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چكيده
توالي به نسبت کاملي از نهشته هاي پرمین در شمال خاوري شهرستان قره ضیاءالدین )برش ایالنلو( رخنمون دارد که شامل سازندهای دورود، روته، نسن و الی باشی است. در 
این پژوهش سازند روته به ستبرای 751 متر شامل آهك هاي متوسط تا ستبرالیه تیره تا خاکستري رنگ، سازند نسن به ستبرای تقریبي 627/3 متر متشكل از آهك هاي شیلي، 
شیل و مارن و سازند الي باشي به ستبرای 22/7 متر از آهك هاي نازك الیه گرهكی خاکستري رنگ، آهك هاي سرخ رنگ و شیل رنگین مورد شناسایي و تفكیك قرار گرفتند. 
مرز زیرین این توالي با نهشته هاي ماسه سنگي سازند دورود به سن پرمین پیشین به صورت ناپیوستگي همشیب و مرز باالیي ردیف رسوبی مورد مطالعه با آهك هاي سازند الیكا 
به سن تریاس پیشین- میاني به صورت پیوسته و همشیب است. مطالعه  صورت گرفته روی جامعه  میكروفسیل های شناسایی شده در برش مورد مطالعه سبب تأسیس 5 زیست زون 
زیست زون کوبرگندین،  سن  به   Tetrataxis-Globivalvulina-Nankinella Assemblage Biozone زیست زون  از  عبارت  شدکه  پرمین  دریایی  رسوبی  ردیف  برای   تجمعي 

مورگابین  سن  به   Paraglobivalvulina-Pachyphloia Assemblage Biozone زیست زون  میانی،  پیشین-  مورگابین  سن  به   Langella-Geinitzina Assemblage Biozone 

 Frondina-Hemigordius-Cribrogenerina Assemblage Biozone به سن میدین و زیست زون Codonofusiella-Palaeotextolaria Assemblage Biozone پسین- میدین، زیست زون
به سن جلفین. مطالعه جامعه   میكروفسیل هاي شناسایي شده در برش ایالنلو دامنه   سني کوبرگندین- دوراشامین )پرمین میانی تا پرمین پسین( را براي نهشته های معادل سازند های 
روته، نسن و الی باشی در برش چینه شناسي ایالنلو نشان می دهد. بر پایه تغییرات سنگ شناسی، 15 لیتو زون در این برش برای نهشته های پرمین مورد شناسایي قرار  گرفت. با توجه 
)هم ارز  میانی  پرمین  اشكوب های  معرفی  و  تأسیس  برای  برشی  عنوان  به  مطالعه می تواند  برش مورد  پرمین،  توالی دریایی  فسیل شناسی و ستبرای  به ویژگی های سنگ شناسی، 

کوبرگندین، مورگابین و میدین( و پرمین پسین )هم ارز جلفین و دوراشامین( مورد استفاده قرار گیرد.
 

كليدواژه ها: پرمین، ایالنلو، قره ضیاءالدین، سازند روته، سازند نسن، سازند الی باشی.
E-mail: rahimshabanian@yahoo.com  نویسنده مسئول: رحیم شعبانیان*

 مطالعه چينه نگاری سنگی و زیستی نهشته های آهكی پرمين ميانی و 
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1- پيش نوشتار
قلمرو  از  بود و بخشي  قرار گرفته  ایران در شمال گندوانا  پرمین، سرزمین  در زمان 
تتیس و قاره  کیمیرید را تشكیل مي داده است. با توجه به این ویژگی، در بیشتر مناطق 
که  دید  را  پرمین  سكویی  کربناتی  دریایی  رسوبات  از  کاملي  توالي  می توان  ایران 
بیرون زدگي این توالي ها در شمال باختر ایران یكي از کامل ترین مقاطع پرمین و نیز 
پرموتریاس ایران است. ردیف دریایي پرمین میاني و پرمین پسین برش چینه شناسي 
کیلومتري جنوب خاوري  در 42  ایالنلو،  در خاور- شمال خاوري روستاي  ایالنلو 
شهرستان پلدشت و 39 کیلومتري شمال خاوري شهرستان قره  ضیا ءالدین در استان 
آذربایجان  غربی رخنمون دارد. ابتداي برش مورد مطالعه داراي مختصات جغرافیایي 
برش مورد  انتهاي  است.  °45 طول خاوري  ׳18  ״71  و  °39 عرض شمالي  ׳03  ״41 

طول   45° ׳21  ״16  و  شمالي  عرض   39° ׳04  ״43  جغرافیایي  مختصات  با  مطالعه 
خاوري مشخص مي شود. برای دسترسي به محدوده  مورد مطالعه )چنانچه شهر تبریز 
به عنوان مبدأ انتخاب شد( مي توان از جاده  آسفالته  درجه یك تهران- تبریز- ماکو 
استفاده کرد )شكل 1(.  باختري منطقه عبور مي کند،  از گوشه   جنوب  بیرون  از  که 
و  مارن  و  شیل  مارني،  و  شیلي  آهك هاي  سنگ آهك،  شامل  دریایي  ردیف  این 
نهشته هاي ماسه سنگي است که با ستبرای تقریبي1400متر و قابل مقایسه با سازند هاي 
 )Teichert et al., 1973( و الي باشي )Glaus, 1964( نسن ،)Assereto, 1963( روته 
دورود  سازند  ماسه سنگ هاي  روي  همشیب  و  ناپیوسته  به صورت  که   است 
)Assereto, 1963( به سن پرمین پیشین )آسیلین- ساکمارین( قرار گرفته و مرز باالیي این 
توالي با رسوبات آهكي و دولومیتي سازند الیكا به سن تریاس پیشین- میاني به صورت 
با  مطالعه  مورد  منطقه    پرمین  رسوبات  زیرین  مرز  همچنین  است.  همشیب  و   پیوسته 

آهك هاي سازند ایالن قره )Alavi-naini & Bolourchi, 1973( به سن دونین پسین- 
کربنیفر پیشین به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. با توجه به اینكه تاکنون گزارش 
جامعی از روزن بران نهشته هاي پرمین این ناحیه منتشر نشده و از سوی دیگر با توجه 
به ستبرای زیاد توالی دریایی پرمین، گذر پیوسته پرمین به تریاس، فراوانی روزن بران 
در ردیف مورد اشاره و اهمیت این گروه از میكروفسیل ها در تعیین سن و برقراری 
مطالعات  در  مي تواند  پژوهش  این  نتایج  پسین،  پرمین  و  میانی  پرمین  اشكوب های 

زیست چینه نگاری، تطابق و تأسیس اشكوب های پرمین مورد استفاده قرارگیرد.

