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 چکیده

 نگراری برر  چینره   ،(خراور هرهر سر     )روستای خررو   خاوریجنوب در پرمین هاینهشتهنگاری سنگی زیستی و چینه نگاریچینه بررسی جهت

سرنگ  آهرک ماسره ای،    سنگ آهک،سنگ سازند جمال در این بر  هامل تناوبی از  .انتخاب گردید همال خاور -چیل با روند جنوب باخترماهور

باهد در حالیکره  می دارناپیوستگی زاویهمرز زیرین آن با سازند سردر از نوع  متر است. 58مت ی، دولومیت آهکی و دولومیت به ضخاآهک دولومیت

گونره   93جن  و  46 در این مطالعه تر از سازند جمال در این بر  وجود ندارد.های جوانفرسایشی بوده و نهشتهناپیوستگی مرز باالیی آن از نوع 

زند جمرال  زون زیسرتی بررای سرا    10بران هناسایی هده در این برر ،  هناسایی گردید. با توجه به روزن برانروزننمونه از غیر 11بران و از روزن

 تعیین گردید.( Bolorian-Dorashamian)بران هناسایی هده، سن سازند جمال در این بر ، پرمین معرفی هد. بر اساس روزن

  

 کلیدیگان واژ
 .س   ،پرمین ،زون زیستی ،برانروزن ،زیستی نگاریچینه ،سازند جمال

 

Biostratigraphy of the Jamal Formation in Mahoore Chil 

section, South East of Kharv village (East of Tabas) 
 

Omrani, M., Baniasadi, M., Ghoraishi, S. E. 

 

Abstract  
To study lithostratigraghy & biostratigraghy Permian defosits in South East of Kharv’, the Mahoore Chil 

stratigraphic section of the Northeastern-Southwestern was selected. Jamal Formation in this section consists 

of alternating limestone, sandy limestone, dolomitic limestone, limestone dolomitic and dolomite has a 

thickness of 85 m. The lower boundary with Sardar Formation is unconformity whereas the upper boundary is 

erosion and deposition the younger of Jamal Formation there is not in this section. In this study, were 

identified 64 genera and 39 species of Foraminifera and 11 taxa of non-Foraminifera. According to 

Foraminifera identified in this section, 10 biozone was introduced for Jamal Formation. According to 

Foraminifera identified, the age of Jamal Formation was attributed to Permian (Bolorian-Dorashamian). 
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  مقدمه

جمرال   سرازند  نرا   بره  مرکريی  ایران در پرمین رسوبات

نمونره   اسراس  برر  جمرال  سازند اند. سنهده گذارینا 

 و آمونوئیرد  کنودونرت،  براکیوپودا، از نامنظم هایبرداری

 داده نسر ت  براالیی  پررمین  - بره آرتنیسرکی   فوزولینیرد 

 سازند از تریمطالعات جامع اخیر هایسال هود. درمی

 سراهری  وسیله به مرکيی ایران مختلف نواحی در جمال

 هده است. سکان  انجا  (1958) فرد عارفی و (1951)

