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  در منطقه کیاسرمعرفی مرجانهاي انفرادي بزرگ سازند مبارك 

  )جنوب شرق ساري(
  

  3؛ پروانه نژاد شیرازي، مهناز2؛ مصدق، حسین1*فالحتگر، مصطفی

 فسیل دانشگاه پیام نور شیراز دانشجوي کارشناسی ارشد چینه وـ 1

  استادیار دانشگاه علوم پایه دامغانـ 2

  مرکز شیرازاستادیار دانشگاه پیام نور ـ 3

  

  چکیده

جـنس و   9منجر به شناسایی ) جنوب شرق ساري(بررسی زیست چینه نگاري سازند مبارك به سن کربنیفر زیرین در منطقه کیاسر 

          بـا توجـه بـه کمیـاب بـودن هتروکورالهـا در        .گونه از مرجانهاي انفرادي راسته رگوزا و یک گونه از راسته هتروکورالها شـده اسـت  

         بـا بررسـی میکروفاسیسـهاي ایـن مقطـع       .باشـد هاي کربونیفر ایران، وجود یک گونه از آنها در این ناحیه جالـب توجـه مـی   نهشته

با مطالعـه مرجانهـاي انفـرادي بـزرگ ایـن ناحیـه و        .توان جایگاه این مرجانها را به مناطق سدي تا حاشیه دریاي باز نسبت دادمی

   .توان سن ویزین زیرین را براي این مرجانها در نظرگرفتفرامینیفري این مقطع، می مقایسه سنی آنها با زونهاي
 
 

Introduction to large individual corals in Kiasar area 
(South-East of Sari)  

 
Abstract 
An investigation of biostratigraphy of Mobarak Formation to lower Carboniferous age in Kiasar region 
(South Eastern part of sari ) have resulted in recognition of 9 genus and species of corals of individual 
Rugosa and one species of Heterocorallia order. Due to scarcity of Heterocorallia in Caeboniferous 
deposites of Iran, presence of one genus of them in this region in interesting. By investigation of 
microfacies of this section, one can relate the place of these corals to barrier and open marine margins. 
Studies of corals of this region and comparison of them with Foraminifera of this section, one can relate 
the age of lower Visean to this corals. 

  

  مقدمه

معرفی گردید و سپس در سال  Asseretto (1963) سازند مبارك به سن کربونیفر زیرین نخستین بار توسط

 .اي روي این سازند در البرز مرکـزي و شـرقی انجـام داد   نیا مطالعات میکروبایواستراتیگرافی گستردهبزرگ 1973

 مصـدق مطالعـات زیـادي در مـورد محـیط رسـوبی و میکروفاسیسـها و        1385و  1379، 1371سپس در سالهاي 

 بـه مختصـات  ) جنوب شرق ساري(در برش کیاسر . میکروفسیلهاي این سازند در البرز شرقی و مرکزي انجام داد

N: 3614'18" وE: 5332'57" ،  ي تیـره و میـان الیـه   هامبارك شامل تناوبی از سنگ آهکلیتولوژي سازند-

باشد که به سمت باال به شیلهاي ضخیم الیه و آهکهـاي نـازك   هایی از شیل و مارن خاکستري تا سیاه رنگ می

 با توجه به مجموعه فسیلی این سـازند در ایـن ناحیـه از جملـه مرجانهـاي بـزرگ انفـرادي،        .شودالیه تبدیل می

را بـراي ایـن بـرش در نظـر     ) تورنزین زیرین تا ویزین میـانی (ن توان سن کربنیفر زیریها میا و جلبکهفرامینیفر

و  رسـد متـر مـی  میلـی  85وجود مرجانهاي بزرگ انفرادي که قطر کـالیکس بعضـی از جنسـهاي آن بـه     . گرفت

سن مجموعه مرجانهاي معرفی شـده   .باشدهمچنین وجود یک جنس از هتروکورالها در این ناحیه جالب توجه می

  .اندباشد که در قسمتهاي میانی این برش شناسایی شدهمی (V1b)ئن پایین در این سازند ویز
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  بحث