2- تاریخچه مطالعاتی منطقه
توالی چینه شناسی پرمین و تریاس در برش چینه شناسی ایالنلو قابل مقایسه با نهشته های 
جنوب  و  جنوب  در  الی باشی  و  زال  چینه شناسی  برش های  در  تریاس  و  پرمین 
باختری جلفاست که بخشی از کمربند رسوبی آباده- جلفا با روند شمال باختری- 
و  سنگ شناسی  پرمین،  نهشته های  زیاد  ستبرای  می دهند.  تشكیل  را  خاوری  جنوب 
ریخت شناسی خاص ردیف های رسوبی پرمین پسین، گذر پیوسته  پرمین به تریاس و 
ستبرای زیاد نهشته های تریاس از مهم ترین ویژگی های این کمربند به شمار می رود 
که در گستره  حدود 1200 کیلومتر گسترش دارد. اولین پژوهش جامع چینه شناسی 
و فسیل شناسی انجام گرفته در ارتباط با ردیف های پرمین و تریاس در برش الی باشی 
الی باشی  سازند   Teichert et al. (1973) است.   Stepanov et al. (1969) به  مربوط 
بلورچی و  نهشته های پرمین معرفی کرده اند.  باالترین بخش  برای  بار  اولین  برای  را 
پلدشت، ردیف  برگه یك صد هزار  نقشه  زمین شناسی  تهیه  سعیدی )1365( ضمن 
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رسوبی پرمین در برش ایالنلو را مطالعه و آنها را با عنوان گروه ایالنلو معرفی کردند 
از دیگر  الی باشی است.  نسن و  از 4 واحد سنگ چینه ای دورود، روته،  که متشكل 
  Kahler & Kahler (1977)، پژوهش های انجام گرفته در برش مورد مطالعه می توان به
Altiner et al. (1980)، باغبانی )1375(، عربی و حمدی )1384( و شعبانیان )1386( 

اشاره کرد. پرتوآذر )1374( ضمن مطالعه  ردیف دریایی پرمین در برش الی باشی، 
Stepanov et al. (1969) و  بنیادی در تقسیم بندی های تأسیس شده توسط  تغییرات 
این  برای  را  الی باشی  و  جلفا  سورمق،  سازند های  و  ایجاد   Teichert et al. (1973)

را  جلفا  و  آباده  پرمین  مرجان های  از  شماری   Ezaki (1991) کرد.  معرفی  نهشته ها 
 منتشر کرده است. از دیگر مطالعات انجام گرفته در ارتباط با دیرینه شناسی ردیف های
،Korte & Kozur (2005)  ،Vaziri & Yao (2005) به  می توان   پرمین 
،Mette (2008)  ،Kozur & Mette (2006)  ،Kozur (2004, 2005 & 2007) 

Leda et al. (2014) ،Yousefirad et al. (2013) ،Mohtat-Aghaei et al. (2009) و 

Ghaderi et al. (2014a,b & c) اشاره کرد.

3- بحث 
شامل  متر  تقریبي1400  ستبرای  به  مطالعه  مورد  برش  در  پرمین  دریایي  نهشته هاي 
توالي سنگ چینه اي سازندهاي روته، نسن و الي باشي است. مرز زیرین این توالي با 
نهشته هاي قاره اي ماسه سنگي سازند دورود به سن پرمین پیشین به صورت نا پیوستگی 
تریاس  سن  به  الیكا  سازند  دولومیت هاي  و  آهك ها  با  آن  باالیی  مرز  و   همشیب 

پیشین- میاني به صورت پیوسته و همشیب است )شكل 2(.
3- 1. سنگ چينه نگاری سازندها در برش مورد مطالعه 

با  نتایج حاصل  مقایسه   و  گرفته  آزمایشگاهي صورت  و  مطالعات صحرایي  پایه  بر 
پژوهش هاي سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری انجام گرفته از توالی های پرمین 
با  مقایسه  قابل  ایالنلو  برش  در  پرمین  دریایي  نهشته هاي  ایران،  نواحي  دیگر  در 
این سازندها   .)3 )فرج نژاد، 1391( )شكل  الي باشي هستند  و  نسن  روته،  سازندهاي 
شده اند  تقسیم  لیتو زون   15 به  سنگ شناختي  تغییرات  پایه  بر  مطالعه  مورد  برش  در 

)شكل های 4 و 5(.
- سازند روته:  شامل751 مترآهك هاي متوسط تا ستبرالیه  تیره تا خاکستري رنگ 

منطقه   در  را  صخره سازی  رخنمون هاي  که  است  ماسه سنگي  واحدهاي  با  همراه 
گروه هاي  می دهد.  تشكیل  را  منطقه  بخش هاي  مرتفع ترین  و  کرده  ایجاد  مورد 
ماکروفسیلي به فراواني در سطح الیه بندی این سازند دیده مي شود. بر پایه تغییرات 
سنگ شناختی و نیز محتواي گرهك های چرتی و نماي ظاهري، سازند روته در برش 
مورد مطالعه قابل تقسیم به 7 لیتو زون است )شكل های 4 و 5(. مرز  زیرین این سازند 
مرز  و  فرسایشی  ناپیوستگي  به صورت  دورود  سازند  رنگ  سرخ  ماسه سنگ هاي  با 
است. سن سازند روته  پیوسته  به صورت  نسن  نهشته های آهكی سازند  با  باالیی آن 
در برش مورد مطالعه بر پایه جامعه  روزن بران شناسایي شده، اشكوب کوبرگندین- 
مورگابین )پرمین میانی( تعیین شده است. در برش چینه شناسی مورد پژوهش به دلیل 
نسن  و  روته  سازند  دو  میان  دقیق  مرز  تعیین  برای  فوزولینیدی  فسیل شاخص  اینكه 
جامعه   با  آن  مقایسه    و  فسیلي  تجمع  پایه  بر  اشاره  مورد  سازند  دو  مرز  نشده،  یافت 
و  سنگی  ویژگی های  پایه  بر  گرفته  انجام  مطالعات  و  کوچك  روزن بران  فسیلی 
 چینه ای در دیگر بخش هاي ایران تعیین  شده است )پرتوآذر، 1374؛ باغباني، 1375؛ 

شعبانیان، 1386(.
- سازند نسن: سازند نسن در برش مورد مطالعه، شامل حدود 627/3 متر آهك هاي 

