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ساختارهای ساده و منشعب-الف
SIMPLE AND BRANCHED STRUCTURES

Ichnogenus Planolites Nicholson [22]

Planolites beverleyensis Billings [23]

Pl. 1, Fig. 2
ل با سطحی صاف ای شکهایی مستقیم یا کمی پیچ در پیچ بدون انشعاب و استوانهاین اثر فسیلی نسبتا بزرگ از داالن: توصیف

ها با موادی داالن. باشدسانتی متر متغیر می7تا 3ها بین میلی متر وطول داالن4تا 3ها بین قطر لوله. ]24[تشکیل شده است 
.انددهد توسط موجود حفار پر شدهاند که نشان میمتفاوت از سنگ میزبان پر شده

د لذا معموال شوپالنولیتس یک اثر فسیلی بدون پوشش یا آستر است و پرشدگی کانال توسط موجود حفار انجام می: مالحظات
های ظیر کرمای است که توسط رسوب خوارن اندوبنتیک نپالنولیتس یک کانال تغذیه. پرشدگی از رسوبات اطراف متفاوت است

polychaetes26[های پرکامبرین تا عهد حاضر گسترش دارد این ایکنوجنس در نهشته. ]24، 25[شود ایجاد می[.
Planolites isp.

.  ا ماندری استای شکل، مستقیم تاین اثر فسیلی دارای ساختمان هیپیکنیال و ایپ ایکنیال است و به صورت استوانه: توصیف
.ها توصیف دقیق امکان پذیر نمی باشدبه علت حفظ شدگی ضعیف نمونه. میلی متر است3عرض ایکنوفسیل 

Ichnogenus Ophiomorpha Lundgren [27]

Ophiomorpha rudis Książkiewicz [28]

Pl. 1, Fig. 5
-، مستقیم، استوانهای برجسته و سادهسیستم حفاری به صورت لوله. این اثر فسیل ساختمان اندایکنیال و اگزایکنیال دارد: توصیف

تی متر قطر داالن یک سان. مقطع عرضی داالن بیضوی است. شودهای ریز دیده میای شکل و افقی بوده و بر روی سطح آن دانه
.است

Ophiomorpha: مالحظات rudis یک داالنdomichnial پس از رسوبگذاری(post-depositional ) است که توسط
.]29[ای تغذیه کنند های عمیق تا بسترهای ماسهسخت پوستان میگو مانند ایجاد شده است که قادرند از محیط

Ichnogenus Thalassinoides Ehrenberg [30]

Thalassinoides suevicus Rieth [31]

Pl. 1, Fig. 7
شکل که قطر داالن Yیا Tهایی کم و بیش منظم هایی استوانه ای شکل غالبا افقی و بزرگ با شاخهسیستمی از داالن: توصیف

].32[شکل هستندTانشعابات دوگانه رایج تر از انشعابات . در محل انشعاب بیشتر است

های دریایی کم این اثر در محیط. شودای و سکونت سخت پوستان دکاپود در نظر گرفته میتاالسینوئیدز ساختار تغذیه: مالحظات
.  شوددیده می ]34، 35[های فلیش و توربیدیتی نواحی ژرف تا نهشته]33[عمق 

Ichnogenus Palaeophycus Hall [36]

Palaeophycus tubularis Hall [36]

Pl. 1, Fig. 3
نات در سطح زیرین ای شکل افقی یا کمی خمیده با سطحی صاف یا دارای تزئیهایی استوانهاین اثر فسیلی به صورت تونل: توصیف

.  پرشدگی بدون ساختار و جنس آن مشابه رسوبات میزبان است. شودطبقه دیده می
کارچی های رسوب خوار یا ش-شود و توسط کرمهای دریایی و غیر دریایی دیده میاین اثر فسیلی در بسیاری از محیط: مالحظات
.]25[آید بوجود می

ساختارهای پیچاپیچ و ماندری-ب
WINDING AND MEANDERING STRUCTURES

lchnogenus Nereites Maclleay [37]

Nereites irregularis Schafhäutl [38]

Pl. 1, Fig. 1
مرکزی و نسبتا کوچک، ماندری، اندایکنیال یا ایپاکنیال و به صورت تمام برجسته که از یک بخشNereitesیک گونه : توصیف

بخش مرکزی به . ]39[های کناری متشکل از نهشته های دوباره حمل شده با حفظ شدگی ضعیف تشکیل شده است نازک و لوب
رنگ پرشدگی بخش مرکزی. ها مقدار جزئی باالتر استطور ترجیحی از حفظ شدگی باالتری برخوردار است و در برخی نمونه

است های عرضی ظاهر شدهدهد ساختار پرشدگی نامعلوم به صورت ریبروشن تری نسبت به سنگ میزبان دارد که نشان می
]39[.

است و احتماال توسط موجودات رسوب خوار کرمی شکل ایجاد شده است ( (Pascichnionیک اثر چرایی Nereites: مالحظات
]40[.

lchnogenus Scolicia, De Quatrefages [41]

Scolicia strozzii Savi & Meneghini [42]

Pl. 1, Fig. 4
یک شیار میانی دو . ای هیپیکنال مستقیم یا ماندری سفت تشکیل شده استاین اثر فسیل به صورت برجستگی دوتیکه: توصیف

عرض، . تندهای برجسته و شیار میانی در مقطع عرضی به صورت کمانی شکل هسبخش. تیکه برجستگی را از هم جدا کرده است
.]21[بلندی و نسبت عناصر موروفولوژیکی در یک نمونه با نمونه دیگر متفاوت است 

توسط فرسایش تشکیل شده Scoliciaاین ایکنوتاکسون در حقیقت قالب شیاری است که پس از شسته شدن داالن : مالحظات
.]43[های کم عمق تولید شده استچینهدرS. strozzii. است

 Networksساختارهای مشبک-ج

Squamodictyon Vialov & Golev [44]

Squamodictyon tectiforme Sacco [45]

Pl.1, Fig. 6
رد تشکیل های فلس مانند گای منظم از مشیک اثر فسیل تیپیک گرافوگلیپتید است که از شبکهSquamodictyon: توصیف

های کرتاسه واین ایکنوفسیل از نهشته. میلی متر است1ها کمتر از میلی متر و عرض رشته5تا 4ها حدود اندازه مش. شده است
از پیچیدگی بیشتری برخوردار Paleodictyonنسبت به Squamodictyon ].46[های ترشیاری گزارش شده است فلیش
.  است

اینردهافلیش.گرفتقرارمطالعهموردعربگداربرشدررفسنجانغربائوسنفلیشرسوبات:چکیده
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وکگریفلدسپاتیکووکگریریز،دانههایسنگماسهریز،دانههایآرنایتکالکازبیشتروبودههتروژن
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Planolites beverleyensis (Billings), Planolites isp., Ophiomorpha rudis
(Książkiewicz), Thalassinoides suevicus (Rieth), Palaeophycus tubularis (Hall),

Nereites irregularis (Schafhäutl), Scolicia strozzii (Savi & Meneghini),

Squamodictyon tectiforme (Sacco).
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1) Nereites irregularis ,2) Planolites beverleyensis, 3) Palaeophycus tubularis, 4) Scolicia 

strozzii,  5) Ophiomorpha rudis, 6). Squamodictyon tectiforme, 7) Thalassinoides 

suevicus, Scale bar: 1 cm