ناحیره   در جمال سازند بخش ترینپایین تخری ی، کربناته

 هرده  معرفی ونگباغ سازند یا بخش عنوانبه هیرگشت،

 از آمده دست به هایداده اساس بر بخش است. سن این

 سراکمارین  -( آسرلین 1936)پرتروآرر،   کوهازبک  ناحیه

 توسط لون دهه مطالعات انجا  اساس بر امّا هد، تعیین

 در باغ ونرگ  بخش (،2006 )لوون و وزیری، وزیری و

در  ولری  دهرد، می نشان را بلورین سن خود، تیپ مقطع

 -آرتینسرکین  سن ونگ، دارای باغ بخش، اخیر مطالعات

  .(1953 ،ارنستباهد )یاراحمدزهی و می کانگورین

ناحیره هرتری    در جمرال  سرازند  فونرای فوزولینیرد   

)بره   Peri-Tethysمشخصره   )خاور بلوک سر  ( دارای 

 خشرکی  هرقی در حاهیه کلیه نواحی گفته می هود که

 و کرم  گرر   هرای هرایط آب و بودند گرفته قرار آپانگه

 هررایط  کره  بروده  د(انر داهرته  پررمین  سری  در را عمر  

دهرد  مری  نشان را عم گر  و کم هایآب گذاریرسوب

 (.1958 ،)عارفی فرد و همکاران

 قسمته ک دهدمی نشان جمال سازند رویمطالعات بر

 :ندنما فوزولینیدهایی حضور با جمال ای سازندقاعده

Pseudofusulina kraffti (Schellwien and 

Dyhrenfurth), Misellina sp., Chalaroschwagerina 

globosaeformis (Leven)  یگرر سرنی معرادل    های دو فر

های باالتر سرازند جمرال   دهد. بخشبلورین را نشان می

 Armenina و Canncellina pamirica (Leven) هرامل 

sp. هرای انتهرایی  بخرش  اسرت. در  کوبرگانردین  سن به 

 ,Partisania, Neoschwagerinaجمرررال سرررازند

Dagmarita, کره  اسرت  هرده  گيار  دیگر هایفر  و 

عرارفی فررد و   )میردین اسرت    -سرن مورگرابین   معرف

 (.1958، همکاران

بر اساس مطالعات صورت گرفته بوسیله عارفی فررد  

( برروی سازند جمال در چهار مقطرع  1958و همکاران )

هرتری و مقطرع    1انگشت، مقطع هماره  باغ ونگ، هش

 سرازند  هتری مشخص گردید قسرمت اصرلی   2هماره 

هرده   تشرکیل  کربناته هایسنگ از نواحی این در جمال

 است.  

 مجموعررره 1مقطرررع هرررماره  هرررتری ناحیررره در

ایرن   میرانی  و زیرین هایدر بخش موجود فوزولینیدهای

، Armenina Zoneهرای  سازند و برا توجره بره برایوزون    

Cancellina Zone وNeoschwagerina Zone  معرررف

 هرای باهرد. بخرش  مری میدین آغازی  -کوبرگاندین سن 

و  بروده  هراخص  فوزولینیردهای  فاقرد  سازندباالیی این 

 Dagmarita) کروچکتر  دارانروزنههای براساس مجموعه

chanakchiensis Reitlinger وIchtyolaria latilimbata De 

Civrieux and Dessauvagie) مقطع دومین در هده یافت 

 معرادل  هرتری سرنی   هایدر کوه سازند هده این مطالعه

نظر گرفت  در آن توان برایمی را آغازی جلفین -میدین

 .(1958)عارفی فرد و همکاران، 

 هایویژگی با توجه به مطالب ارائه هده، بررسی

 پرمین سازند جمال هاینهشته ایچینهزیست و ایچینهسنگ

 .است مطالعه این اساسی اهداف از بر  ماهور چیل، در

 

  روش مطالعه
نمونره   58 از سیستماتیک سور به نازک مقطع 160 تعداد

 بنردی الیره  امتداد و بعضاً موازی جهت عمود در دستی،

 مطالعره  مرورد  پالریيان هد و توسط میکروسکوپ تهیه

 گرفت.   قرار



 

 73                                                                                نگاری سازند جمال در برش ماهور چیل......عمرانی و همکاران؛ چینه

 

 تعیین زون زیستی ده بران،وجود روزن به توجه با

 گردید. 

؛ (1355) لوبلیچ و تاپاناساس مطالعات  بر برانروزن

 ؛(1958) و همکاران هع انیان؛ (1954) هع انیان و باقری

و  (1958) )بیات و باغ رانی  ؛(1954) یان و واچاردهع ان

روی پررمین مطالعره هرده    دیگری که برر های معت ر مقاله

 هناسایی گردیدند.بود، 

چیرل از  هرای زیسرتی برر  مراهور    برای یافتن زون

(؛ محترراو و 2004لرروون و همکرراران ) : هررایبنرردیزون

(؛ عرارفی فررد   1955(؛ هع انیان و همکاران )2008همکاران )

اسررتفاده  (1953(؛ سرراهری و وزیررری ) 1958و همکرراران )

  گردیده است.  