رخنمون  است.  مارن  و  شیل  و  رنگ  خاکستري  تا  تیره  شیلي  ستبرالیه   تا  نازك 
کاهش  روته  سازند  به  نسبت  نسن  سازند  معادل  نهشته های  در  آهكي  واحدهاي 
بخش هاي  مطالعه  مورد  برش  در  سازند  این  تشكیل دهنده   واحدهاي  و  است  یافته 
با  نسن  سازند  زیرین  مرز  می دهند.  تشكیل  روته  سازند  به  نسبت  را  کم ارتفاع تري 

آهك هاي سازند روته و نیز مرز باالیی آن با سازند الی باشی به صورت پیوسته است. 
روگوزا  مرجان هاي  به  مي توان  سازند  این  در  شده  دیده  ماکروفسیلي  گروه هاي  از 
پایه جامعه   فسیلي  بر  اشاره کرد.  بازوپایان  از  انواعي  بلروفون و  به ویژه  و شكم پایان 
روزن بران شناسایي شده، سن سازند نسن در برش ایالنلو میدین- جلفین )اواخر پرمین 
میانی تا اوایل پرمین پسین( است. سازند نسن در برش ایالنلو به 8  لیتو زون تقسیم شده 

است )شكل های 5 و6(.
مترآهك هاي  مطالعه شامل 22/7  این سازند در محدوده   مورد  - سازند الي باشي: 

رنگ  خاکستري  آهك  از  میان الیه هایي  با  همراه  فرسایشی  ظاهری  با  رنگ  سرخ 
مطالعه،  مورد  برش  در   .)6 )شكل  است  رنگین  شیل های  و  گرهكی  نازك الیه   
باشد  مفید  الي باشي  سازند  سن  تعیین  در  بتواند  که  روزن بران  از  شاخصي  فسیل 
قرارگیري  و  ایالنلو  برش  این سازند در  پایه جایگاه چینه شناسي  بر  نشد، ولی  دیده 
تریاس  سن  به  الیكا  سازند  و  جلفین  پسین-  مورگابین  سن  به  نسن  سازند  میان  آن 
 پیشین- میاني و همچنین بر پایه مطالعات انجام گرفته بر پایه سرپایان وکنودونت ها 
برش های  در   )Stepanov et al., 1969; Teichert et al., 1973; Kozur, 2007(
چینه شناسی زال و الی باشی در جنوب جلفا و با  توجه به همانندی کامل سنگ شناسی، 
رسوب شناسی و فسیل شناسی سازند الی باشی در برش مورد مطالعه با نهشته های هم ارز 
شده  است.  تعیین  دوراشامین  سازند  این  سن  باشی،  والی  زال  چینه شناسی  برش  در 
نمونه های فسیلي دیده شده در این سازند، شامل نمایندگانی از سرپایان، استراکدا، 
و  تجزیه  و  صحرایي  مشاهدات  پایه  بر  است.  خارپوستان  از  قطعاتي  و  کلسي اسفرا 
به صورت  نسن  سازند  معادل  آهك های  با  سازند  این  زیرین  مرز  اطالعات،  تحلیل 
همشیب و پیوسته و مرز باالیي آن نیز با سنگ آهك ها و دولومیت هاي سازند الیكا 

به صورت پیوسته و همشیب است )شكل 7(.
3- 2. زیست چينه نگاری پرمين در برش مورد مطالعه

چینه شناسي  برش  در  پرمین  دریایي  توالي  روزن بران  معرفي  و  سن  منظورتعیین  به 
ایالنلو، نمونه برداري سیستماتیك از این ردیف رسوبی انجام و از نمونه های برداشت 
شده مقاطع نازك تهیه شد. مطالعه  میكروسكوپي صورت گرفته روي مقاطع نازك 
تهیه شده سبب شناسایي 47 جنس و 83 گونه وابسته به روزن بران و نیز 11 جنس و 
18 گونه متعلق به جلبك هاي سبز، جلبك هاي سرخ و شكل های پروبلماتیك شد. از 
شاخص ترین ویژگي هاي جامعه  فسیلي برش مورد مطالعه مي توان به فراواني چشمگیر 
 ،Geinetziidae به خانواده هاي  روزن بران غیرفوزولینیدي از جمله جنس هاي وابسته 
خانواده هاي  اعضاي  کم  پراکندگي  و   Biseriamminidae و   Pachyphloidae

فوزولینیدي اشاره کرد. آشكارترین ویژگي جامعه  روزن بران برش ایالنلو گسترش 
در   Globivalnulina جنس  به ویژه  و   Biseriamminidae خانواده   اعضاي  چشمگیر 
فراواني  دلیل  اصلی ترین  بتوان  شاید  که  است  مطالعه  مورد  برش  ستبرای  سرتاسر 
این روزن بران را عدم وابستگي آنها به رخساره و گسترش آنها در بیشتر محیط هاي 
 Nodosinelloides Langella و   ،Geinetzina بیان کرد. جنس هاي  رسوبي و زیستي 
نیز گسترش چشمگیري در توالي مورد مطالعه دارند. از میان اندك جنس هاي وابسته 
که  است   Staffellidea اعضاي  به  متعلق  فراواني  بیشترین  فوزولیناسه آ  به روخانواده 
فرایندهاي  تأثیر  تحت  روزن بر،  دیواره  در  منیزیم  فراواني  دلیل  به  نیز  خانواده  این 
پیدا کرده اند؛ که تشخیص  بلورین شده )کریستالیزه(  قرار گرفته و حالت  دیاژنزي 
میان گروه هاي جلبكي  است. در  را دشوار ساخته  دیواره و جنس ها و گونه ها  نوع 
 Mizzia به  ویژه جلبك  به جلبك هاي سبز داسي کالداسه آ و  بیشترین فراواني متعلق 
است. در میان موجودات زنده ریز با منشـــأ نامشـــخص نیز بیشترین فراواني متعــلق 

به Pseudovermiporella و Vermiporella است.
در  آنها  سیستماتیك  رده بندي  و  مختلف  گونه هاي  و  معرفي جنس ها  و  مطالعه       
 Loeblich & Tappan نیز  و   Gaillot & Vachard (2007) پایه روش  بر  پژوهش  این 
و  آهكي  جلبك هاي  سیستماتیك  رده بندي  همچنین  است.  گرفته   صورت   (1988)
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،Johnson (1951)  موجودات زنده ریز پروبلماتیك شناسایي شده بر پایه مطالعات 
Wray (1977) ،Rezak (1959) و Flugel (2010) صورت گرفته است.

