوزونهامیکروفسیل

از نظر  هادهد که این رخنمونمیی دیگری از سازند روته در سراسر ایران نشان هانمونسازند روته در برش ارم با رخ

 .فوزولینیدی شباهت زیادی با هم دارندحتوای فسیلی خصوصاٌ روزنبران غیرم
 

 ، فرامینیفرامیانیهای پرمین گاری زیستی، نهشتهنها: چینهکلیدواژه
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Biostratigraphy of Middle Permian deposits of the Eram section (South of Neka) based on 

foraminifera 
Seyyed Mohamood Hoseininezhad, Hamideh Noroozpour 
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hoseininezhad@yahoo.com 

 2- PhD of Biostratigraphy and Paleontology, Department of Geology, Faculty of Science, Payame Noor University (PNU), 

Hamidehnoroozpour@yahoo.com 

Abstract 
In this investigation, Middle Permian deposits of the Eram section (South Neka city) have been studied as a 

point of view of biostratigraphy. This interval with the thickness of about 140 m consists of gray to dark gray 

medium to thick-bedded fossiliferous limestone. These deposits which is equivalent to Ruteh Formation is 

unconformably overlie the Doroud Formation and underline by the Nesen Formation. Based on foraminifera 3 

biozones have been identified in the studied interval including: 

1) Minojapanella sp.– Schubertella sp. Assemblage zone  
2) Yangchienia haydeni – dunbarulasimplex Assemblage zone 
3) Paraglobivalvulina mira – Codonofusiella sp. Assemblage Zone 
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According to microfossils and biozones, the age of the studied interval is suggested Murgabian to Middian in 

the Eram Section. The comparison between the Ruteh Formation of the Eram Section to the other surface 

section of this formation in Iran indicates that the fossil content of this outcrop especially non-fusulinid 

foraminifera are similar. 
Keywords: Biostratigraphy, Middle Permian, foraminifer 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه

و این باور وجود دارد که در زمان کربونیفر پایانی یا پرمین  بودهپرمین ایران بسیار زیاد های نهشتهگسترش جغرافیایی 

نین و فرونشینی زمین، شرایط الزم برای پیشروی گسترده دریا فراهم ساختی هرسیپیشین، با آرام گرفتن رخدادهای زمین

ی پرمین هاژرفا و پیشرونده پرمین پوشیده شده و سنگی قدیمی با دریای کمهاابومای که بسیاری از فربه گونه ؛آمده است

در این زون، سه مشاهده نمود. ی گوناگون کربونیفر، دونین، سیلورین، اردویسین و کامبرین هاتوان بر روی ردیفمیرا 

ی پرمین است. این هار باال( معرف توالیی سازند دورود )در زیر(، روته )در وسط( و نسن )دهاای به نامچینهواحد سنگ

سازندها هر یک به تنهایی یک چرخه رسوبی کامل است که میان دو سطح فرسایشی جای دارند. در بین سه سازند یاد شده 

شود که در زمان رسوبگذاری این سازند، دریای پرمین بیشترین میسازند روته بیشترین رخنمون را دارد و چنین استنباط 

آذربایجان، در سال  –به عنوان دومین چرخة رسوبی پرمین البرز (. سازند روته 1381را داشته است )آقانباتی،  گسترش

 های سازنداین پژوهش با هدف مطالعه و معرفی فرامینیفر مطالعه و معرفی شده است. ، توسط آسرتو، در درۀ روته1693

 .ن در این ناحیه انجام گردیده استها و سن سازند آروته در منطقه ارم، تعیین بایوزون

 

 های ارتباطی منطقهموقعیت جغرافیایی و راه

متری ارم در منطقه )جنوب شهرستان نکا(، از توابع روستای آکرد در نواحی جنوبی هزار جریب و دهستان  2400ارتفاعات 

، بخشی از شمال زون البرز شرقی و در غرب روستای ارم واقع شده است. این منطقه در چهارگوش کیاسر بوده استخرپشت

. دسترسی به محدوده مورد استطول شرقی  13ْ 39' 42"عرض شمالی و  39°ْ 21' 28" آن و موقعیت جغرافیایی قرار داشته

ارم  -امامزاده یحیی -روستای سیکا -دوراهی سیکا، ارم -استخرپشت -نکا -ساری -نظر از طریق جاده آسفالته دامغان