 ,Excel ای همچرون افيارهرای ویرژه  همچنین از نر 

Adobe Photoshop ME, ArcGIS9.3 Google Earth, 
 در این مطالعه استفاده هده است.

 

 
 

 (1930برداری کشور، سازمان نقشه 1:2.800.000از نقشه راه دسترسی به بر  مورد مطالعه )اقت اس  .1شکل 
 

 دسترسی هایراه و جغرافیایی تیموقع

روسرتای   خراوری قسمت جنوب در چیلماهور بر 

 10َ 9مختصرات ً  دارای خرو و در خاور ههر سر   
عرر  هرمالی کره     99◦ 93َ 05سول هررقی و ً  83◦

باهرد. بررای   مترر مری   1310دریا ارتفاع آن از سطح 

 26بعرد از سری مسرافت     چیلرسیدن به بر  ماهور

ع ور از سرد   کیلومتر از ههر س   به سرف خاور و

نهرین و روستای مهربانی به روستای ییالقری خررو   

کیلررومتر مسرریر خرراکی   2از سرری  رسرریده و پرر  

 1100خاوری روستای خرو به محلره بیروک،   جنوب

متر مسیر پیاده )به سرف باختر( را پیموده، به برر   

 .(1)هکل ماهور چیل خواهیم رسید 
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 (1343هناسی، بشرویه، سازمان زمین 1: 280000ه هناسی و موقعیت بر  مورد مطالعه )اقت اس از نقشنقشه زمین .2شکل

 

 نگاری سنگیچینه
ترر  م 58ضرخامت سرازند جمرال     ،در بر  مورد مطالعه

دار بر روی سازند سردر است که با یک ناپیوستگی زاویه

قرار دارد ولی مرز باالیی آن ناپیوستگی فرسایشی بوده و 

های جدیدتر از سازند جمال وجود ندارد. الز  بره  هنهشت

در محل بر  برداهت هده مرز سازند توضیح است که 

ی در فاصله حدود جمال با سازند سردر پوهیده است ول

 30 های سازند سردر برا هریب حردود   متری، توالی 400

رخنمون دارند. از سرفی با توجه به امترداد، هریب   درجه 

رسرد  ت سازند جمال در منطقه به نظرر مری  و ادامه س قا

ردر از نرروع مرررز پررایینی سررازند جمررال بررا سررازند سرر 

(. بررا توجرره برره 9باهررد )هررکل  ناپیوسررتگی زاویرره دار

هناختی، سازند جمال در برر  مرورد   های سنگویژگی

تقسریم هرد    (Lithozone)محردوده سرنگی    3مطالعه به 

 ند از: ا( که از قدیم به جدید ع ارت6)هکل 

متوسط الیه به رنگ های : سنگ آهک1واحد سنگی 

هرای  هکسرته سرنگواره  ی تیره حراوی قطعرات   خاکستر

 متر. 9بینی، به ضخامت های ررهگان و سنگوارهمهرهبی

ای بره  ای تروده های ماسه: سنگ آهک2واحد سنگی 

 متر. 8رنگ خاکی، به ضخامت 

های ضخیم الیه به رنرگ  : سنگ آهک9واحد سنگی 

خاکستری روهن و حاوی قطعات صدف بازوپایران، بره   

 متر. 8ضخامت 

های دولومیتی ضرخیم الیره   آهک: سنگ 6واحد سنگی 

هرایی  خاکستری روهرن حراوی قطعرات سرنگواره    به رنگ 

 متر. 3نظیر خارپوستان، بازوپایان و بریوزوآ، به ضخامت 

هرای دولرومیتی ضرخیم    : سنگ آهک8واحد سنگی 

های کستری روهن و دارای آثار سنگوارهالیه به رنگ خا

 متر.10بینی، به ضخامت رره

ای بره  هرای دولرومیتی تروده   آهک: سنگ 4واحد سنگی 

رنگ خاکستری روهن دارای آثار فوزولینید و هرواررینید بره   

   متر. 19صورت پراکنده، به ضخامت 
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های دولومیتی خیلی ضخیم : سنگ آهک3واحد سنگی 

