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 بررسی و زون بندي مرز پرمین ـ تریاس در منطقه بناریزه، شمال آباده

  2؛ مهدي یزدي1؛ موسوي، نسرین1قائدي، مهدي

  دانشجوي کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه اصفهانـ 1

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهانـ 2

  

  دهچکی

ن بـار  متر توسط این تحقیق بـراي اولـی   24در مرز پرمین ـ تریاس با ضخامتی در حدود   کیلومتري شمال آباده 35مقطع بناریزه در 

شـود و شـامل سـه زون    هاي کربناته نازك الیه در این مقطع با رنگ قرمز و میان الیه هاي زرد دیده مینهشته. مطالعه شده است

در این تحقیق مرز در مقطع بناریزه بـا  . است Pseudogastrioceras bedsو  Claraia beds ،Paratirolites bedsزیستی شامل 

ایهـا هـم در   سفالوپودها در هر سه بیوزون قابل تعقیـب بـوده، دو کفـه   . جلفا، همبست و شهرضا مقایسه گردیده است مانند مناطقی

تریـاس در ایـن تحقیـق     ـ  در مرز پرمین Holocephalian)(براي اولین بار فلسها و دندان ماهیها . اندتریاس آغازین قابل مشاهده

  .اثري نیز در این منطقه در تریاس آغازین وجود دارد فسیلهاي. شوندگزارش می

 
Scrutiny and biozonation of Permian – Triassic boundary in 

Benarizeh area, north of Abadeh 
 
Abstract 
Benarizeh is located nearby (35 km) North of Abadeh city. This research sampled and controlled in 
Benarizeh section close to the Permian - Triassic Boundary. PTB sequences have 24 m thickness and was 
studied for the first time by this research. Thin-bedded red to yellow carbonate sequences in this section 
can be devided into three biozones: Pseudogastrioceras beds, Paratirolites beds and Claraia beds. The 
boundary in the Benarizeh section can be compared to regions such as Julfa, Hambast and Shahreza. 
Cephalopodes in this section can be traced in three biozones. Bivalves can be found in Early Triassic as 
well. For the first time Fish scales and teeth (Holocephalian) are reporting by this research in PTB. Trace 
fossils can be found in the age of Early Triassic in this area as well. 

 

  مقدمه 

ع ایران از قبیل جلفا، آباده و شهرضا به صورت پیوسته و بدون ناپیوسـتگی   تریاس در برخی مقاطـ   مرز پرمین

این مـرز در مقطـع کـوه همبسـت، در جنـوب شـرق آبـاده        . رسوبی توسط محققین مختلف گزارش گردیده است

پیوسته و متشـکل از   ها در این توالینهشته. قرار گرفته است براي اولین بار مورد بررسیTaraz (1969) توسط 

نیـز   1969بررسیهاي بعدي توسط گروه تحقیقاتی ایـران و ژاپـن از سـال    . هاي کربناته هستندسنگ آهک و شیل

وجـود  . شـد  تریاس در جلفا نیز توسط استپانوف و همکـاران بررسـی  ـ   مرز پرمین 1969درسال . است انجام شده

گذاري  پیوسته در جلفا و ناپیوسـتگی  رسوبدار در جلفا و نبودن این بخش در البرز دلیل بر هاي پاراتیرولیتسالیه

اي از دریـا در طـول   آ باریکـه ها معتقد اسـت در طـی تشـکیل پانگـه    کنودونت پرتو آذر نیز با بررسی. در البرز است

در مـرز  . تریـاس داده اسـت  ـ   گذاري را در زمان پـرمین جلفا وجود داشته است که اجازه رسوبـ   آباده    کمربند 

ـ   جلفـین ( 7 بخشی از واحدهاي شـماره  ،Taraz (1971)ر ناحیه بناریزه بر اساس طبقه بندي تریاس دـ   پرمین

ــاالیی ــرمین ب ــدوان( 8و ) پ ــرینـ    این ــاس زی ــه ) تری ــده اســت ک  Pseudogastrioceras beds بررســی ش

ایـن  . هسـتند  معـادل  8بـا واحـد    Claraia beds و 7با واحد Paratirolites beds                                 و

