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  چکیده

مطالعات میکروسکوپی این  .هاي آهکی غنی هستند جلبکاز  در ناحیۀ گدوك البرز مرکزي) سازند روته(پرمین کربناتۀ اي ه رخساره

کالداسه و ژیمنوکودیاسه و جلبکهاي  سبز داسی, )ها سیانوباکتري(آبی  -هاي سبز هاي مختلفی از جلبک ها به شناسایی گونه ارهرخس

 ,.Mizzia spهاي ها، گونه از سیانوباکتري Girvanella wetherediو   Tubiphytes obscurusهاي  گونه. فیلوئید انجامیده است

Macroporella apachena, Vermiporella niponica, Vermiporella sp.  يهـا  کالداسـه و گونـه   از جلبکهاي سبز داسی 

Permocalcalus sp. و Gymnocodium sp.      انـد  از جلبکهاي سبز ژیمنوکودیاسه در ایـن تـوالی کربناتـه تشـخیص داده شـده .

ها غالباً به صورت قشرساز در  سیانوباکتري. اند ههاي کربناته شناسایی شد هاي آهکی مرتبط با پشته جلبکهاي فیلوئید نیز در رخساره

کالداسـه و ژیمنوکودیاسـه عمـدتاً در     هـاي سـبز داسـی    جلبـک . خورنـد  هاي کشندي تا الگونی رمپ داخلی به چشـم مـی   رخساره

ي گسـترش  ها، تا اعماق بیشتر کالداسه هاي  ژیمنوکودیاسه نسبت به داسی جلبک. شوند عمق رمپ داخلی یافت می هاي کم رخساره

  .اند داشته

 

Calcareous Algae of the Permian Deposits in Central Alborz: 
Classification and Facies Relationship 

 
Abstract 
The Carbonate facies of Permian (Ruteh Formation) in Gaduk Area (Central Alborz) are dominated by 
calcareous algae. Microscopic studies on the facies resulted in recognition of several species of 
Cyanobacteria (blue-green algae), Dasycladacean and Gymnocodiacean green algae and also Phylloid 
algae. Girvanella wetheredi and Tubiphytes obscures from Cyanobacteria, Mizzia sp., Macroporella 
apachena, Vermiporella niponica, Vermiporella sp. from Dasycladaceans and Gymnocodium sp., 
Permocalcalus sp. from Gymnocodiaceans are identified in the carbonate succession. Phylloid algae are 
identified in carbonate shoal facies. Cyanobacteria mostly occurred in tidal to lagoonal facies, as 
encrusters. Dasycladacean and Gymnocodiacean green algae mostly occurred in inner ramp facies. 
Gymnocodiaceans were found in more depths in comparison to Dasycladaceans.  

 

  مقدمه

کیلـومتري شـرق    10( منطقـه گـدوك  پرمین در البرز مرکزي، در  هاي سنگهاي ترین رخنمون یکی از ضخیم

اســت  عــرض شــمالی واقــع 35˚ 49΄25"طــول شــرقی و  52˚ 53΄05" جغرافیــایی در مختصــاتو ) فیروزکــوه

سازند دورود، با سن پرمین زیـرین،   . اند هاي پرمین گدوك از دو سازند دورود و روته تشکیل یافته نهشته. )1شکل(

جلبکهـاي آهکـی   . و کربناته تشکیل شده و سازند روته، با سن پرمین میانی، تماماً کربناته اسـت  از طبقات آواري

(Calcareous algae) ایـن پـژوهش،   در . روند هاي آهکی در سازند اخیر به شمار می هاي مهم رخساره از سازنده

ها و نحوة پراکندگی آنهـا در   جلبکاي این  هاي آهکی، ارتباط رخساره بندي انواع جلبک عالوه بر شناسایی و طبقه

   .فرم کربناته مورد بررسی قرار گرفته است نیمرخ پالت
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  بحث

،  Cyanobactriaگونــه از جلبکهــاي آهکــی مربــوط بــه 9بــر اســاس مطالعــات میکروســکوپی، مجموعــاً 

Dasycladacea، Gymnocodiacea وPhylloid algae  است  شناسایی شده.    