 .گیري شده اسـت متر اندازه 250به ضخامت ) کیلومتري جنوب شرق ساري 75( سازند مبارك در برش کیاسر

ـ  ایی از شـیل و مارن هـ ضخیم تا متوسط الیه با میان الیهچینه شناسی این سازند شامل سنگ آهکهاي  ره هـاي تی

بر اساس خصوصـیات  . مرز زیرین آن با سازند جیرود پیوسته و مرز باالیی آن با سازند درود فرسایشی است .است

بـراي  به شـرح زیـر   واحد را  4توان ه فسیلهاي ماکروسکوپی و میکروسکوپی این سازند، میعو مجمو لیتولوژیکی

  :نظر گرفتآن در 

  

هـاي شـیلی و مـارنی کـه حـاوي      خیم الیه با میان الیـه متر سنگ آهکهاي متوسط تا ض 34شامل  :1واحد

           از فرامینیفرهـاي شـاخص ایـن واحـد     .هاي براکیوپـود، خارپوسـت، بریـوزوئر و اسـپیکولهاي اسـفنج اسـت      خرده

  .اشاره کرد  Septabrunsiina و  Earlandia elegans, Eotuberitinaتوان بهمی

  

هاي شیلی و مـارنی کـه حـاوي قطعـات خـرد شـده       ه با میان الیهمتر آهکهاي متوسط الی 60شامل :2واحد

 Eostaffellaو  Archaediscusشامل  فرامینیفرهاي این واحد .باشدخارپوست، بریوزوئر، جلبک و براکیوپود می

simplex  باشدمی.  

  

حـاوي   هاي شـیلی سـیاه رنـگ کـه    متر آهکهاي ضخیم الیه تا متوسط الیه با میان الیه 106شامل :3واحد

از  .مرجانهاي بزرگ انفـرادي و یـک گونـه از هتروکورالهـا در ایـن واحـد قـرار دارنـد         .هاي براکیوپود استخرده

 Tetrataxis conicaو   Endothyra recta, Archaediscus stilusتـوان بـه  هاي ایـن واحـد مـی   فرامینیفر

و  شـته این سازند در ایـن واحـد تمرکـز دا    مرجانهاي انفرادي .دارند (V1b) واخر ویزئن پایین اشاره کرد که سن

 :باشندمیاز راسته رگوزا  هاي زیرنمونه شامل
Siphonophyllia rivagensis (p1.f1), Sinophyllom sp. (p1.f6), Siphonophyllia samsonensis 
(p1.f2), Semenoffia viseensis (p1.f8), Siphonophyllia sylindrica (p1.f3), Cyathoclisia cf. 
soshkinae (p1.f9), Bothrophyllum sp. (p1.f4), Caninophyllum archiaci (p1.f10), 
Sychnoelasma urbonowitchi (p1.f5). 

  .استاز راسته هتروکورالها نیز   Hexaphyllia marginata (p1.f7)گونه

  

س مقطـع بـه   أسـمت ر هاي شیلی کـه بـه   متر از آهکهاي متوسط الیه به همراه میان الیه 50شامل :4واحد

اي جلبکـی،  هـ ایـن واحـد داراي خـرده    .شـود هکهاي متوسط الیه تبدیل مـی آشیلهاي ضخیم الیه  زرد رنگ و 

  .باشدمی Paraarchaediscusو   Endothyra omphalotaبراکیوپود و فرامینیفرهایی نظیر 

 

  گیرينتیجه

                    محــیط ســدي تــا حاشــیه  محــل تجمــع مرجانهــاي انفــرادي بــزرگ ایــن ســازند نشــان دهنــده یــک  ـــ1

  .باشددریاي باز می

  .باشدمی )V1b(سن مرجانهاي این سازند اواخر  ویزئن پایین  ـ2
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توان سـن تـورنزین پـایین تـا     با توجه به ماکرو فسیلها و میکروفسیلهاي سازند مبارك در ناحیه کیاسر می ـ3

  .ویزئن میانی را به این سازند نسبت داد
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Plate 1 
 مقاطع عرضی از کالیکس مرجانها
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