های رره بینی کم، بره  الیه خاکی رنگ و دارای آثار سنگواره

 متر. 13ضخامت 

ای دولرومیتی قهروه  های : سنگ آهک5واحد سنگی 

ای همرراه برا میران    روهن بسیار ضخیم الیره ترا تروده   

هرای رره بینری   های دولومیتی حاوی آثار سرنگواره الیه

 متر.  4/13بسیار کم، به ضخامت 

ای بسریار  هرای تروده  : دولومیرت 3واحد سنگی 

 6/8سخت، بدون هرگونه آثار فسیلی، به ضرخامت  

 متر.

 

 

 بر  مورد مطالعه از متری 400سازند سردر در فاصله بندی وضعیت الیه .3شکل
 

 
 

 نگاری سنگی سازند جمال در بر  مورد مطالعهستون چینه .4شکل
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  نگاری زیستیچینه
 93جرن  و   46تعرداد   مقطع نرازک،  160پ  از مطالعه 

برران  روزناز غیرر و گونره  جن   11بران و گونه از روزن

برران  گردیرد. برر اسراس نحروه گسرتر  روزن      هناسایی

های انجا  هده بررای  بندیهناسایی هده و مقایسه با زون

(؛ 2004لروون و همکراران )   جملره: های پررمین از  نهشته

(؛ 1955(؛ هع انیان و همکاران )2008محتاو و همکاران )

(؛ سرراهری و وزیررری  1958عررارفی فرررد و همکرراران ) 

زون زیستی بررای سرازند    10،  (8-4های )هکل (1953)

عه تعیین گردیرد. برا توجره بره     جمال در بر  مورد مطال

بر  مرورد  بران هناسایی هده سن سازند جمال در روزن

در نظرر گرفتره    (Bolorian-Dorashamian) مطالعه پرمین

های زیستی تعیین هده بررای سرازند جمرال در    هد. زون

 ند از:بر  مورد مطالعه از پائین به باال ع ارت
 

1. Misellina sp. Interval Zone 
 .Misellina cfایررن زون زیسررتی اولررین وهررور گونرره  

parvicostata       ترا اولرین وهرور جرنArmenina sp.  را

متررر  8/4هررود. ضررخامت ایررن زون زیسررتی هررامل مرری
 ایررن زون زیسررتی، متررری( اسررت. 8/4تررا  0 ارتفرراع)از

پررمین برر     تروالی  در ایچینره زیسرت  واحد ترینپایین

 رویبرر  ناپیوسرتگی دگرهری ی   برا  کره  چیل اسرت ماهور

گیررد.  مری  قرار سردر سازند سنگهای هیل و ماسهنهشته
 :از ع ارتند زون این در هناسایی هده فسیلی اجتماع

 

 بران کوچک:روزن
Agathammina sp., Brunsiella sp., Climacammina sp., 

Cribrogenerina sp., Cryptoseptida sp., Deckerella sp., 

Deckerella composita, Earlandia sp., Endothyra sp., 

Endothyranopsis sp., Geinitzina sp., Globivalvulina sp., 

Glomospira sp., Hemigordius sp., Langella sp., 

Lunucammina sp., Neodiscus., Nodosaria sp., 

Nodosinelloides sp., Pachyphloia sp., Palaeotextularia 

sp., Partisania sp., Protonodosaria sp., Pseudolangella 

sp., Pseuodoglomospira sp., Pseudovidalina sp., 

Reitlingerina sp., Tetrataxis sp., Tuberitina sp. 