 -ورن -به جدم -وناجم -دیدو -کیاسر -پذیر است. بعالوه از طریق جاده دامغانکیلومتر( امکان 112بطول مجموع )

 (.1باشد )شکل کفرات نیز امکان پذیر می -امامزاده یحیی
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 نکا )عالمت ستاره( ارم برش پرمین در روستای ایماهواره . تصویر7شکل 

 نگاریچینه

ای گذاری واحدهای قاره. پس از رسوب(3)شکل باشد متر می 140نطقه ارم دارای ضخامت حدود سازند روته در م

زاد متوسط و ی تیره تا خاکستری رنگ و زیستهاسازند دورود، دریا در پرمین میانی توسعه یافته، به طوری که آهک

. (B2- و  A)شکل  سازند نسن قرار گرفته استشیب بر روی سازند دورود و در زیر ستبرالیه سازند روته با ناپیوستگی هم

 باشدبندی بسیار خوب و پرفسیل میی خاکستری با الیههاهای سازند روته در منطقه مورد مطالعه شامل سنگ آهکتوالی

. این سازند در برش مورد نظر دارای ضخامت مناسبی است و در مجموع در بیشتر (1362)مکوندی،  (C-2 )شکل

 باشد.نطقه ضخامت آن متوسط میی مهارخنمون

    
 

 سازند روته

 سازند دورود

 ند نسنساز

 سازند روته

A B 
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ی هاسنگ آهک -Cنمایی از مرز بین سازند دورود و روته.  -B نمایی از مرز بین سازند روته و نسن. -A .2شکل 

 .خاکستری پرفسیل سازند روته

 بایواستراتیگرافی و بایوزوناسیون

 فسیلی هایاز گروه هر یک سنی گستره شناخت .هستند بایواستراتیگرافی دانش و یونبایوزوناس ابزار ترینمهم هافسیل

 انواع تأسیس برای الزم بایواستراتیگرافی است. شرط در گام ترینمهم و اولین بایوزوناسیون در ماکروفسیل و میکرو از اعم

 طریق از شناخت این باشد.می روش این در مورد استفاده هایجنس و هاگونه از هریک ی سنیگستره از آگاهی بایوزون،

 شناسیزمین هایسازمان طبیعی، تاریخ هایها، موزهکتابخانه در که شناسیفسیل هایکتاب و مقاالت ، هامنوگراف مطالعه

 است. دسترسی قابل باشد،موجود می نفتی هایشرکت و

 در برش ارم روتهبایواستراتیگرافی سازند 

ها تنوع فسیلی چندانی وجود ، اما در مورد فوزولینهستندته در منطقه ارم دارای تنوع فسیلی خوبی بران سازند روروزن

بر اساس اولین پیدایش آنها در مقاطع مورد مطالعه  هاد. تعیین بایوزوننشوندارد و فقط به چند گونه شاخص محدود می

ی شاخص با هاجنس و گونه و مقایسه گونه 30یی و شناسا نازکمقطع  40بر اساس مطالعه بر روی  انجام شده است.

 های ارائه شده در قلمرو تتیس سه بایوزون به طور محلی و به شرح زیر برای سازند روته تفکیک گردید:زون

1). Schubertella - Minojapanella Assemblage zone 

ی بارز آن وجود هازیارت بوده و از ویژگیدهنده توالی آهکی در برش ی تشکیلهاترین الیهاین بایوزون شامل پایین

ی زیر هاو گونه هامتر و شامل جنس 80باشد. ضخامت این بایوزون یی از خانواده استافیلیده در آن میهاو گونه هاجنس

 :هستند

 فوزولینید:
Schubertella australis., Climacammina major Minojapanella sp., Nankinella sp., Dunbarulla sp., 

Boultonia sp. Schubertella sp., Tuberitina sp., Pachyphloia sp., Endothyra sp., Nodosinelloides sp., 

Langella sp., Langella perforata, Geinitzina sp., Stafella sp., Globivalvulina sp., Globivalvulina 

graeca, Hemigordius sp., Pachyphloia pedicula., Geinitzia uralica, Deckerella cf. composite, 

limacammina lagenalis 

C 
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ای سازند روته در ناحیه مورد مطالعه سن مورگابین زیرین را برای مجموعه فوزولینیدی شناسایی شده در بخشهای قاعده

در  Cancellina cutalensis زونزیست برانروزندهد و تجمعات میکروفسیلی آن شبیه به جامعه میقاعده سازند روته نشان 

 اقلیم تتیس است.

