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 چكيده 
 ها،مرجانپس از شناسایی  وجود دارد.شناسی زلدو برش چینهدر  در سازندسردر،های کربنیفر مجموعه غنی از مرجان

این اجتماع مرجانی به ها جهت تشخیص پارامترهای محیطی مطالعه شدند. های حاوی این سنگوارهمیکروفاسیس افق
دریای باز در یک های الگون و ها در محیطاین مرجان. افق قراردارد 2( است و در باشکیرین) کربنیفرمیانی دیرینگی
گرم و شفاف با شوری نرمال و اکسیژن باال عمقکممرجانی موردمطالعه، در آبهایمجموعه داشتند. عمق گسترش کمپالتفرم

با بیشترین فراوانی، چهارچوب  Heintzella و Fomichevellaکردند. مرجانهای روگوزای فاسیکولیت در زون نوری زندگی می
-تابوالیبیشترین تنوع و کلنی Minatoaو  Fomichevella  های روگوزایدهند. کلنیاصلی این مجموعه را تشکیل می

Michelinia   .کمترین فراوانی و تنوع را دارند 

 کوه، سازند سردرکربنیفر، پارامترهای محیطی، باشکیرین، مرجان، ازبک: هاكليد واژه

Paleoecology of middle Carboniferous (Bashkirian) corals in 
Zaladu Section, Ozbak-Kuh Mountains 

Abstract 

Rich assemblages of Carboniferous corals exist in the Zaladu stratigraphic section. After 

the identification of the corals, microfacies of coral members were studied. This association 

belonging to Bashkirian age (Middle Carboniferou) and were found in two horizons. These 

corals existed in a lagoon and open marine belonging to a shallow carbonate ramp 

environment. This association favored a shallow, warm, and clear marine environment with 

normal salinity and high oxygen, within the photic zone. The fasciculate rugose of 

Fomichevella and Heintzella, have the most abundance, and these colonies made main 

builders of the coral association. Colonial rugose corals of Fomichevella and Minatoa have 

maximum diversity. Michelinia tabulate corals, has the least abundance and diversity.  

 مقدمه

کاملترین برونزد این سازند در برش . رخنمون دارد کوهازبک های از کوه طق وسیعیادر منسازند سردر 

 . هدف این مقاله آنالیزدر این برش دارند ییتنوع باالفراوانی و  ها،های مرجاناست. فسیلزلدو واقع شده 

همراه با آنالیز میکروفایس برای ، (باشکیرینکربنیفرمیانی)های مرجانمجموعه   محیطیپارامترهای 

 است.  و پالئواکولوژیکی تشخیص فاکتورهای محیطی

 موقعيت جغرافيایی 
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ی یمختصات جغرافیا گرفته شده است که در کوهازبک هایکوه در واقعبه همین نام ای در درهبرش زلدو

 آباد به بردسکن قرارجاده عشق یکیلومتر 45در طول شرقی  75° 11′ 24" وعرض شمالی  °92 ′93 24"

شمال  درکیلومتر  49 طی مسافت و بعد از شدهکمر هوارد جاده گوش دارد. برای دسترسی به این برش

 (.4 )شکلرسیم میشیشتو به برش زلدو  یروستا

 چينه شناسی عمومی 

 و از واحدهای کربناته بیشتری داردمتفاوت با برش الگو  یسیمای کوه،های ازبککوهسازند سردر، در 

 -سینپ سازند در برش مورد مطالعه به دیرینگی ویزئناین  ها تشکیل شده است.برش نسبت به سایر

مرز فوقانی آن با   متر است. مرز تحتانى آن با سازند شیشتو و 455 حدود ستبرای آنکه ده بو مسکووین

سازند سردر  .(4ل)شکباشدهمشیب میناپیوستگى آسلین(-پسینسازند غیررسمی زلدو) به دیرینگی قزلین

 کیکباال قابل تف پاره سازندآواری در زیر، کربناته در قسمت میانی و آواری ـ کربناته در 9در این برش به 

متری از قاعده  159متر در فاصله  7-17به ستبرای  . مرجانهای باشکیرین(1944)بادپا و همکاران،  است

. شوندمیدیده (Patch reef)ای های تکهها غالبا به شکل ریف؛ این مرجانسازند سردر واقع شده است

( B,C 7سانتیمتر)شکل 7 -11متر و به ستبرای  7/4 ×4به ابعاد همچنین یک کلنی بزرگ مرجان فاسیکولیت 

برپایه فرامینیفرها   .Leven et al (2006)براساس مطالعات متری از قاعده این سازند واقع شده است. 165در 

ن دیرینگى باشکیریها، افق موردمطالعه به ( براساس فرامینیفرها و کنودونت1942سهرابی و همکاران) و

  باشد.می پیشینفالین یا وست میانی-پیشین

 مرجانی  مجموعه
 از چپ به راست به ترتیب زیر است: مرجانهای کربنیفرمیانی)باشکیرین( فراوانیدر برش مورد مطالعه 

Fomichevella, Heintzalla, Minatoa, Multithecopora, Paraheritschioides, Kleopatriana, Michelinia. 

( گونه9) Minatoa  (گونه9) Fomichevella مجموعه به ترتیب شامل موارد زیر است:ها در این همچنین تنوع گونه

Heintzalla(4از جنس ،)های زیر یک گونه در برش مورد مطالعه شناسایی شده است.گونه , Multithecopora,  

Paraheritschioides  Kleopatriana, Michelinia. 