 فوزولینیدها:
Chenia sp., Chusenella sp., Codonofusiella sp., 

Dunbarula sp., Hayasakaina sp., Mesoschubertella sp., 

Misellina sp., Misellina cf. parvicostata, Nankinella sp., 

Neofusulinella sp., Neoschwagerina sp., Pseudofusulina 

sp., Schubertella sp., Schubertella cf. giraudi., 

Schubertella cf. transitoria, Sichotenella sp., Sphaerulina 

sp., Staffella sp., Yangchienia sp. 

 بریوزوئر

Mackinneyella sp. 

 ل ک:ج
Pseudovermiporella sp., Epimastopora sp., Gymnocodium 

sp., Macroporella sp., Pseudotabasoporella sp. 

 :های حلقویآثار کر 

Serpulid  
 کرینوئید:

                                                   Echinid 

debris  

   سیانوباکتری:

Tubiphytes sp. 

  است. (Bolorian)بلورین سن این زون زیستی 

 
2. Armenina sp. Interval Zone 

ترا اولرین    .Armenina sp این زون از اولین وهور جرن  

هود. ضرخامت  را هامل می .Cancellina spوهور جن  
مترری( اسرت.    10ترا   8/4مترر )از   8/9این زون زیسرتی  

  اجتماع فسیلی هناسایی هده در این زون ع ارتند از:
 

 بران کوچک:روزن
Agathammina sp., Brunsiella sp., Climacammina sp., 

Cribrogenerina sp., Cryptoseptida sp., Deckerella sp., 

Earlandia sp., Endothyra sp., Endothyranopsis sp., 

Geinitzina sp., Globivalvulina sp., Glomospira sp., 

Hemigordius sp., Ichtyolaria sp., Langella sp., 

Lunucammina sp., Neodiscus., Nodosaria sp., 

Nodosinelloides sp., Pachyphloia sp., Palaeotextularia 

sp., Protonodosaria sp., Pseudolangella sp., 

Pseuodoglomospira sp., Reitlingerina sp., Tetrataxis sp., 

Tuberitina sp. 
 فوزولینیدها:

Armenina sp., Chenia sp., Chusenella sp., Codonofusiella 

sp., Dunbarula sp., Hayasakaina Misellina sp., Nankinella 

sp., Neofusulinella sp., Rauserella sp., Schubertella sp., 

Schubertella cf. transitoria, Sichotenella sp., Staffella sp., 

Yangchienia sp. 

 جل ک:
Pseudovermiporella sp., Epimastopora sp,  

Macroporella sp., Mizzia sp.



 

 

 83                                                                                 نگاری سازند جمال در برش ماهور چیل......عمرانی و همکاران؛ چینه

 

 های حلقوی:آثار کر 

Serpulid ای بلررورین رهرررانت ستیررررن زون زیررررسررن ای

(Late Bolorian) است. 

 

3. Cancellina sp. Interval Zone 

ترا اولرین    .Cancellina spاین زون از اولین وهور جرن  

را هامل  Neoschwagerina cf. craticuliferaوهور گونه 

 6/19ترا   10 ارتفاع می هود. محدوده این زون زیستی از

متر است. اجتماع فسیلی هناسرایی   6/9متری به ضخامت 

 هده در این زون ع ارتند از:

 بران کوچک:روزن

Agathammina sp., Brunsiella sp., Climacammina sp., 

Cribrogenerina sp., Cryptoseptida sp., Earlandia sp., 

Endothyranopsis sp., Geinitzina sp., Globivalvulina sp., 

Globivalvulina sp., Glomospira sp., Hemigordius sp., 

Langella sp., Neodiscus sp., Neoendothyra cf. parva, 

Nodosinelloides sp., Pachyphloia sp., Protonodosaria sp., 

Pseudolangella sp., Pseuodoglomospira sp., Tuberitina 

sp. 

