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 چكيده

مرز توالی های کربونیفر پسین و پرمین پیشین بر اساس فوزولینید های مطالعه شده و شناسایی زون های 
Ruzhenzevites-Rauserites  ) و)به سن کربونیفر پسینPraepseudofusulinaSphaeroschwagerina -

Pseudoschwagerina-  به سن آسلین ( در اکثر برش ها و مقایسه آنها با زون های شناسایی شده از آسیای مرکزی و (
  اروپای شرقی تدریجی دانسته شده است.

 ونیفر پسین، پرمین پیشین، ایران: فوزولینید، کربکلمات کلیدی

 

The graduality of carboniferous and Permian sequences in 

Iran based on Fusulinid evidences 
Abstract 
The boundary of Late Carboniferous and Permian sequences is known to be gradual based on studied 

Fusulinids and identified Ruzhenzevites-Rauesrites zone (Late Carboniferous) and 

Praepseudofusulina- Sphaeroschwagerina - Pseudoschwagerina zone (Asselian) in greater parts of 

these sections and comparing them with identified zones in Central Asia and eastern Europe.  

 

Key word: Fusulinid, Late Carboniferous, Lower Permian, Iran 

 مقدمه
ای پالئوزوئیک پسین رو خانواده فوزولیناسه آ گروه متنوع ومشخصی بوده اند.این امر ناشی از در میان فرامینی فر ه

از فونهای  یکی  (Ross, 1969, Loeblich and Tappan, 1988 ).تکامل سریع آنها در طی کربونیفر و پرمین است

غالب رسوبات کربونیفر و پرمین فوزولیناسه آ هستند. به نحوی که از پراکندگی و تنوع نسبتاً باالیی برخوردار هستند. 

از دیر باز مورد توجه زمین شناسان قرار داشته و مطالعات متعددی روی آن انجام گرفته  رسوبات این زمان ایران

 ,Leven and Taheri)، لی ون و طاهری (1957باغبانی ) (،1952پرتوآذز )است.که از جمله می توان به مطالعات 

 ,Leven and Gorgij, 2005)، لی ون و گرگیج (Leven and Vaziri, 2004)، لی ون و وزیری مقدم(2003

گیتانی و همکاران  ،(Davydov and Aferfifard, 2007)، دیویدف و عارفی فرد (2006,2008,2009,2011,2013

(Gaetani et al., 2009)  ( اشاره نمود. جهت شناسایی فوزولینید ها در این توالی ها 1934و1931و یاراحمدزهی )

نمونه  (.از1و4کامل ترین رخنمون های نهشته های انتخاب شده است )شکل  از مطالعه کارهای انجام شده قبلی  پس
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و همچنین از نتایج کار گیتانی و همکاران ..و مطالعه شد یهته یکروسکوپینمونه نازک م 571تعداد  یسنگ یها

(Gaetani et al., 2009) گرگیج  و لی ون و(Leven and gorgij, 2006) .در این مقاله استفاده شده است 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

برش    2یرش زلدو ،  -9، (Leven and gorgij, 2006)برش انارک  -4برش اسدآباد،  -1: موقعیت جغرافیایی برش های مطالعه شده 1شکل 

 Gaetani)برش تویه  -5، (Gaetani et al., 2009)برش عمارت  -6برش گدوک ،  -7، (Gorgij and leven, 2013)کوه آهوبان 

et al., 2009). 
 

  بيواستراتيگرافی توالی هاي كربونيفرپسين و پرمين پيشين در ایران

 ای مطالعه شده زون های زیستی زیر تشخیص داده شده است.بر اساس پخش و پراکندگی فوزولیناسه آ در برش ه

 برش زلدو)ازبک کوه،ایران مرکزی(

سن این بیوزون بر اساس فوزولین های شناسایی شده    A  :Assemblage Zone Rauserites-Ruzhenzevites بیوزون

و جنس Rauserites می باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع و فراوانی جنس (Late Gzhelian)قزلین پسین 

Ruzhenzivites   .می باشد 

سن این بیوزون بر اساس فوزولین های شناسایی شده آسلین  B :Zone Assemblage Pseudoschwagerina بیوزون

(Asselian)  می باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع جنسPseudoschwagerina  و حضور گونه هایی از جنس

Ruzhenzivites  .می باشد 
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 : تطابق برش های مطالعه شده4شکل

 سیرجان( و برش تویه)البرز( : زون های زیستی این دو برش یکسان هستند -)زون سنندج برش اسد آباد -4

سن این بیوزون بر اساس فوزولین های شناسایی شده    A  :Assemblage Zone Rauserites-Ruzhenzevites بیوزون

و جنس Rauserites می باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع و فراوانی جنس (Late Gzhelian)  قزلین پسین

Ruzhenzivites   .می باشد 

سن این بیوزون بر اساس فوزولین  B :Assemblage Zone Praepsedofusulina - Pseudoschwagerina بیوزون

و حضور  Pseudoschwagerinaمی باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع جنس  (Asselian)های شناسایی شده آسلین 

 می باشد. Praepsedofusulinaگونه هایی از جنس 

 برش کوه آهوبان )بلوک تکتونیکی سبزوار( -9

سن این بیوزون بر اساس فوزولین های شناسایی شده قزلین پسین   A :Assemblage Zone Rauseritesبیوزون 