درصد محتویات این افق را تشکیل می دهند. این  41-71نحوی است که حجم فونای مرجانی در افق مورد مطالعه به 

و  ها قابل شناسایی استهای رشد در این کلنیهای زندگی، فسیل شدند. موقعیتمجموعه مرجانی غالباً در موقعیت

 شواهد حمل و نقل قابل مالحظه )مانند برگشتگی، جورشدگی، خردشدگی و شکستگی( ناچیز است. 

 و شواهد محيطی ميكروفاسيس
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های های  مورد مطالعه در سنگ آهکای از کلنیبخش عمده براساس مطالعات میکروفاسیس،

در محیط الگون قراردارند؛  برخی از مرجانهای فاسیکولیت  نیز در سنگ  (3f)شکل بیوکلستیک وکستون

 های فاسیکولیتمرجانغلبه . (1)شکل دریای باز وجود دارند( 3e)شکل های بیوکلستیک پکستون آهک

هادرمقاطع گل در بین دانهوجود مقادیر باالی، (.Zhang et al (2010 ,انرژی هستکمهایدهنده محیطنشان

-هایفراوانی پلوئیدها و بیوکلست نیز این را تائید می کند.  در بعضی از مقاطع،( 3c)شکل  موردمطالعه

شواهد موجود در  زیرا دائمی نبود ،انرژیباالی  سطحاین  شکسته بیانگر چرخش محدود آب است، اما

ه ک وجود داشتدر منطقه کم بازه زمانی طوالنی با انرژیدهد سازند سردر در برش مورد مطالعه نشان می

افته و یهای رسوبی کوتاه مدت و پرانرژی پلوئیدها افزایشو در دوره آهکی را داده استگلنشینیاجازه ته

در این مجموعه  (  3b,g)شکلفراوانی موجودات استنوهالین .Said et al., 2010) ) شدندها شکسته بیوکلست

محیط الگون در توالی مورد مطالعه محصور نبود و با دریای باز ارتباط  بیانگر این است که ایرخساره

دهنده سطح نشانزیستی باال و تنوع( 3g)شکل ها و براکیوپودها . حضور مرجان(1931باد، )خانهداشته است

ها و فراوانی مرجاناز نظر دما،  .(Fürsich, 1993) است  اکسیژن دیرینه باال و شوری نرمال محیط دریایی

در ( 3a,h)شکل ها کورالیتآرایش فشردهاست.  دریاهای گرمسیری دهندهنشان هارشد گسترده ارگانیسم

های عمودی نسبتاً محدود بوده زیرا کلنی است. رشدبسیار باال ارگانیکتولید دهنده ها نشانکُلُنی

مقاطع میکروسکوپی  مطالعه (.Rodríguez et al., 1994)رسند های عمودی بزرگ نمیبه اندازه فاسیکولیت

ها ای رخ نداده و رسوب اطراف مرجانشدگی گستردهها سیمانکه در فضای بین مرجان میدهد نشان

 بودههای مرجانی، احتماال نرم نتیجه بستر، در طی گسترش رخساره. در (3dشکل ) استعمدتا میکریتی 

 مود.را فراهم ن ی مرجانیهاهای اسکلتی موجودات، تا حدی موادکافی برای اتصال کلنیخرده است لیکن

  گيرينتيجه
ای باز دری الگون تاهای دریک پلتفرم کم عمق کربناته در محیطهای روگوزا و تابوال در برش مورد مطالعه مرجان

 سیژناکبا  های پایینگرمسیری عرض های دریاییها در محیطدهنده حضور آننشان هامرجانفراوانی . توسعه داشتند

ولیت و برجا های فاسیککلنی بر اساس میکروفاسیس الیه ها و نیز برپایه خردشدگی ناچیز. استو شوری نرمال  باال

یط های فراوان در محبا توجه به حضور مرجان است. بوده غالباً کم تا متوسطانرژی هیدرودینامیک بودن کلنی ها، 

-الگون و نیز فراوانی سایر موجودات استنوهالین از قبیل کرینوئیدها، براکیوپودها و بریوزوآها در مجموعه رخساره

 ولیتهای فاسیک، کلنیمورد مطالعه مجموعهدر  ای، محیط الگون محصور نبوده و با دریای باز ارتباط داشته است.

Fomichevella و Heintzella هایکلنی ؛بیشترین فراوانی Fomichevella و Minatoa بیشترین تنوع را دارند. کلنی-

Michelinia  های مورد مطالعه دارند.کمترین فراوانی و تنوع را در بین مرجان 
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ـ 4شکل

 و موقعیت افق های مرجانی درآن ستون چینه شناسی سازند سردر در برش زلدو
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( دولومیتی شدن فضای D( رسوب گلی اطراف مرجان ها Cها با کرینوئیدها مرجان( همراهی B( آرایش فشرده بین کورالیت ها A  -9شکل

-براکیوپود در بین کورالیت (XPL )G ( وکستون فرامینیفردار ) تمامی مقاطع میکروسکپی درF .( پکستون فرامینیفردارEگلی بین مرجان ها  

رشد کرده  Paraheritschioidesدر اطراف مرجان روگوزای   Multithecopora( مرجان تابوالی Fomichevella    H های فاسیکولیت

 است.
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