 فوزولینیدها:
Cancellina sp., Chusenella sp., Codonofusiella sp., 

Mesoschubertella sp., Misellina sp., Nankinella 

sp., Pseudofusulina sp., Schubertella sp., 

Sichotenella sp., Sphaerulina sp., Staffella sp. 
 جل ک

Pseudovermiporella sp., Epimastopora sp., 

Gymnocodium sp., Macroporella sp., Mizzia sp    

                 :کرینوئید

  Echinid debris 

                  بریوزوئر:
Eridopora sp.  

 های حلقوی:آثار کر 

Serpulid   سررن  متررر ایررن زون زیسررتی   1ضررخامت

مترر   6/2و ( Latest Bolorian)ترین بخش بلرورین  پایانی

 .  است (Kubergandian) آن کوبرگاندین
 

 

4. Neoschwagerina sp. Interval Zone 

 .Neoschwagerina cfایررن زون از اولررین وهررور گونرره

craticulifera گونه تا اولین وهور Chusenella abichi  را

مترر )از   2/6هرود. ضرخامت ایرن زون زیسرتی     هامل می

متری( است اجتماع فسیلی هناسرایی هرده    4/13تا  6/19

 در این زون ع ارتند از:
 

 بران کوچک:روزن
Agathammina sp., Brunsiella sp., Cribrogenerina sp., 

Cryptoseptida sp., Deckerella sp., Earlandia sp., 

Endothyra sp., Endothyranopsis sp.,Geinitzina sp., 

Globivalvulina sp.,Globivalvulina cf. vonderscmitti, 

Hemigordius sp., Langella sp., Neodiscus sp., 

Nodosinelloides sp., Pachyphloia sp., Palaeotextularia 

sp., Protonodosaria sp., Pseudolangella sp., Reitlingerina 

sp., Tuberitina sp. 

 فوزولینیدها:
Armenina sp., Cancellina sp., Dunbarula sp., 

Hayasakaina sp., Misellina sp., Nankinella sp., 

Neofusulinella sp., Neoschwagerina sp., 

Neoschwagerina cf. craticulifera, Pseudofusulina sp., 

Schubertella sp., Sphaerulina sp., Staffella sp., 

Yangchienia sp.  

 جل ک
Pseudovermiporella sp., Gymnocodium sp., 

Macroporella sp.  

 کرینوئید
                                  Echinid debris   

 حلقوی:های آثار کر 
Serpulid   

                                           سیانوباکتری:
 Tubiphytes sp.   

مورگرررابین  - کوبرگانررردین سرررن ایرررن زون زیسرررتی 

(Kubergandian-Murgabian) است. 

 
5. Chusenella abichi Interval Zone 

ترا اولرین    Chusenella abichiاین زون از اولین وهرور گونره   

 هود.  را هامل می Dagmarita chanakchiensisوهور گونه
 

 9/66ترا   4/13مترر )از   3/24ضخامت ایرن زون زیسرتی   

متری( است. اجتماع فسیلی هناسرایی هرده در ایرن زون    

 ع ارتند از:
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 بران کوچک:روزن
Agathammina sp., Brunsiella sp., Cribrogenerina sp., 

Deckerella sp., Earlandia sp., Frondina sp., Geinitzina 

sp., Globivalvulina sp., Glomospira sp., Hemigordiopsis 

sp., Hemigordius sp., Ichtyolaria sp., Ichtyofrondina sp., 

Langella sp., Neodiscus sp., Neoendothyra sp., 

Nodosinelloides sp., Nodosaria sp., Protonodosaria sp., 

Pachyphloia sp., Palaeotextularia sp., Paraglobivalvulina 

sp., Pseudolangella sp., Robuloides sp., Reitlingerina sp., 

Tetrataxis sp., Tuberitina sp. 
 فوزولینیدها:

Armenina sp., Cancellina sp., Chusenella sp., Chusenella 

abichi, Codonofusiella sp., Dunbarula sp., 

Mesoschubertella sp., Misellina sp., Nankinella sp., 

Neofusulinella sp., Neoschwagerina sp., Pamirina sp., 

Parafusulina sp., Pseudoendothyra sp., Pseudofusulina 

sp., Rauserella sp., Reichelina sp., Schubertella sp., 

Sichotenella sp., Sphaerulina sp., Staffella sp., Verbeekina 

sp., Yangchienia sp. 