3- 3. معرفي زیست زون هاي شناسایي شده در برش مورد مطالعه 
 بر پایه پراکندگي چینه شناسی جامعه روزن بران شناسایي شده در برش مورد مطالعه و 
مقایسه  نتایج حاصل با دیگر پژوهش هاي صورت گرفته، 5 زیست زون تجمعي محلی 
به سن کوبرگندین- جلفین، در برش ایالنلو تأسیس شده است. با توجه به حضور این 
جامعه  میكروفسیلی در برش ایالنلو و مقایسه  آن با اجتماع روزن بران گزارش شده از 
دیگر نواحي ایران و همچنین بر پایه موقعیت چینه شناسی و مطالعات انجام گرفته بر 
پایه کنودونت ها که بدان اشاره شد، دامنه  سني کوبرگندین- دوراشامین )پرمین میانی 
تا پرمین پسین( براي توالي کربناتی پرمین در برش چینه شناسي ایالنلو تأیید مي شود.

 Tetrataxis-Globivalvulina-Nankinella Assemblage(  I تجمعي  زیست زون   -

روته  سازند  متراژ صفر  از  مطالعه  مورد  برش  ابتداي  از  زیست زون  این   :)Biozone

از  شده  برداشت   F33 تا   F1 نمونه هاي  شامل  و  متر   165 آن  ستبرای  شده،  شروع 
 برش چینه شناسي ایالنلو است. مرز زیرین این زیست زون با پیدایش گونه هایي مانند 
 Diplosphaerina  inaequalis, Sttafella sp., Geinetzina taurica, Nodosinelloides

مشخص   shikhanika, Pseudovermiporella sodalica, Tubiphites obscures

 Tetrataxis brady, مانند  گونه هایي  انقراض  بر  منطبق  آن  باالیی  مرز  و  مي شود 
 Dunbarula cascadensis, Schubertella karasawensis, Tubiphytes obscurus,

Protonodosaria sp., Tetrataxis conica است )شكل 8(. از مهم ترین روزن بران دیده 

 Biseriamminidae و نیز Staffellidea شده در این زیست زون مي توان به جنس هاي
و انواع جلبك هاي آهكي اشاره کرد. مجموعه  فسیلي زیست زون I شامل گونه هاي 

زیر است:
     از روزن بران:

Globivalvulina sp.; Globivalvulina vonderschmitti Reichel, 1946; 

Globivalvulina bulloides Brady, 1978; Diplosphaerina inaequalis 

Derville,1952;  Staffella sp.; Nankinella sp.; Dunbarula sp.; Schubertella 

karasawensis Staff & Wedekind, 1910;  Neoendothyra bronimanni 

Bozorgnie, 1977; Floritheca variata Gaillot & Vachard, 2007; Tetrataxis 

conica Ehrenberg, 1854; Eotuberitina reitlingerae Miklakho -Maklay, 1958;  

Hemigordius ovatus Grozdilova, 1956;  Agathammina pusilla  Geinitz, 

1848; Minojapanella sp.; Dunbarula nana  Kochansky Devide & Ramovs, 

1955; Neoendothyra reicheli Reitlinger, 1965; Nankinella discoides Lee, 

1934;  Tetrataxis brady Hallett, 1970; Tetrataxis sp.;  Neoendothyra parva 

(Lange, 1925); Tetrataxis sp.;  Nodosinelloides shikhanika (Lipina, 1949); 

Protonodosaria sp.; Langella sp.; Langella perforata langei Sellier de 

Civirieux & Dessauvagie, 1965; Cryptoseptida sp.; Langella conica Sellier 

de Civirieux & Dessauvagie, 1965; Geinitzina postcarbonica Spandel, 

1901; Geinitzina reperta Bykova, 1952. 

     از جلبك هاي آهكي و شكل های پروبلماتیك: 
Pseudovermiporella sodalica Elliott, 1958; Tubiphytes obscurus Maslov, 

1956; Gymnocodium sp.; Permocalculus sp. 

اجتماع  با  زیست زون  این  در  شده  شناسایي  فسیلي  جامعه   مقایسه   پایه  بر       
روزن بران شناسایي شده از توالي هاي دریایي پرمین ایران )پرتو آذر، 1374؛ باغباني، 
دیواره   با  روزن بران  وجود   ،)Gaillat & Vachard, 2007 1386؛  شعبانیان،  1375؛ 
اعضای  حضور  و  بزرگ  استافیلیده های  فراوانی  ساده،  ساختمان  و  میكروگرانوالر 
 ،I زیست زون  سن   ،Minojapanella مانند  پیشین  پرمین  سن  با  شواژرینیده  خانواده 

اشكوب کوبرگندین از قاعده  پرمین میاني تعیین شده است. 

 :)Langella-Geinitzina Assemblage Biozone(  II تجمعي  زیست زون   -

زیست زون تجمعي II از متراژ حدود 165 متري شروع شده و ستبرای آن در حدود 
483 متر است. این زیست زون شامل بخش وسیعي از آهك هاي معادل سازند روته 
انقراض برخي  با  F64 را در بر مي گیرد. مرز زیرین آن  تا   F34 است که نمونه هاي 
گونه هاي شناسایي شده در زیست زون I مشخص مي شود و پیدایش گونه   جدیدي در 
 Dunbarula sp., این مرز دیده نمي شود و مرز باالیی آن با انقراض گونه هایي مانند

Nodosinelloides shikhanika, Eotuberitina reitlingera مشخص مي شود.

از  مختلفي  گونه هاي  شامل   II زیست زون  در  شده  شناسایي  فسیلي  مجموعه        

روزن بران و جلبك هاي آهكي و شكل های پروبلماتیك به شرح زیر است:
 Globivalvulina sp.; Globivalvulina vonderschmitti Reichel, 1946;

 Globivalvulina cyprica Reichel, 1946;  Globivalvulina graeca Reichel, 1946;

 Diplosphaerina inaequalis Derville, 1952; Staffella sp.; Nankinella inflate

 Lee,1934; Dunbarula sp., Eutoberitina reitlingera Miklakho-Maklay, 1958;

 Hemigordius ovatus Grozdilova, 1956; Multidiscus padangensis (Lange,

 1925); Agathammina pusilla Geinitz, 1848; Dunbarula sp.; Dunbarula

 nana Kochansky Devide & Ramovs, 1955; Nankinella discoides Lee,

1934; Nankinella sp.; Planoendothyra sp.; Neodiscus milliloides Miklukho-

 Maklay, 1953;  Nodosinelloides shikhanika (Lipina, 1949); Pachyphloia

 sp.; Langella conica Sellier de Civirieux & Dessauvagie, 1965; Geinitzina

reperta Bykova, 1952; Nankinella orbicularia Lee, 1934; Cryptoseptida sp.

