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  3ابوالقاسممحمودي، سید ؛1علیرضا ،؛ عاشوري2؛ خاکسار، کاوه*1بادپا، مهدي

  دانشگاه فردوسى مشهدشناسی، گروه زمینـ 1
  رزيکشاو آموزش عالی امام خمینی وزارت جهادمرکزـ 2

 نفت، اداره اکتشافوزارت - 3
mahdibadpa110@gmail.com 

  
  چکیده 

این مرجانها در دو . پردازدمی )طبسشمال بلوك( کوههاي ازبکمطالعه حاضر به معرفی مرجانهاي منفرد سازند سردر در کوه
ي هـا جـنس از  مرجـان   3بـه  گونه متعلـق   5 .یافت شدند شیرو چشمه IIهاي زلدومیانی سازند سردر در برشافق در بخش

  :ازعبارتندند که شناسایی شد در این مطالعه منفرد
Dibunophyllum pseudoturbinatum pseudoturbinatum Stuckenberg, 1904; Dibunophyllum cf. 
reductum Fedorowski, 1971; Dibunophyllum sp.; Koninckophyllum cf. protocolonicum Fedorowski, 
1971; Gangamophyllum sp. 

در اغلب نقاط جهان شمول  جهاناین مجموعه مرجانی . شودمعرفی میبراي اولین بار از ایران   Gangamophyllum جنس
 پسـین ـ باشـکیرین   براساس مطالعه فرامینیفرا و کنودونتها سن سرپوخووینشوند اما پین شناخته میسیسیبه دیرینگی می

هـاي مرجـانی   این مجموعه مرجانی مشابه با مجموعه. براي این مجموعه مرجانی تائید شده است) پیشینپنسیلوانین(میانی 
روسـیه   شـمال واقع در  Novaya Zemlya کانادا وشمالدر  Ellesmere Island ،)جنوب مراکش( Tindoufنامورین حوضه 

 دلیـل بـه   توانـد شمال مـی هم سن در قطب غرب پالئوتتیس با فونايهاي مرجانی جنوببین مجموعه فونایی شباهت .است
   .غرب پالئوتتیس در طی نامورین باشدشمالی و ارتباط آن با جنوبتداوم شرایط گرم استوایی در نیمکره

 کوه، سازند سردرکربنیفر، مرجان، ازبک :هاواژهکلید
 

Solitary rugose corals of Sardar Formation in the Ozbak-kuh 
Mnts, Diachronic evidence and its significance in 

Paleobiogeography 
Abstract 
The solitary rugose corals of Sardar Formation, in the Ozbak Kuh Mountains (Northern part of Tabas 
block) has introduced in this study. This corals were found in two horizons in middle part of Sardar 
Fm., in the Zaladu II and Cheshmeh-Shir stratigraphic sections. In this study, 5 species belonging to 3 
genera of solitary rugose corals were identified as follows: Dibunophyllum pseudoturbinatum 
pseudoturbinatum Stuckenberg, 1904; Dibunophyllum cf. reductum Fedorowski, 1971; 
Dibunophyllum sp.; Koninckophyllum cf. protocolonicum Fedorowski, 1971; Gangamophyllum sp. 
The genus of Gangamophyllum is described from Iran for the first time. It represents essentially a 
cosmopolitan Mississippian-type coral fauna but its age, as determined by foraminifers, is late 
Serpukhovian-middle Bashkirian (Early Pennsylvanian). The coral assemblage is similar to those 
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corals recorded from Tindouf Basin (S. Morocco), Ellesmere Island, Arctic Canada and Novaya 
Zemlya, Arctic Russia. The faunal similarities between the South West of Paleotethys’s corals 
association with coeval biota in the Arctic could be due to continuity of tropical warm water 
conditions in the northern hemisphere and connection with south western of paleotethys ocean during 
the Namurian. 
 

  مقدمه 
 توسـط ) طـبس واقـع در شـمال بلـوك   ( کـوه هاي ازبـک سازند سردر درکوهفسیلهاي مرجانی اي از مجموعه تاکنون

Flügel (1974, 1994)    ،چـارچوب اصـلی   کلنـی روگـوزا،    مرجانهـاي . معرفی شـدند  1390، 1393، بادپا و همکاران
هـاي  لـیکن علیـرغم وجـود سـایر گـروه     دهد می را تشکیلکوه هاي ازبکهاي مرجانی سازند سردر در کوهمجموعه

هاي فرعی با تنوع و فراوانی کمتر، هنوز مطالعه چندانی درباره آنها مرجانی تابوالتا و روگوزاي منفرد به عنوان گروه
ــت ــرد ســازند ســردر در    . صــورت نگرف ــاي منف ــی مرجانه ــه معرف ــوهنوشــتار حاضــر ب ــکک ــاي ازب ــی ه ــوه و بررس ک

 .می پردازد پالئوبیوژئوگرافی آن 
  

  بحث
شـیر  و چشـمه  IIشناسـی زلـدو  چینـه  بـرش دو  دردر دو افق در بخش میانی سازند سـردر  مرجانهاي روگوزاي منفرد 

 Eostaffella pseudostruvei – Eostaffella ، بر اساس زون فرامینیفـري )1384(سهرابی .)2و  1شکل(قراردارند 

mirifica zone   زون کنـودونتی و Declinognathodus noduliferus zone  افـق مرجـانی سـن     اولـین  بـراي
  .شناسایی نمودرا پسین سرپوخووین

  : (Plate, 1)زیر است هاياین افق شامل گونه مرجانهاي منفرد
Dibunophyllum pseudoturbinatum pseudoturbinatum Stuckenberg, 1904; Gangamophyllum sp. 