ـ   که سابقاً با نـام جلبکهـاي   (Cyanobacteria)یها سیانوباکتر شـناخته   (Blue-Green Algae)آبـی   سـبز 

.  خورنـد  هاي کشندي تا الگونی رمپ داخلی بـه چشـم مـی    شدند، در آهکهاي پرمین گدوك عمدتاً در رخساره می

ه در ایـن مجموعـه   ترین سیانوباکتریهاي شناخته شـد  مهم (Girvanella)و ژیروانال  (Tubiphytes)فیتس  توبی

و قشرساز به رنگ تیـره متشـکل از     اي شکل داراي ساختمانی لخته (Tubiphytes)فیتس  توبی. روند به شمار می

این جنس که از کربنیفر تا کرتاسه گسـترش  . یک سري باندهاي غیریکنواخت با یک سیستم کانال مرکزي است

شاخص پرمین  Tubiphytes obscurus گونۀ. (Riding and Guo,1991)است  داشته، در پرمین فراوان بوده 

ــانی  ــت    (Murghabian)می ــده اس ــناخته ش ــوالی ش ــن ت ــروانال . در ای ــري از   (Girvanella)ژی ــنس دیگ ج

ایـن  . (Riding and Guo, 1991)اي گـزارش شـده اسـت     سیانوباکتریهاست کـه از پـرمین بـه طـور گسـترده     

اي و فرامینیفر دیـده   در پیرامون اجزاي اسکلتی چون دوکفه (Encruster)سیانوباکتري اغلب به صورت قشرساز 

در ایـن تـوالی تشـخیص     Girvanella wetherediگونۀ . شده و بر اثر دیاژنز تمایل به تجزیه به میکرایت دارد

  . داده شده است

ره بـا  جلبکهایی ایستاده و درخت مانند و نسبتاً ضـخیم دیـوا   (Dasycladacea) کالداسه  جلبکهاي سبز داسی

هـایی   این جلبکها که از کربنیفر تا پلیوسن در دوره. (Riding and Guo, 1991)اند  اي سوراخ سوراخ بوده دیواره

انـد   اند، حداکثر تنوع را در پرمین، کرتاسه زیرین و پالئوسـن داشـته   شده میلیون ساله فراوان می 50تا  20با تناوب 

(Aguirre and Riding, 2005) .ئوزئیک، حداکثر تنوع این دسته جلبکها از پرمین میـانی گـزارش   در دوران پال

انـد کـه بخـش     زي بـوده  ها، جلبکهاي سبز دریایی کـف  کالداسه داسی. (Riding and Guo, 1991)شده است 

توانسته به شدت کلسیتی شود و به همین علت، نسبت به سایر جلبکهـاي سـبز، در تـاریخ     خارجی تالوس آنها می

شناسـی   ها تقریباً در تمامی ادوار زمـین  کالداسه داسی. اند گاشت رسوبی بهتري از خود به جا گذاشتهشناسی، ن زمین

هاي آبهاي شـفاف و گـرم محـدود     اند و اساساً به رخساره زیسته عمق می در الگونهاي پشت ریفی و خلیجهاي کم

ه آنو راههاي دسترسی بدر البرز مرکزي موقعیت جغرافیایی برش گدوك  :1شکل  
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 Mizzia sp., Macroporella apachena, Vermiporellaهــاي گونــه.   (Elliot,1991)  انــد شــده مــی

niponica, Vermiporella sp.  از آهکهاي سازند روته در این برش شناسایی شدند .  