Gymnocodium sp.; Permocalculus sp.; Vermiporella sp.; Stacheioides sp.

     بر پایه بررسي دامنه  سني فسیل هاي شناسایي شده در این زیست زون )شكل9( و نیز 
بر پایه مقایسه   جامعه  فسیلي شناسایي شده با پژوهش هاي انجام گرفته )پرتوآذر، 1374؛ 
 Globivalvulina فراوانی گونه  بزرگ ،)Kobayashi & Ishii, 2003 شعبانیان، 1386؛
 Multidiscus padangensis و Neodiscus milliloides اولین ثبت ،vonderschmitti

دیگر  در  که   Langella و   Pachyphloia جنس های  آماری  فراوانی  همچنین  و 
 Bozorgnia, 1973; Jenny-Deshusses,( بخش های البرز وآذربایجان از پرمین میانی

1983( گزارش شده اند، دامنه  سني زیست زون II مورگابین پیشین- میاني تعیین شد.

 Paraglobivalvulina-Pachyphloia Assemblage(  III تجمعي  زیست زون   -

Biozone(: این زیست زون در برگیرنده   مقاطع F65 تا F94 است و حدود 247 متر 

 Paraglobivalvulina ستبرا دارد. مرز زیرین این زیست زون با پیدایش گونه هایي مانند
 mira, Nodosinelloides multiseptata, Geinetzina uralica, Vermiporella

 Diplosphaerina  inaequalis, و افق باالیی آن با انقراض گونه هایي مانند nipponica

Langella perforate مشخص مي شود )شكل10(. تجمع فسیلي شناسایي شده در این 

زیست زون شامل گونه ها و جنس هاي زیر است:
Paraglobivalvulina mira Reitlinger, 1965;  Globivalvulina vonderschmitti 

Reichel, 1946; Earlandia sp.; Codonofusiella sp.; Diplosphaerina inaequalis 

Derville, 1952; Nankinella inflate Lee,1934; Nankinilla orbicularia Lee, 

1934; Multidiscus padangensis (Lange, 1925); Agathammina pusilla Geinitz, 

1848;  Nankinella discoides Lee, 1934; Neodiscus milliloides Miklukho-

Maklay, 1953; Codonofusiella erki Dunbar & Skinner, 1937; Cornuspira sp. 

Hemigordius sp.; Glomospira sp.; Climacammina sphaerica Postievskaya, 

1962; Nodosinelloides shikhanika (Lipina, 1949); Pachyphloia sp.; 

Cryptoseptida sp.; Langella conica Sellier de Civirieux & Dessauvagie, 

1965; Geinitzina reperta Bykova, 1952; Pachyphloia ovata (Lange, 

1925); Langella perforata langei Sellier de Civirieux & Dessauvagie; 

1965, Pachyphloia schwageri Sellier de Civirieux & Dessauvagie, 1965; 
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Geinitzina uralica Schubert, 1921; Nodosinelloides multiseptata (Zolotova, 

1980); Ichthyolaria sp. Gymnocodium sp.; Permocalculus sp.; Vermiporella 

sp.; Stachioides sp.; Vermiporella nipponica Endo, 1954 emend. Kochansky 

& Herak, 1959; Pseudovermiporella sp.; Pseudovermiporella longipora 

(Praturlon, 1963) emend. Vachard et al., 2001;  Gymnocodium bellerophontis 

(Rothpletz, 1894) Pia, 1920 emend. Elliott, 1955; Gyroporella nipponica 

Endo & Hashimoto, 1955; Mizzia velebitan Schubert, 1909.

و  پسین  مورگابین  معرف   Paraglobivalvulina mira ثبت  اولین  و  پیدایش       
میدین  اشكوب  معرف   Cornuspira و   Codonofusiella erki گونه های  پیدایش 
پیدایش  و   III زیست زون  در  شده  شناسایي  فسیلي  تجمع  پایه  بر  همچنین  و  است 
،Bozorgnia (1973) مطالعات  از  حاصل  نتایج  با  آن  مقایسه   و  جدید   گونه هاي 

Jenny-Deshusses, (1983) ،Lys et al. (1978) و شعبانیان )1386( سن زیست زون 

III مورگابین پسین- میدین تعیین شد.
 Codonofusiella-Palaeotextolaria Assemblage(  IV تجمعي  زیست زون   -

 F125 تا   F95 مقاطع و  دارد  متر   343 حدود  ستبرای  زیست زون  این   :)Biozone

زیرین  مرز  است.  نسن  سازند  معادل  آهك هاي  برگیرنده  در  و  مي شود  شامل  را 
 Pseudolangella fragilis, مانند  گونه هایي  پیدایش  با  منطبق  زیست زون   این 
 Cryptoseptida است و مرز باالیي آن با انقراض گونه هاي  Geinitzina postcarbonica

 sp., Ichthyolaria sp., Geinitzina uralica, Geinitzina postcarbonica, 

 Kamurana sp., Gymnocodium bellerophontis, Nankinella inflata,

Palaeotextolaria sp., Geinitzina reperta مشخص می شود )شكل 11(.

     از روزن بران شناسایي شده در این زیست زون مي توان گونه هاي زیر را نام برد:
Globivalvulina vonderschmitti Reichel, 1946; Nankinella inflata Lee,1934; 

Paraglobivalvulina mira Reitlinger, 1965; Codonofusiella erki Dunbar 

& Skinner, 1937; Palaeotextolaria sp.; Deckerella clavata Cushman 

& Waters, 1928; Geinitzina reperta Bykova, 1952; Cryptoseptida sp.; 

Ichthyolaria sp.; Geinitzina uralica Schubert, 1921; Pseudolangella fragilis 

Sellier de Civrieux & Dessauvagie, 1965; Frondina permica Sellier de 

Civireux & Dessauvagie, 1965; Calvezina ottamana Sellier De Civrieux 

& Dessauvagie, 1965; Geinitzina postcarbonica Spandel, 1901; Kamurana 

sp.;  Agathammina pusilla Geinitz, 1848;  Neodiscus milliloides Miklukho-

Maklay, 1953;  Hemigordius sp.; Cornuspira sp.

پروبلماتیك  به گونه هاي جلبك هاي آهكي و شكل های  مربوط  فسیلي  تجمع       
شناسایي شده در زیست زون IV به شرح زیر هستند: 

Gymnocodium sp.; Permocalculus sp.; Vermiporella sp.; Vermiporella 

nipponica Endo, 1954 emend. Kochansky & Herak, 1959; Gymnocodium 

bellerophontis (Rothpletz, 1894) Pia, 1920 emend. Elliott, 1955; Mizzia 

velebitana Schubert, 1909;  Mizzia sp.; Ungdarella uralica Maslov, 1656; 

Permocalculus fragilis (Pia, 1937) emend. Elliott, 1955.  