ها متشکل از آهک نازك الیه هستند و غنی از فسیلهاي مختلفند که شباهتهایی با فسیلهاي منـاطق جلفـا و   الیه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

91 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

بـراي اولـین بـار از ایـن منطقـه        Holocephalianهمبست دارند و برخی از آنها نیز مانند فلس و دندان ماهیان

  .شوندگزارش می

  

 

 

 

 

 

 

 

  بحث

این تحقیق در  دراند تریاس زیرین که همگی کربناتهـ    هاي پرمین باالییاز الیه متر 24در مجموع در حدود 

بر اساس محتواي فسیلی، رنگ و ضـخامت هـر کـدام از    . اندبرش بناریزه براي اولین بار مورد بررسی قرار گرفته

 Pseudogastrioceras bedsبخـش اول  . شـود ها، مقطع مورد مطالعه به سه زون زیستی تقسـیم مـی  این الیه

اسـت   Paratirolites bedsبخـش دوم  . استمتر سانتی 10ها در حدود و ضخامت الیه بودهاست که قرمز رنگ 

. اسـت متـر  سـانتی  20ها قرمز رنگ است ولی ضخامت آنها بیشـتر اسـت و در حـدود    این قسمت نیز الیه که در

  . خیلی نازك است ي آنهات الیهرنگ است و ضخام است که خاکستري Claraia beds بخش سوم نیز

بـر اسـاس طبقـه بنـدي     . بخش اول و دوم مربوط به پرمین باالیی و بخش سوم به تریاس زیرین تعلـق دارد 

طـراز عقیـده دارد کـه تغییـرات     . اسـت  8و بخش سوم در ارتباط بـا واحـد    7دو بخش اول مربوط به واحد  ،طراز

در جلفا و آباده تحرکـات کـوهزایی و یـا توقـف در      Claraia beds ناگهانی در سنگ شناسی و رخساره در قاعده

دهد بلکه باید در ارتباط با تغییرات در شرایط آب و هوایی و تغییـرات شـیمیایی محـیط    گذاري را نشان نمیرسوب

از قاعده مقطع وجود دارد و از لحاظ فسـیلی  Pseudogastrioceras زون زیستی  ).1971و  1973(رسوبی باشد 

ــامل  .Julfotoceras spو  .Pseudogastrioceras sp. ،Domatoceras sp. ،Pseudotoceras sp ش

عمیق تعلـق دارد و   رخساره این زون به آبهاي. شوندفسیلهاي فوق همگی در جلفا و همبست هم یافت می. است

ونه کـه در مقطـع بـاال    انقراض بعضی ناتیلوئیدها و آمونوئیدها همان گ. هاي بنتیک در این زون بسیار نادرندفسیل

در جلفـا در ایـن واحـد    Pseudogastriocers  نکته جالب این اسـت کـه   دهد در جلفا نیز رخ داده است ورخ می

زون زیسـتی دوم   .شـوند شود و دوباره در بخش باالتر نیز یافـت مـی  وجود ندارد بلکه در افق زیرین آن یافت می

 و.Paratirolites sp مین تعلق دارد و از لحاظ فسـیلی شـامل   است که به انتهاي پر  Paratirolites bedsزون

Pseudogastrioceras sp.   ــه ــروع الی ــایین و ش ــادر پ ــوده ه ــدان   ب ــس و دن ــاتی از فل ــین قطع  و همچن

Holocephalian  وابسته به گروه Chondrichtyas)در این زون یافت شده است و براي اولـین  ) کوسه ماهیان

تریـاس مطابقـت   ـ   هاي گـذار پـرمین  همبست و الیه 7این واحد با واحد . گرددمی بار توسط این تحقیق گزارش

و  Paratirolites. گـر تریـاس آغـازین اسـت    قرار دارد که بدون شک نشـان  Claraiaنیز  8در قاعده واحد . دارد

Pseudogastrioceras اند ولیهر دو در مقاطع همبست و جلفا یافت شده Holocephalian ن بـار از  براي اولی

Igneous ro
cks

نمـائی از بــرش مــورد  

مطالعه و محل آن بـر  

 روي نقشه
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. اسـت منـد مطالعـات بیشـتري    سـت و نیاز ا شود و تاکنون از مناطق فوق گزارش نشـده مقطع بناریزه گزارش می