(Late Gzhelian)  می باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع و فراوانی جنس Rauserites .می باشد 

سن این بیوزون بر اساس فوزولین  B :Assemblage Zone Pseudoschwagerina - Sphaeroschwagerinaبیوزون 

و حضور  Pseudoschwagerinaمی باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع جنس  (Asselian)های شناسایی شده آسلین 

 می باشد. Sphaeroschwagerinaگونه هایی از جنس 

 برش انارک )ایران مرکزی( -2
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سن این بیوزون بر اساس فوزولین های شناسایی شده    A:  Assemblage Zone Rauserites-Ruzhenzevitesبیوزون 

جنس  وRauserites می باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع و فراوانی جنس (Late Gzhelian)  قزلین پسین

Ruzhenzivites   .می باشد 

سن این بیوزون بر اساس فوزولین های   B: Assemblage Zone Likharevites -Sphaeroschwagerinaبیوزون 

و حضور گونه هایی از  Likharevitesمی باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع جنس  (Asselian)شناسایی شده آسلین 

 باشد.می  Sphaeroschwagerinaجنس 

 برش گدوک) البرز مرکزی( -7

  سن این بیوزون بر اساس فوزولین های شناسایی شده قزلین پسین   A:  Assemblage Zone Triticitesبیوزون 

(Late Gzhelian) می باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع و فراوانی جنس Triticites   .می باشد 

سن این بیوزون بر اساس فوزولین  B :Assemblage Zone Praepseudofusulina - Pseudoschwagerinaبیوزون 

و حضور  Pseudoschwagerinaمی باشد.مهمترین مشخصه آن تنوع جنس  (Asselian)های شناسایی شده آسلین 

 می باشد. Praepseudofusulinaگونه هایی از جنس 

 بحث 
می باشد. گونه  Ruzhenzevites , Triticitesو    Rauseritesشاخص ترین فسیل های کربونیفر پسین  جنس های 

بطور گسترده ای در نواحی تتیس از کارنیان آلپ در غرب تا جنوب چین در    Ruzhenzevite ferganensis شاخص

 Ferganaاز جنوب  R.ferganensisشرق گسترده شده  و شاخص سنگ های کربونیفر باالیی است. الیه های حاوی 

قابل تطابق  Davydov(1986) و  Bensh(1972))که به عنوان یک زون مستقل شناسایی شده اند( به عقیده  Darvasو 

متعلق به قزلین )مقطع تیپ آن در پلت فرم اروپای شرقی واقع شده( است.اگر چه  Daixina kensisبا زون 

Ruzhenzevites    از مقاطع پالتفرم اروپای شرقی یافت نشده ولی فرمهایی نظیر

Daixina,Rugosofusulina,Dutkevitchia,Triticites,Rauserites, ,Schellwinia,Quasifusulina.   مشابه با

که از آسیای مرکزی گزارش شده اند. فراوانی   Ruzhenzevites ferganensisفوزولینید های متعلق به زون 

در برش های زلدو، انارک، اسد آباد ،تویه، گدوک و کوه   Ruzhenzevites, Triticitesو  Rauseritesیدها فوزولین

آهوبان نشانگر سن کربونیفر پسین می باشد. و همچنین وجود فوزولینید هایی نظیر 

Ultradaixina,Rugosofusulina,Triticites,Rauserites,Schwgeriniformis بونیفر باالیی را در این برش ها سن کر

 , Sphaeroschwagerina و Praepseudofusulinaتایید می کند. فسیل های شاخص آسلین با گونه هایی از جنس 

Pseudoschwagerina, Praepseudofusulina, مشخص می شود. که شامل گونه های 
Pesudoschwagerina extensa (Kahler ) , P. robusta (Meek), P. turbida (Kahler), P. muongthensis 

(Deprat), Sphaeroschwagerina vulgaris (Scherbovich), S. sphaerica (Scherbovich), 
Praepseudofusulina urumarensis (Scherbovich), P. kljasmica (Sjomina), P. incomperta 

(Scherbovich). 
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همخوانی دارد و سن آسلین را برای آن  Fergana (Davydov,1986)می باشد.فراوانی این گونه ها با الیه های آسلین

 تایید می نماید.

 نتيجه گيري
متر،برش اسد  1647متر،برش انارک  141ضخامت توالی های مورد مطالعه متغیر بوده به گونه ای که در برش زلدو 

 متر می باشد. 44و برش تویه  متر 21متر ، برش گدوک  4/36متر و برش کوه آهوبان  7/42آباد )سازند وژنان( 

در برش های زلدو، انارک، اسد آباد ،تویه، گدوک   Ruzhenzevites, Triticitesو  Rauseritesفراوانی فوزولینیدها 

و کوه آهوبان نشانگر سن کربونیفر پسین می باشد و فسیل های شاخص آسلین با گونه هایی از جنس 

Praepseudofusulina و Sphaeroschwagerina , Pseudoschwagerina,  مشخص می شود. و مرز کربونیفر و

 پرمین در تمامی برش های مطالعه شده تدریجی دانسته شده است.
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