با  آن  مقایسه   و  زیست زون  این  در  شناسایي شده  فسیلي  بررسي جامعه   پایه  بر       
مطالعات پیشین صورت گرفته )Jenny-Deshusses, 1983؛ باغباني، 1375؛ شعبانیان، 
  Frondina ثبت جنس  اولین  تعیین شد.  میدین  اشكوب  این زیست زون  1386( سن 
پراکندگی کم   ،Codonofusiella erki گونه های  فراوانی  نیز  و   Calvezina و 
Ichthyolaria و همچنین موقعیت چینه ای این زیست زون، دالیل پذیرش سن میدین 

برای این زیست زون است.
 Frondina-Hemigordius-Cribrogenerina(  V تجمعي  زیست زون   -

 F148 تا   F126 نازك  مقاطع  شامل  زیست زون  این   :)Assemblage Biozone

این  زیرین  مرز  مي شود.  شامل  را  متر   112 حدود  ستبرایی  مجموع  در  که  است 
 Frondina permica, Chusenella sp., مانند  گونه هایي  پیدایش  با  زیست زون 
 Deckerella sp., Cribrogenerina sumatrina, Calvezina ottamana, Reichelina

انقراض گونه هایي   changhsingensis, Climacammina maijor مشخص می شود. 

  Paraglobivalvulina mira, Frondina permica, Ichthyofrondina ornate; مانند
 Frondina permotuarica, Frondina palmate, Neodiscus milliloides,

نیز مشخص کننده  مرز باالیي این زیست زون   Hemigordius sp., Cornuspira sp.

است. گفتنی است که در افق هاي باالي این زیست زون که شامل آهك هاي سازند 
الي باشي است، هیچ گونه آثار فسیلي دیده نمی شود. جامعه  فسیلي دیده شده در این 

زیست زون شامل گونه هاي زیر است؛ 
     از روزن بران: 

Paraglobivalvulina mira Reitlinger, 1965; Globivalvulina vonderschmitti 

Reichel, 1946; Chusenella sp., Deckerella sp., Cribrogenerina sumatrina 

(Voltz, 1904); Climacammina maijor Potievskaya, 1962; Reichelina 

changhsingensis Chang, 1959; Climacammina moelleri Reitlingr, 1950; 

Frondina permica Sellier de Civireux & Dessauvagie, 1965; Calvezina 

ottamana Sellier De Civrieux & Dessauvagie, 1965; Ichthyolaria 

natell Gerke, 1961; Nodosinelloides sp.; Nodosinelloides longissima 

(Suleimanov, 1949); Ichthyofrondina nessenensis (Bozorgnia, 1973); 

Frondina palmata Wang, 1974;  Agathammina pusilla (Geinitz, 1848); 

Hemigordius sp.; Cornuspira sp. Midiella sp.; Baisalina pulchra 

Reitlinger, 1965; Hemigordius sigmoidalis Wang, 1982; Hemigordius 

planus Pronina,1988; Agathammina subfusiformis Okimura & Ishii,1981; 

Agathammina rosella Pronina, 1988; Hemigordius bronnimani 

Altiner, 1978; Ichthyofrondina ornate (Miklukho-Maklay, 1954); 

Frondina permotuarica Sellier de Civrieux & Dessauvagie, 1965.

     از جلبك هاي آهكي:
Mizzia velebitana Schubert, 1909; Mizzia sp.; Macroporella apachenae 

Johnson,1951.

و   )12 )شكل   V زیست زون  در  شناسایي شده  میكروفسیل هاي  بررسي  پایه  بر       
پیشنین صورت گرفته )Bozorgnia, 1973؛ شعبانیان، 1386؛ با مطالعات   مقایسه  آن 

 Milliolidae و با توجه به فراواني و گوناگونی اعضاي )Gaillot & Vachard, 2007

و   Frondina از  جنس هایي  پیدایش  با  آنها  همراهي  و  زیست زون  این  در 
Ichthyofrondina، سن این زیست زون جلفین تعیین شد.

بررسي خانواده هاي مختلف روزن بران دیده شده در برش مورد مطالعه و میزان 
فراواني هر یك از آنها و مقایسه  نتایج حاصل با جامعه  روزن بران گزارش شده از البرز 
)Bozorgnia, 1973؛ Lys et al., 1978؛ Jenny-Deshusses, 1983؛ پرتو  آذر، 1374؛ 
 )Taraz et al., 1981; Kobayashi & Ishii, 2003( مرکزی  ایران   شعبانیان، 1386(، 
بیانگر   )Gaillot & Vachard, 2007 1375؛  باغبانی،  1373؛  )کالنتری،  زاگرس  و 
و  میاني  پرمین  با روزن بران  مطالعه  برش مورد  فسیلي  میان جامعه   بیشترین همانندی 

پسین البرز و آذربایجان است.
بــر پایــه جنس هــا و گونه هــاي شناسایــي شــده، بــراي توالــي پرمیــن برش 
چینه شناســي ایالنلــو، نمــودار پراکندگــي گونه هــا رســم و نیــز زیســت زون هاي 
قابــل شناسایــي بــر پایــه  گســتردگي سنــي تعییــن شــد )شكــل 13(. بر پایــه این 
نمــودار و یافته هــاي سنــي حاصــل از مطالعــه  روزن بــران شناسایــي شــده، ســن 
 توالــي چینه شناســي پرمیــن در بــرش ایالنلــو کوبرگندیــن- دوراشامیــن تعییــن