ــه   ــاي ژیمنوکودیاس ــه    (Gymnocodiacea) جلبکه ــبز طبق ــاي س ــزو جلبکه ــه ج ــی  ک ــدي م ــوند بن   ش

(Bucur,1994) داراي اسکلتی افراشته ،(Erect) ي و ا اي شـکل بـا بخـش داخلـی رشـته      اي و کیسـه  ، اسـتوانه

هـا ترکیبـی آراگـونیتی داشـته و      ژیمنوکودیاسه. (Riding and Guo, 1991)اند  دار بوده اي نازك و حفره دیواره

ایـن گـروه از دونـین میـانی تـا      . (Flugel, 2004)شـدند   نز، کلسیتی شده و یا با رسوب پـر مـی  ژتحت تأثیر دیا

هـاي   آنهـا در تشـکیل رخسـاره   . اند برخوردار بوده زیسته و در پرمین پسین از بیشترین فراوانی ترشیاري پسین می

پسـین حوضـه تتـیس نقشـی اساسـی ایفـا        ـ  پکستونی بیوکالستی در رمپهاي کربناته پـرمین میـانی   ـ  وکستون

          هـاي آبهـاي نرمـال دریـایی      هـا، رخسـاره   کالداسـه  ها، به همراه داسی ژیمنوکودیاسه. (Flugel, 2004)اند  کرده

ــی( ــر ریف ــی را) غی ــد  تشــکیل م ــه. (Riding and Guo, 1991)دادن   و.Permocalcalus sp هــاي  گون

  Gymnocodium sp.اند در آهکهاي سازند روته برش گدوك تشخیص داده شده .  

 واژهفیلوئیـد یـک   . انـد  شـده  پرمین گزارش  ـ  عمدتاً از کربونیفر باالیی (Phylloid algae)جلبکهاي فیلوئید 

سـاختمان داخلـی   . شـود  است و هم جلبکهاي سبز و هم قرمز را شامل مـی ) ي برگ مانندبه معنا(شناختی  ریخت

هـا نقـش اساسـی     در پرمین زیرین، فیلوئیدها در تشکیل ریـف . رود جلبکهاي فیلوئید غاالً بر اثر دیاژنز از میان می

هـاي   جلبـک . (Riding and Guo, 1991)اند ولی فراوانی این جلبکها از پرمین میانی رو بـه افـول نهـاد     داشته

  . اند هاي آهکی بخش میانی سازند روته شناسایی شده فیلوئید در رخساره

  

  گیري نتیجه

سـبز  , )سـیانوباکتري (آبـی   -هـاي سـبز   هاي مختلفی از جلبک مطلعات میکروسکوپی منجر به شناسایی گونه

در ناحیـۀ گـدوك   ) سـازند روتـه  ( هاي آهکی پـرمین  کالداسه و ژیمنوکودیاسه و جلبکهاي فیلوئید در نهشته داسی

هـا   از سـیانوباکتري  Girvanella wetherediو   Tubiphytes obscurusگونـۀ  . البرز مرکزي گردیـده اسـت  

. خورنـد  هاي کشندي تا الگونی رمپ داخلی به چشـم مـی   شناسایی شدند که اغلب به صورت قشرساز در رخساره

 ,Mizzia sp., Macroporella apachena, Vermiporella niponicaهــاي  همچنــین گونـــه 

Vermiporella sp.  هـاي متعلـق بـه     کالداسه تشخیص داده شدند که عمدتاً در رخساره از جلبکهاي سبز داسی

  هـاي  از جلبکهـاي سـبز ژیمنوکودیاسـه،  گونـه    . شـوند  عمـق و الگـونی رمـپ داخلـی یافـت مـی       بخشهاي کـم 

 Permocalcalus sp. و Gymnocodium sp. هـا نیـز    این جلبـک . الی کربناته تشخیص داده شدنددر این تو

ها، تا اعماق بیشـتري گسـترش نشـان     کالداسه شوند ولی نسبت به داسی عمق دیده می هاي کم همراه با رخساره

 (Carbonate shoal)هـاي کربناتـه    هاي آهکـی مـرتبط بـا پشـته     جلبکهاي فیلوئید عمدتاً در رخساره. دهند می

  ).2شکل(اند  فراوان بوده
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