 

 
 در برش مورد مطالعه : ستون بایواستراتیگرافی سازند روته9شکل 

 

تحلیل محتوای فسیلی بخش قاعده ای سازند روته در برش مورد مطالعه و مقایسه آن با نواحی البرز مرکزی و خاوری، 

 دهد. میی مختلف قلمرو تتیس، سن مورگابین پیشین را نشان هاایران مرکزی، آباده و واحدهای هم ردیف آن در بخش
2) Yangchienia sp. – dunbarula simplex Assemblage zone 
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 Yangchienia گیرد. از ویژگی بسیار شاخص این زون ظهور گونه میمتر از سازند روته را دربر  20این زون ضخامت 

hayedni Thompson (Thompson, 1935) ی این بایوزون حضور هاباشد. از دیگر ویژگیمیورگابین پسین با سن م

 باشد.میو حضور پراکنده فوزولینیدها  Paleotextulariidaeمربوط به اعضای خانواده فراوان روزنبران 

 Globivalvulina (G. bollouides, G. cyprica (Globivalvulinaای جنس فراوانی آماری و تنوع گونه

vinderschmitt  باشد. این بایوزون سن مورگابین پسین داشته و تقربباً طبقات انتهایی سازند میویژگی بارز این بایوزون از

 گیرد.میبر  روته را در برش مورد مطالعه در

 عبارتند از: Bی بایوزون هامجموعه فرامینیفر
Schubertella transitoria., Yangcheina hydnei Thompson., Hemigordius sp., Pachyphloia pedicula., 

Dunbarulla simplex., Cribrogenerina celebreta., Boultonia sp., Geinitzina sp., Nankinella orbicularia., 

Geinitzina.tuarica., Pachyphloia sp., Pachyploia ovate, Climacammina valvulinoides., Climacammina 

Sphaerica., Climacammina lagenalis., Cribrogenerina sumatrina., Palaeotextularrid., Globivalvulina 

sp., Globivalvulina vonderschmitti., Globivalvulina bulloides., Globivalvulina cyprica Reichel., 

Nodosinelloides sp.,  

 Leven) باشدمیاز اقلیم تتیس  Afghanella schenck زیست زون برانروزنفوق قابل مقایسه با  برانروزناجتماع 

&Gorgij, 2011). 

3) Paraglobivalvulina mira – Codonofusiella sp. Assemblage Zone 

مطالعه شده در مقاطع نازک بخش انتهایی سازند روته در برش زیارت سن میدین را برای بخش انتهایی  برانروزنبررسی 

 باشد.می متر 40دارای ضخامت  دهد. این بایوزونمیاین سازند نشان 

 ی این بایوزون عبارتند از:هافرامینیفر

Codonofusiella schubertellaeformis., Codonofusiella sp., Codonofusiella nana Erki., Pachyploia 
schwageri., Dunbarulla simplex., Nankinella orbicularia., Schubertella transitoria., Globivalvulina 
vonderschmitti. Dunbarulla sp., P. globosa., Hemigordius sp., Aghathammina sp., Geinitzina 
postcarbonica., Multidiscus sp., Pachyploia ovate., Neoendothyra reicheli., Cornuspira sp., Stafella 
sp.,  

 در منطقه زیارت شهمیرزاد، از سازند آباده به سن میدین( 1363) فوق از سازند روته توسط نجابت براناجتماعی شبیه روزن

(Kimura & Ishii, 1981 )فوق از  برانروزنهای مختلف حوضه تتیس جامعه گزارش شده است. عالوه بر این در بخش

 .(Vachard et al., 2001 – Lys et al., 1980ی میدین گزارش شده است )هاالیه

باغبانی،  ؛1334ران در آذربایجان )پرتوآذر، پرمین پسین ای برانروزناین بایوزون با جامعه  برانروزنهمچنین مقایسه 

( سن میدین برای این بخش از Bozorgnia, 1973البرز ) و (Altiner et al., 2000 ؛1388 ،شعبانیان ،1389؛ شعبانیان، 1331

 کند.سازند روته بیان می

 گیرینتیجه
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 مورد و شده انتخاب بهترین برش ارم منطقه های پرمین میانی درنهشته بیواستراتیگرافی العهمط منظور به پژوهش این در