 محتـواي فسـیلی ایـن زون شـامل     .اسـت  beds Claraia آخرین زون زیستی مطالعـه شـده چنـد متـر آغـازین     

Claraia sp. ،Pseudomonotis sp. وTrace fossils  شاخصـه مهـم و شـناخته     فسیلهاي اثري یـک . است

دو . شـود اي که به آهکهاي آغاز تریـاس آهکهـاي ورمیکولـه نیـز گفتـه مـی      شده در آغاز تریاس هستند به گونه

و  باشـد اي مـی که نشانگر یک دهلیز تغذیـه  .Planolites ispایکنوجنس در این زون یافت شدند که عبارتند از 

ایـن ایکنوجنسـها بـه رخسـاره     . دهـد ونی را نشان مـی بوده که یک ساخت مسک isp. Palaeophycusدیگري 

 .ضـعیف اسـت   حفظ شدگی ماکرو فسیلها در این بخش نسـبتاً . اي ندارندکروزیانا تعلق دارند و محدودیت رخساره

Claraia sp. ،Pseudomonotis sp. وTrace fossils       شـوند و کمـی بـاالتر    هـا بـه همـراه هـم یافـت مـی

Ophicerasاندهها نیز قابل مشاهد .Ophiceras sp. رسد در جلفـا بـا   در همبست هم وجود دارد ولی به نظر می

Kymatites beds 7قاعده تریاس آغازین داراي یک تماس تـدریجی بـا پـرمین بـاالیی در واحـد       .دهم ارز باش 

پـرمین   7دهد در حـالی کـه واحـد    ، محیط دریایی کم عمق را نشان می8است و خصوصیات سنگ شناسی واحد 

 .     تغییر در عمق دریا ممکن است به علت تحرکات اپیروژنیک باشد. دهدتر را نشان میآبهاي عمیق

  

  گیرينتیجه

در زمـان  . شـوند از مقطع بناریزه گـزارش مـی   Holocephalianبراي اولین بار بقایاي استخوانی و ماهیهاي 

گذاري در این منطقـه را داده  همبست اجازه رسوبـ   اي از دریا در طول کمربند جلفاتریاس وجود باریکهـ   پرمین

رسوبات پرمین باالیی مربوط به محیطهاي دریایی عمیـق و رسـوبات تریـاس آغـازین مربـوط بـه محـیط        . است

  . انددهد که این رسوبات از آب خارج نشدهدریایی کم عمق هستند و شواهد نشان می

  

  منابع

  .صفحه  586، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین شناسی ایران. 1385، .ـ آقانباتی، ع

مطالعه الگوي رفتاري، ایکنوفاسیس و پالئواکولوژي تریس فسیلهاي الیکا در برش غزنوي، . 1380، .او مومنی، . ـ ستوهیان، ف

  .442ـ  445صفحه  مجموعه مقاالت پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران،

 
-Bando, Y., 1979. Upper Permian and Lower Triassic Ammonoids from Abadeh, Central Iran. Mem. 

Fac., Educ., Kagawa Univ., p. 103-182. 
-Iranian-Japanese Research Group, 1980, The Permian and the Lower Triassic System. Memoirs of the 

Faculty of Science, Kyoto University, Series of Geol. & Minera., Vol. XLVII, No.2, p.61-133, pls.1-6. 
-Partoazar, H., 2002, Permian-Triassic Boundary conodonts from Jolfa-Abadeh Belt along Northwest and 

Central Iran: Permophiles, no. 41, p. 34-40. 
-Taraz, H., 1974, Geology of the Surmaq-Deh Bid area, Abadeh region, Central iran: Geological Survey 

of Iran, report no. 37.148 p.   
 
 
Plate 1: 
1- Algal remains    2- Julfotoceras sp.   3- Domatoceras sp.   4- Pseudomonotis sp.   5- Palaeophycus isp. 
 
Plate 2: 
1,4- Paratirolites sp.   2,3- Pseudogastroceras sp.   5- Basal part of a Holocephalians tooth   6- Upper part 

of a Holocephalians tooth   7,9- Holocephalians scales    8- Domatoceras sp. 
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