  :(Plate, 1) دومین افق واجد گونه هاي زیر است
Dibunophyllum pseudoturbinatum pseudoturbinatum Stuckenberg, 1904; Dibunophyllum cf. 
Reductum Fedorowski, 1971; Dibunophyllum sp.; Koninckophyllum cf. protocolonicum Fedorowski, 
1971  

و  Pseudostaffella compressa- Pseudostaffella antique- Eostaffella amabilisفرامینیفـري  از این افـق، زون 
 میـانی اسـت  دیرینگی باشکیرینکه به  )1384سهرابی،(معرفی شد  Idiognathodus sulcatus parva کنودونتیزون

  .)2شکل (

جهانشـمول  این مجموعه مرجانی  .دشوبراي اولین بار از ایران گزارش می Gangamophyllum جنسدر این مطالعه 
 طـبس، در بلـوك  نـامورین پین شناخته می شوند امـا بقایـایی از آنهـا تـا     سیسیط جهان به دیرینگی میدر اغلب نقا

-باقی روسیهواقع در شمال Novaya Zemlya کانادا ودرشمال Ellesmere Island ،)مراکشجنوب( Tindouf حوضه

هـاي کربناتـه در حاشـیه    پلتفـرم در  هـا ایـن حوضـه  دهـد کـه   نشان می طبسبلوكمناطق مشابه با  اینبررسی  .ماندند
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کـوه  هـاي ازبـک  با مرجانهاي هم سن در کوهمشابهی تجمعات مرجانی تقریبا  و نیز  هاي بزرگ قرار داشتندکراتون
شمالی و هاي پائین تا متوسط کنتیننتال با ثبات در عرضدریاي اپیدر طی نامورین رسد که ؛ بنابراین به نظر میدارند

عـواملی   تخریبـی آبهاي گرم، ثبات تکتـونیکی و فقـدان ذرات  . بودندوقعیت براي زیستگاه مرجانها ین مبهترجنوبی 
  . کمک کردندو دیاکرونی آنها در نامورین مرجانها این بودند که به ایجاد یک زیستگاه مناسب براي 

  
  گیرينتیجه

هـاي  سـازند سـردر در کـوه   ) ـ باشـکیرین   پسینسرپوخووین(هاي نامورین افقدر این مطالعه مرجانهاي منفرد زیر از 
  :ازیافت شدند که عبارتند کوهازبک

 Dibunophyllum pseudoturbinatum pseudoturbinatum Stuckenberg, 1904; Gangamophyllum sp., 
Dibunophyllum cf. reductum Fedorowski, 1971; Dibunophyllum sp.; Koninckophyllum cf. 
protocolonicum Fedorowski, 1971  .  

ایـن مجموعـه مرجـانی در اغلـب      .دشوبراي اولین بار از ایران گزارش می Gangamophyllum جنسدر این مطالعه 
شوند اما بقایایی از آنها تا سـرپوخووین و باشـکیرین در دریاهـاي    پین شناخته میسیسینقاط جهان به دیرینگی می

کانـادا بـاقی   روسـیه و شـمال  مـراکش و نیـز در شـمال    و مرکـزي هاي ایرانلوكکنتیننتال شمال قاره گندوانا در باپی
توانـد بـه   شمال میغرب پالئوتتیس با فوناي هم سن در قطبهاي مرجانی جنوبشباهت فونایی بین مجموعه .ماندند

    .ورین باشدغرب پالئوتتیس در طی نامشمالی و ارتباط آن با جنوبدلیل تداوم شرایط گرم استوایی در نیمکره
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  .با تصحیحات Ruttner, et al.  (1970) اقتباس از. هشناسی برش مورد مطالعجغرافیایی و زمینموقعیت :1شکل
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Plate 1.  
1- Dibunophyllum pseudoturbinatum pseudoturbinatum Stuckenberg, 1904; 1a, b) Transversal sections. 1c) longitudinal 
section. 
2- Koninckophyllum cf. protocolonicum Fedorowski, 1971; 2a) Transversal section, 2b) Longitudinal section. 
3-Gangamophyllum sp., 3a, b) Transversal sections, 3c) Longitudinal section. 
4- Dibunophyllum cf. reductum Fedorowski, 1971; Transversal section. 
5-Dibunophyllum sp.; 5a, b) Transversal sections, 5c) Longitudinal section. 
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