زاد متوسط تا ی خاکستری و تیره رنگ و زیستهامتر از آهک 140این توالی رسوبی با ضخامت  قرارگرفت. بررسی

شیب بر روی سازند د با ناپیوستگی همنباشمی ارز سازند روتهها که همالیه پرفسیل تشکیل شده است. این نهشتهضخیم

 برانروزن از جنس و گونه 30شده مجموعا  برداشت سنگی نمونه 10 دورود و در زیر سازند نسن قرار گرفته است. از

 عبارتند از: هااین بایوزونشناسایی شد.  پرمین میانی

1) Minojapanella sp.– Schubertella sp. Assemblage zone  
2) Yangchienia haydeni – dunbarulasimplex Assemblage zone 
3) Paraglobivalvulina mira – Codonofusiella sp. Assemblage Zone 

مقایسه سازند روته در برش ارم  نمایند.میتعیین  ارم ی سازند روته سن مرگابین تا میدین را برای آن در منطقههامیکروفسیل

ها از نظر محتوای فسیلی خصوصا دهد که این رخنمونمیروته در سراسر ایران نشان ی دیگری از سازند هابا رخنمون

در منطقه مورد نظر بر روی سازند روته و در زیر سازند نسن یک افق  بران غیرفوزولینیدی شباهت زیادی با هم دارند.روزن

  التریت و بوکسیتی قرمز رنگ وجود دارد.

◊◊◊◊◊◊◊ 
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Plate 1 

  

  

  

  

A. Schubertella sp. Minojapanella sp. 
B. Schubertella sp. Minojapanella sp. 
C. Minojapanella sp 

A B 

C D 

E F 

G H 
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D. Codonofusiella sp. 
E. Boultonia cbeni 

F. Langella sp. 
G. Dunbarula 

H. Dagmarita shahrezaensis 

 

Plate2 

  

  

  

  
A- Geinitzina taurica  
B- Globivalvulina vonderschmitti 

A B 

C D 

E F 

G H 
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C- Hemigordius sp. 

D- Neoendothyra reicheli  
E- Neogeinitzina sp. 

F- Nodosinelloides sp. 

G- Paraglobivalvulina mira 
H- Deckrella sp, 
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 معرفی پالینومورف های سازند هجدک منطقه چاه رخنه و تعیین اندکس مشابهت آن در بلوک طبس
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  vaezjavadi@ut.ac.ir،  فاطمه واعظ جوادی، استادیار دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

در منطقه چاه  1سازند هجدک در نواحی کرمان و طبس گسترش خوبی دارد. پالینومورف های این سازند در چاه  شماره 

گونه میوسپور )اسپور و  33گونه پالینومورف با ترکیب  41رخنه، غرب طبس مورد مطالعه قرار گرفت به طوری که تعداد 

گونه سیست داینوفالژله ها شناسایی شد. اندکس مشابهت )سورنسون( مجموعه پالینولوژیکی این منطقه در  12 پولن( و

تعیین گردید به طوری که اندکس  (مقایسه با مناطق کوچکعلی جنوبی )جنوب غرب( و کالشانه )شمال غرب طبس

را در سطح گونه نشان می  96/0جنس و عدد را در سطح  62/0مشابهت بین دو منطقه چاه رخنه و کوچکعلی جنوبی عدد 

می باشد.  32/0و در سطح گونه  83/0دهد. اندکس مشابهت بین دو منطقه چاه رخنه و کالشانه به ترتیب در سطح جنس 

بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که گیاهان والد میوسپورهای این مناطق از مشابهت و یکنواختی باالیی برخوردار بوده 

د که بیانگر شرایط یکنواخت نیز دارای همسانی باالیی می باش این مناطق عه داینوسیست های نوار ساحلیعالوه، مجمواند. ب

 .استحوضه دریایی از شمال تا جنوب غرب طبس  سرتاسر حاکم بر

 

 : سازند هجدک، پالینومورف ها، اندکس مشابهت، طبسکلید واژه ها

 
Palynomorphs of the Hojedk Formation in Chahrekhneh and determining its Similarity index in 

Tabas Block 
 

Fatemeh Vaez Javadi 

School of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Islamic Republic of Iran 
vaezjavadi@ut.ac.ir 

 