 جل ک:
Epimasopora sp., Macroporella sp., Mizzia sp., 

Pseudovermiporella sp., Pseudotabasoporella sp.   

   

   کرینوئید:
                                           Echinid debris  
                          بریوزوئر:

            Mackinneyella sp.  
 :های حلقویآثار کر 

                                         Serpulid 
 است. (Midian)میدین  سن این زون زیستی

 

6. Dagmarita chanakchiensis Interval 

Zone  
 Dagmaritaایررررن زون از اولررررین وهررررور گونرررره

chanakchiensis  گونرره  تررا اولررین وهررورFrondina 

permica 2/8هود. ضخامت این زون زیستی را هامل می 

متری( است. اجتماع فسریلی   8/63تا  9/66 ارتفاع متر )از

 هناسایی هده در این زون ع ارتند از:
 

 بران کوچک:روزن
Agathammina sp., Climacammina sp., Colaniella sp., 

Cryptoseptida sp., Deckerella sp., Dagmarita 

chanakchiensis, Frondina sp., Geinitzina sp., 

Globivalvulina sp., Glomospira sp., Hemigordiopsis sp., 

Langella sp., Lunucammina sp., Neoendothyra sp., 

Nodosinelloides sp., Pachyphloia sp., Palaeotextularia 

sp., Paraglobivalvulina sp., Pseudolangella sp., 

Pseudovidalina sp., Tetrataxis sp., Tuberitina sp. 
 فوزولینیدها:

Cancellina sp., Chusenella sp., Nankinella sp., 

Neofusulinella sp., Pseudofusulina sp., Schubertella sp.  
     جل ک:

                                            Epimasopora sp.  
   کرینوئید:

                                                Echinid debris  
              :های حلقویآثار کر 

                                        Serpulid  
   سیانوباکتری:

                         Tubiphytes sp.  
  است. (Early Dzulfian)ابتدای جلفین  سن این زون زیستی

 

7. Frondina permica Interval Zone  
ترا   Frondina permicaاز اولرین وهرور گونره    ایرن زون  

را هررامل  .Codonofusiella spآخرررین وهررور جررن   

ترا   8/63مترر )از   4/2هود. ضخامت این زون زیسرتی  می

متری( است. اجتماع فسیلی هناسایی هرده در ایرن    1/82

 زون ع ارتند از:
 

 بران کوچک:وزنر

Frondina permica, Geinitzina sp., Globivalvulina sp., 

Langella sp., Tuberitina sp., Pseudovidalina sp. 

         جل ک: 

             Epimasopora sp., Macroporella sp.           
 

 های حلقوی:آثار کر 

                                       Serpulid   
 

 ینردائی جلفرررابتررخش ربرر ستیرن ایررن زون زیرررسرر

(Early Dzulfian) .است 

 

8. Codonofusiella sp. Interval Zone 

ترا   .Codonofusiella sp این زون از آخرین وهور جرن  

را هررامل  .Ichtyofrondina spآخرررین وهررور جررن   

 هود.  می
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 3/41تررا  1/82متررر )از  4/3ضررخامت ایررن زون زیسررتی 

متری( است. اجتماع فسیلی هناسرایی هرده در ایرن زون    

 ع ارتند از:
 

 بران کوچک:روزن
Agathammina sp., Cribrogenerina sp., Deckerella sp., 

Ichtyofrondina sp., Frondina sp., Geinitzina sp., 

Globivalvulina sp., Hemigordiopsis sp., Langella sp., 

Neoendothyra sp., Nodosinelloides sp., Pachyphloia sp., 

Paraglobivalvulina mira, Pseudolangella sp., Robuloides 

sp., Tetrataxis sp., Tuberitina sp. 
 فوزولینیدها:

Cancellina sp., Codonofusiella sp., Reichelina sp., 

Schubertella sp., Yangchienia sp.  
 :جل ک

Epimasopora sp., Pseudovermiporella sp.         