 شد. 
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3-4. توالی پرمين برش ایالنلو  و اهميت آن در تأسيس اشكوب های پرمين
قره  شمال  و  ارس  سد  جنوب  در  ایالنلو  چینه شناسی  دربرش  پرمین  رسوبی  ردیف 
در  تنها  نه  پسین  و  میانی  پرمین  رسوبی  ردیف های  کامل ترین  از  یكی  ضیاءالدین، 
آذربایجان  و  البرز  زمین ساختاری  پهنه   همه  در  بلكه  جلفا  آباده-  رسوبی  کمربند 
منحصر به  فرد است. بر خالف برش چینه شناسی الی باشی که ردیف های پرمین آن 
مورد توجه و مطالعه  پژوهشگران زیادی قرار گرفته، نهشته های پرمین در برش مورد 
جلفا  جنوب  کیلومتری   30 حدود  در  که  زال  چینه شناسی  برش  همچنین  و  مطالعه 
رخنمون دارد، کمتر بررسی شده و داده های چینه شناسی و فسیل شناسی منتشر شده 
بوده است.  پیشین معطوف  تریاس  و  پسین  پرمین  به ردیف های  بیشتر  زال،  برش  از 
به گونه ای  که  است.  ناقص  پرمین  الی باشی، چرخه  رسوبی  برش کالسیك کوه  در 
نهشته های آواری سازند دورود با سن پرمین پیشین گسترش ندارند و توالی دریایی 
نهشته های  کنار  در  قاعده ای  بخش   در  گسله  تماس  با  پسین  پرمین  و  میانی  پرمین 
پیشین،  پرمین  آواری  تنها چرخه   نه  دیگر  عبارت  به   می گیرد.  قرار  تریاس  کربناتی 
بلكه بخشی از رسوبات مربوط به دومین چرخه رسوبی در برش مورد اشاره، حذف 
شامل  زال،  و  ایالنلو  چینه شناسی  برش های  در  پرمین  نهشته های رسوبی  است.  شده 
توالی بیش از 1200 متر از نهشته های آواری- دریایی  است که افزون بر گسترش 
مرزهای طبیعی که یكی از شروط اصلی در تأسیس و تبیین واحدهای سنگ چینه ای 
برش های  در  پسین  و  میانی  پرمین  سنگ چینه ای  واحد های  است،  زمان چینه ای  و 
زیاد  ستبرای  هستند.  پیوسته  و  همشیب  مرز های  دارای  اشاره،  مورد  چینه شناسی 
داده های  که  میكروفسیل  و  ماکروفسیل  فراوانی  هیاتوس،  عدم  کربناتی،  نهشته های 
الزم را برای تعیین سن فراهم می کنند، دسترسی آسان و مرز باالیی پیوسته با تریاس، 
اهمیت این برش های چینه شناسی را برای برقراری و تأسیس همه اشكوب های پرمین 
میانی و پسین مهیا می کند. شواهد فسیلی گزارش شده از ردیف های دریایی پرمین 
میانی و پسین در برش چینه شناسی ایالنلو در پژوهش حاضر و داده های منتشر شده 
از برش چینه شناسی زال )عبدالهی و حسینی، 1375؛ باغبانی، 1375؛ شعبانیان، 1386( 
از  میدین  و  مورگابین  کوبرگندین،  اشكوب های  نهشته های  رسوب گذاری  مؤید 
پرمین میانی و اشكوب های جلفین و دوراشامین از پرمین پسین است. به عبارتی دیگر 
پهنه های  همه  در  بیش  و  میانی، که کم  پرمین  آغاز  از  با گسترش سكوی کربناتی 
بدون  کربناتی  سكوی  این  است،  یكسانی  سن  دارای  قفقاز  و  ایران  زمین ساختاری 
انقطاع تا تریاس میانی تداوم داشته است )Shabanian & Bagheri, 2008(. با توجه 
کوبرگندین،  اشكوب  سه  )شامل  میانی  پرمین  اشكوب های  الگوی  مقاطع  اینكه  به 
مورگابین و میدین( و پرمین پسین )شامل دواشكوب جلفین و دوراشامین( در مقیاس 
تتیس و همچنین اشكوب های پرمین میانی )روآدین، وردین و کاپیتانین( و پرمین پسین 
مختلف  بخش های  در  جهانی  استاندارد   مقیاس  در  چانگسینگین(  و  )ووچیاپینگین 
و  آمریكا  گوادلوپ  کوه های  )روسیه(،  اورال  آذربایجان،  نخجوان  همچون  جهان 
ایالت های Gaungxi و زی جیانگ چین تأسیس و برقرار شده است، نگارندگان، برش 
چینه شناسی ایالنلو و نهشته های هم ردیف آن را در برش چینه شناسی زال در جنوب 

شهرستان جلفا، به عنوان مقاطع الگو و مقاطع شاهد اشكوب های پرمین میانی و پرمین 
پسین پیشنهاد می کنند. برای انجام این مهم، افزون بر مطالعه  دیرینه شناسی روزن بران، 
مطالعات  و  سرپایان  کنودونت ها،  چینه شناسی  پراکندگی  پایه  بر  نیز  پژوهش هایی 

ژئوشیمیایی و چینه نگاری مغناطیسی پیشنهاد می شود.

4- نتيجه گيري 
توالي دریایي پرمین در برش چینه شناسی ایالنلو شامل 1400 متر نهشته های کربناتی 
پایه  بر  است.  تقسیم بندي شده  الي باشي  و  نسن  روته،  سازندهاي  عنوان  با  که  است 
برش  در  است.  داده شده  برش تشخیص  این  در  لیتو زون  تغییرات سنگ شناسی 15 
دورود  سازند  ماسه سنگ هاي  به  روته  سازند  زیرین  مرز  مطالعه،  مورد  چینه شناسی 
ناپیوستگي همشیب و مرز باالیي توالی پرمین، میان رسوبات سرخ رنگ  به صورت 
میاني  پیشین-  تریاس  به سن  الیكا  الي باشي و آهك هاي ورمیكوله دار سازند  سازند 
به صورت پیوسته و همشیب است. الزم به یادآوری است که مرز رسوبات کربنیفر 
پرمین  به سن  پیشین و سازند دورود  به سن کربنیفر  ایالن قره  )میان سازند  پرمین  به 
پیشین( به صورت ناپیوسته و دگرشیب است. سنگ شناسي عمومي این سازندها شامل 
آهك هاي نازك الیه تا ستبر الیه  خاکستري تا تیره رنگ است که در گذر از سازند 
موجب  امر  همین  که  مي یابد  افزایش  آهك ها  در  موجود  شیل  میزان  نسن  به  روته 
آهك هاي  به  نسبت  آنها  ارتفاع  کاهش  نتیجه  در  و  آهك ها  این  پایداري  کاهش 
به ماسه سنگ هایي که در  نسبت  بیشتر آهك ها  سازند روته شود. همچنین مقاومت 
اوایل سازند روته و نیز درون سازند نسن نمود پیدا کرده اند موجب شده که ارتفاعات 