Abstract: 
 

Hojedk Formation is well spread in Kerman and Tabas areas. Palynomorphs of this formation were studied in 

core number 1 at the Chahrekhneh area, western Tabas city, in which 45 palynomorph species of 33 miospore 

species (spore and pollen) and 12 dinocyst species were identified. Similarity index (Sørenson) of palynological 

assemblage of this area compared to the South Kouchekali (southwest) and Calshaneh (north west Tabas city), 

in which similarity index between Chahrekhneh and South Kouchekali is 0.92 at genus level and 0.69 at species 

level. Moreover, similarity index between Chahrekhneh and Calshour is 0.87 at genus level and 0.72 at species 

level. Therefore, it can conclude that the parent flora of these miospore assemblages has high similarity and 

uniformity among these areas. Furthermore, dinocysts’ assemblages from coastal line in these areas have high 

similarity, which indicate uniform condition dominant throughout marine basin from north to south west of 

Tabas. 
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 مقدمه :

 ,Arjang (1975)، Kimyai (1968مجموعه های پالینولوژیکی رسوبات ژوراسیک میانی ایران توسط محققینی از جمله 

1974, 1977 ،)Achilles et al. (1984)، Bharadwaj and Kumar (1986)، ( 1382واعظ جوادی و همکاران)،  واعظ جوادی

 ، Dehbozorgi et al. (2013) (1363نویدی ایزد و همکاران ) ،(1388سجادی و همکاران ) ،(1384قویدل سیوکی )و 

Vaez-Javadi (2017, 2018)  وVaez-Javadi and Abbasi (2018)  مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجایی که مطالعات

مورد  ، غرب طبسمنطقه چاه رخنه 1چاه شماره در ، رسوبات سازند هجدک میباشدپالینولوژیکی سازند هجدک کافی ن

 1˝عرض شمالی و  33˚ 19˝ 13 ́کیلومتری غرب طبس با مختصات:  1/91بررسی قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه در 

متر اندازه گیری و نمونه  240(. سازند هجدک در این چاه با عمق تقریبی 1طول شرقی قرار دارد )شکل شماره  19˚ 24ˊ

 شد.برداری 
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و نقشه زمین شناسی آن )برگرفته از آقانباتی  (Alavi et al., 1997) موقعیت محل مورد مطالعه، وضعیت زمین ساخت ریزقاره بلوک طبس -1شکل شماره 

 (.1313و حقی پور، 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

برداشت شد. نمونه های برداشت شده  منطقه چاه رخنه به منظور مطالعه پالینولوژیکی 1نمونه از رسوبات مغزه شماره  38این 

آماده مطالعه شد. در این فرایند، ابتدا  (Phipps and Playford 1984با روش استاندارد فرآیندی پالینولوژی )به طور مثال 

گرم نمونه پس از یک شستشوی آرام به تکه هایی کمتر از یک سانتیمتر خرد شد. سپس نمونه ها به بشر  30تا  90حدود 

شده و با اسید کلریدریک سرد به مدت یک شبانه روز، اسید فلوریدریک به مدت دو شبانه روز اسیدشویی شدند.  منتقل

میکرون الک گردیدند. یک بار دیگر نمونه ها به مدت  20در نهایت نمونه ها با یک الک یا سیو پارچه ای با قطر منافذ 

الک شدند. در آخرین مرحله در صورت نیاز برای جدا کردن بیست دقیقه در اسید کلریدریک حرارت دیدند و مجدداً 

پالینومورف ها از کانی های سنگین و سایر مواد زائد از محلول کلرور روی استفاده می شود. نهایتاً سه اسالید از هر نمونه 
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اره گذاری که مخفف فاطمه، جوادی، هجدک و چاه رخنه می باشد، شم FJHChrتهیه گردید. این اسالیدها با نمایه 

 100گردیدند. سپس مطالعات با میکروسکوپ نوری انجام شد و در پایان عکس های میکروسکوپی با عدسی با بزرگنمایی 

از نمونه ها گرفته شد. نهایتاً، نمونه ها نامگذاری گردیده و اندکس مشابهت این مجموعه فسیلی نسبت یه سایر مجموعه 

 تعیین شد. های هم ارز زمانی در محدوده بلوک طبس
◊◊◊◊◊◊◊ 

 پالینومورف های سازند هجدک منطقه چاه رخنه

گونه  6گونه میوسپور با ترکیب  33گونه پالینومورف می باشد به طوری که تعداد  41سازند هجدک این چاه دربردارنده 

جنس می باشد. الزم به  3گونه سیست داینوفالژله متعلق به  12جنس و  14گونه پولن متعلق به  24جنس و  8اسپور متعلق به 

ذکر است پالینومورف های این سازند به دلیل حضور در مجاورت الیه های زغالی از حفظ شدگی متوسط برخوردار بوده 

  گونه های میوسپوری این سازند عبارت هستند از: اند.
Cyathidites mesozoicus (Thiergart 1949) Potonié 1955 ،Dictyophyllidites sp. cf. D. harrisii ،Klukisporites 

variegatus Couper 1958 ،Concavisporites sp. ،Cyclogranisporites sp. cf. C. multigranus Smith & Butterworth 

1967 ،Cyclogranisporites orbiculus Potonié & Kremp 1955  ،Contignisporites problematicus Döring 

1965،Araucariacites australis Cookson 1947  ،Classopollis meyeriana ،Chasmatosporites sp. cf. C. elegans 

Nilsson 1958 ،Chasmatosporites apertus (Rogalska 1954) Nilsson 1958 ،Chasmatosporites major Nilsson 

1958 ،Cycadopites follicularis Wilson &Webster 1946 ،Cycadopites crassimarginis (de Jersey 1959) de Jersey 

1964 ،Cycadopites parvus (Bolkhovitina 1953) Pocock 1970 ،Eucommiidites troedssonii (Erdtman 1948) 

Hughes 1961 ،Callialasporites minus (Traulau 1968) Guy 1971 ،Callialasporites dampieri (Balme 1957) Sukh 

Dev 1961 ،Callialasporites turbatus (Balme 1957) Tralau 1968 ،Callialasporites microvelatus Schulz 1966 ،

Pityosporites minimus (Couper 1958) Ziaja 2006  ،Pityosporites sp. cf. P. scaurus (Nilsson 1958) Schulz 1967  ،

Aratrisporites fischeri (Klaus 1960) Playford & Dettmann 1965 ،Monosulcites minimus Cookson 1947 ،

Alisporites thomasii (Couper 1958) Pocock 1962 ،Alisporites robustus Nilsson 1958 ،Parcisporites cacheutensis 

Jain 1968 و Vitreisporites jurassicus Pocock 1970. 

  چاه رخنه عبارت هستند از: منطقه 1گونه های سیست داینوفالژله های سازند هجدک در چاه شماره 

Nannoceratopsis triceras Drugg 1978 ،Nannoceratopsis spiculata Stover 1966 ،Nannoceratopsis gracilis Alberti 

1961  ،Nannoceratopsis plegas ،Nannoceratopsis  symmetrica Bucefalo Palliani & Riding 2000 ،

Nannoceratopsis raunsgaardii Poulsen 1996 ،Pareodinia ceratophora Deflandre 1947 emend. Gocht 1970 ،

Pareodinia prolongata (Sarjeant 1962) Downie & Sarjeant 1965 ،Pareodinia halosa Filatoff 1975 ،Pareodinia 

aphelia ،Kalyptea diceras Cookson & Eisenack 1960 و Kalyptea stegasta (Sarjeant, 1961) Wiggins 1975 . 
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Plate 1- Fig. 1- Klukisporites variegatus, FJHChr-37; Fig. 2-  Classopollis meyeriana, FJHChr-31; Fig. 3- 

Chasmatosporites apertus, FJHChr-37; Fig. 4- Cycadopites follicularis, FJHChr-33; Fig. 5- Callialasporites trilobatus, 

FJHChr-5; Fig. 6- Eucommiidites troedssonii, FJHChr-2; Fig. 7- Callialasporites minus, FJHChr-33; Fig. 8- 

Callialasporites dampieri, FJHChr-35; Fig. 9- Aratrisporites fischeri, FJHChr-6; Fig. 10- Chasmatosporites sp. cf. C. hians, 

FJHChr-7; Fig. 11- Vitreisporites jurassicus, FJHChr-22; Fig. 12- Cycadopites crassimarginis, FJHChr-7; Fig. 13- 