اصلي منطقه متعلق به بخش هاي آهكي سازند روته باشد.
از  گونه   83 و  جنس   47 شامل  مطالعه  این  در  شده  شناسایي  میكروفسیل هاي       
روزن بران و نیز 11 جنس و 18 گونه وابسته به جلبك هاي سبز، جلبك هاي سرخ و 
شكل های پروبلماتیك بوده است. بر پایه بررسي هاي صورت گرفته روي فسیل هاي 
بخش های  از  شده  گزارش  روزن بران  جامعه   با  حاصل  نتایج  مقایسه   و  منطقه  این 
مختلف ایران، جامعه  فسیلي برش مورد مطالعه با روزن بران پرمین میاني و پسین البرز 
و آذربایجان، بیشترین همانندی را دارد. بر پایه پراکندگی چینه شناسی روزن بران، 5 
به شرح  ایالنلو  زیست زون تجمعي در توالي پرمین میانی و پسین برش چینه شناسي 
به   Tetrataxis-Globivalvulina-Nankinella Assemblage Biozone زیست زون 
به   Langella-Geinitzina Assemblage Biozone  زیست زون کوبرگندین،  سن 
 Paraglobivalvulina-Pachyphloia زیست زون  میانی،  پیشین-  مورگابین   سن 
زیست زون میدین،  پسین-  مورگابین  سن  به   Assemblage Biozone 

و  میدین  سن  به   Codonofusiella-Palaeotextolaria Assemblage Biozone

به   Frondina-Hemigordius-Cribrogenerina Assemblage Biozone زیست زون 
تا  میانی  )پرمین  دوراشامین  اشكوب کوبرگندین-  نیز  توالي  این  و سن  جلفین  سن 
پرمین پسین( تعیین شد. با توجه به ویژگی های چینه شناسی و فسیل شناسی، برش های 
ایالنلو و زال برای تعریف و تأسیس اشكوب های پرمین میانی و پرمین پسین پیشنهاد  

می شوند.
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و  مطالعه  مورد  محدوده   جغرافیایي  موقعیت   -1 شكل 
)مؤسسه جغرافیایي و  ایالنلو  برش  به  راه هاي دسترسي 

کارتوگرافي گیتاشناسي، 1384(.

شكل A -2( نمایي از مرز باالیی توالي پرمین در برش ایالنلو؛ B( نمایي از مرز زیرین توالي پرمین در برش ایالنلو؛ C( نمایي از آهك هاي سازند ایالن قره و مرز آنها با نهشته هاي 
پرمین در برش ایالنلو.

شكل 3- نقشه1:100000پلدشت. محدوده  مورد مطالعه با کادر سرخ رنگ و برش مورد مطالعه با خط آبی رنگ مشخص شده  است )بلورچي و سعیدي، 1365(.
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شكل A -4( سنگ آهك هاي متوسط تا ستبرالیه  تیره تا سیاه رنگ با رنگ هوازده   کرم تا خاکستري رنگ واحد A؛ B( بازوپایان قابل مشاهده در سطح 
الیه هاي واحد A؛ C( نمایي از سیل آذرین درون آهك هاي واحد A؛ D( نمایي از آهك هاي متوسط الیه    واحد C؛ E( نمایي از ماسه سنگ هاي ورني واحد 

.F2 تصویري از چرت هاي گرهكی زیر واحد )H ؛F1 آهك هاي چرت دار زیرواحد )G ؛E فراوانی کم چرت در آهك هاي واحد )F ؛D
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شكل A -5( نمایي از آهك هاي ستبرالیه زیر واحد F3؛ 
 B( نمایي از آهك ها و شیل هاي واحد G؛ C( نمایي از 
H؛ واحد  رنگ  خاکستري  الیه   متوسط   آهك هاي 

الیه بندي هاي  با   I واحد  آهك هاي  از  تصویري   )D
شیل هاي  و  آهك ها  تناوب   )E روشن؛  و  تیره  نازك 
واحد J؛ F( نمایي از ماسه سنگ هاي سرخ رنگ واحد 
،L واحد  متوسط الیه   تا  نازك  آهك هاي   )G ؛K 

.M تصویري از آهك هاي شیلي ستبرالیه  واحد )H

 شكل A -6( تصویري از آهك هاي نازك الیه  واحد M؛ 
N؛  واحد  گلسنگ دار  رنگ  خاکستري  آهك هاي   )B
C( تصویري از الیه هاي آهك خاکستري گرهكی درون 
بخش هاي سرخ رنگ واحد O؛ D( نمایي از آهك هاي 

نازك تا متوسط الیه  زرد رنگ سازند الیكا.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

رحیم شعبانیان  و نادره فرج نژاد 

309

شكل 7- ستون سنگ چینه اي توالي دریایي پرمین در برش ایالنلو.
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 A.Stacheioidess  -10 شكل 
 sp., B.Geinitzina uralica,

 C.Vermiporella nipponica, 

 D&K.Climacammina sphaerica,

 E.Pseudovermiporella longipora,

 F&G.Nankinilla orbicularia,

 H. Paraglobivalvulina mira,

I. Pachyphloia cf.schwageri, 

J. Mizzia velbitana, L.Codonofusiella 

erki, M. Gymnocodum sp.  

(all: 0.5mm).

 A.Hemigordius  -9 شكل 
 ovatus, B.Nankinella sp., C.

 Diplosphaerina, D. Eotuberitina,

 E.Globivalvulina bulloides,

 F. Neodiscus milliloides,

 G.Globivalvulina graeca,

 H.Globivalvulina cyprica,

 I.Multidiscus padangensis, 

 J. Agathammina pusilla, (C&D: 0.1

mm, others: 0.5mm).

 A.Protonodosaria sp.,  -8 شكل 
 B.Tetrataxis conica, C.Tetrataxis

 brady, D. Pseudovermiporella

 sodalica, E.Geinetzina reperta,

 F& J. Neoendothyra parva,

 G.Geinitzina postcarbonica,

 H.Globivalvulina vonderschmitti,

 I. Globivalvulina bulloides, K.

 Minojapanella sp., L.Tubiphytes

 obscurus, M.Nodosinelloides

shikhanika, (all: 0.5mm).
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 A.Deckerella clavata, B.Agathammina rosella, C.Climacammina maijor, D.Ichthyofrondina ornate, E.Frondina  -12 شكل 
.permica, F.Cribrogenerina sumatrina, G.Baisalina pulchra, H.Calvezina ottamana, I.Frondina palmata, (all: 0.5mm)

 A.Ungdarella uralica, B.Permocalculus fragilis, C.Hemigordius sp., D. Deckerella sp.,  E.Geinetzina postcarbonica,  -11  شكل 
.(all: 0.5mm)

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

مطالعه چینه نگاری سنگی و زیستی نهشته های آهکی پرمین میانی و پسین در ...

312

شكل 13-  نمودار  زیست چینه نگاري توالي پرمین برش چینه شناسي ایالنلو.
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