Pityosporites sp. cf. P. scaurus, FJHChr-37; Fig. 14- Alisporites robustus Nilsson 1958, FJHChr-27; Fig. 15- Pityosporites 

minimus, FJHChr-2; Fig. 16- Nannoceratopsis triceras, FJHChr-30; Fig. 17- Kalyptea stegasta, FJHChr-2; Fig. 18- 

Nannoceratopsis plegas, FJHChr-15; Fig. 19- Nannoceratopsis raunsgaardii, FJHChr-28; Fig. 20- Nannoceratopsis 

gracilis, FJHChr-38; Fig. 21- Pareodinia aphelia, FJHChr-7; Fig. 22- Pareodinia ceratophora, FJHChr-3; Fig. 23- 

Nannoceratopsis symmetrica, FJHChr-33. Scale bars are 20 µ. 

 

 بررسی اندکس سورنسون یا مشابهت
اندکس سورنسون یا مشابهت روشی آماری جهت بررسی مشابهت بین مجموعه های مختلف از یک تاکسون در مناطق جغرافیایی متفاوت 

 93واقع در  موعه پالینومورف های چاه رخنه با مجموعه های متناظر در بلوک طبس نظیر کوچکعلی جنوبیمیباشد. اندکس مشابهت مج

-Vaez)کیلومتری شمال غرب طبس  30( و کالشانه واقع در 1363و واعظ جوادی،  Vaez-Javadi, 2017)لومتری جنوب غرب طبس کی

Javadi 2017) ج آن در جدول زیر تنظیم شد. با توجه به جدول زیر اندکس مشابهت بین دو در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و نتای

نطقه مرا در سطح گونه نشان می دهد. اندکس مشابهت بین دو  96/0را در سطح جنس و عدد  62/0منطقه چاه رخنه و کوچکعلی جنوبی عدد 
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باشد. الزم به توضیح است در تحلیل اندکس مشابهت، عدد در سطح گونه می  32/0و عدد  83/0چاه رخنه و کالشانه به ترتیب در سطح جنس 

بیانگر مشابهت کامل و عدد صفر بیانگر عدم مشابهت است. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت وضعیت بوم شناختی و زیستی این دو منطقه  1

 شابه یکدیگر بوده است. باژوسین( چه در خشکی و چه در محیط ساحلی بسیار م-در بازه زمانی ژوراسیک میانی )آالنین
 

 اندکس های مشابهت بین مناطق چاه رخنه با مناطق کوچکعلی جنوبی و کالشانه در بلوک طبس. -1جدول شماره 

 

 کوچکعلی جنوبی کالشانه مناطق جغرافیایی

 (Si Index)اندکس مشابهت 

 اندکس مشابهت در سطح جنس
(Genus level) 

83/0 62/0 

 گونهاندکس مشابهت در سطح 

(Species level) 

32/0 96/0 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار اندکس مشابهت مناطق چاه رخنه، کوچکعلی جنوبی و کالشانه در بلوک طبس. -1شکل شماره 

 نتیجه گیری :
 

در منطقه چاه رخنه، غرب طبس از نظر محتوای پالینومورف های آن برای اولعین   1رسوبات سازند هجدک در چاه  شماره 

گونعه متعلعق بعه     12گونه متعلق به میوسپورها و  33گونه پالینومورف شناسایی شد به طوری که  41لعه گردید. تعداد بار مطا

در ایعن چعاه مشعاهده     Klukisporites variegatusسیست داینوفالژله ها می باشد. گونعه هعای شعاخص شعروع آالنعین نظیعر       

زدیکی، یکنواختی و مشابهت مجموعه های پالینومورف خشکی گردید. بررسی اندکس سورنسون یا مشابهت نشان دهنده ن

و دریایی با سایر مناطق بلوک طبس از جمله کوچکعلی جنوبی )جنوب غرب طبس( و کالشانه )شعمال غعرب طعبس( معی     

 96/0را در سطح جنس و ععدد   62/0باشد به طوری که اندکس مشابهت بین دو منطقه چاه رخنه و کوچکعلی جنوبی عدد 

Si: Genus level Si: Species level

South Kouchekali 0.92 0.87

Calshaneh 0.69 0.72
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و ععدد   83/0سطح گونه نشان می دهد. اندکس مشابهت بین دو منطقه چاه رخنه و کالشانه به ترتیب در سعطح جعنس   را در 

 در سطح گونه می باشد.  32/0
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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