 کرینوئید:

                            Echinid debris 
                      حلقوی:های آثار کر 

                            Serpulid     

 ابتدایی ترا میرانی جلفرین   های بخش سن این زون زیستی

(Early to Middle Dzulfian) .است 

 
9. Nankinella- Staffella Interval Zone  

ترا   .Ichtyofrondina spاین زون از آخرین وهور جرن   

 .Staffella sp و .Nankinella spآخرین وهور جن  های

مترر )از   4/9را هامل می هود. ضخامت این زون زیستی 

متری( است. اجتماع فسیلی هناسایی هرده   9/48تا  3/41

 در این زون ع ارتند از:
 

 بران کوچک:روزن

Frondina permica, Geinitzina sp., Globivalvulina sp., 

Hemigordiopsis sp., Langella sp., Lunucammina sp., 

Nodosaria dzulfenensis, Pachyphloia sp., 

Palaeotextularia sp., Protonodosaria sp., Pseudolangella 

sp., Robuloides sp., Tetrataxis sp., Tuberitina sp. 
 :فوزولینیدها

Nankinella sp., Schubertella sp., Staffella sp.       
 

 

 جل ک:
Epimasopora sp., Pseudotabasoporella sp.              

                            

                                  های حلقوی:آثار کر  
                Serpulid   

 ینرفر رلرانی جرایر رپش ربخر  تیرسر رن زون زیرن ایر ررس

(Late Dzulfian) .است 
 

10. Neoendothyra sp. Interval Zone 

 و .Nankinella sp هرای از آخرین وهور جرن  این زون 

.Staffella sp    تا آخرین وهور جرنsp. Neoendothyra 

مترر )از   9/16هود. ضخامت این زون زیستی را هامل می

متری( است. اجتماع فسیلی هناسایی هرده   4/33تا  9/48

 بران کوچک:روزن در این زون ع ارتند از:
Agathammina sp., Cribrogenerina sp., Dagmarita 

chanakchiensis, Frondina sp., Geinitzina sp., 

Globivalvulina sp., Hemigordiopsis sp., Langella sp., 

Neoendothyra sp., Neoendothyra cf. parva, Nodosinelloides 

sp., Pachyphloia sp., Palaeotextularia sp., Pseudolangella 

sp., Robuloides sp., Tuberitina sp. 
 فوزولینیدها:

Dunbarula sp.            
 :جل ک

                        Mizzia sp., Pseudovermiporella sp., 

Epimastopora sp.         
ترین بخش جلفرین و ابتردای   انتهایی سن این زون زیستی

 (Latest Dzulfian- Early Dorashamian) دوراهرامین 

 است.
 

11. Barren Zone 

 4/33-58چیرل )ارتفراع   متر انتهایی برر  مراهور   6/8در 

گونه آثرار فسریلی دیرده    متر( به دلیل دولومیتی هدن هیچ

هود و به همین علت این محدوده خالی از سرنگواره  نمی

تعیین گردیده است. با توجره بره    Barren Zoneبه عنوان 

هناسری،  نی زون زیستی ق لی و موقعیت چینهمحدوده زما

 Latest)ترین بخرش دوراهرامین   سن این قسمت انتهایی

Dorashamian) در نظر گرفته هد 
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 زیستی سازند جمال در بر  ماهورچیلنگاری ستون چینه .8شکل
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ها در بر  مورد مطالعهستی، واحدهای سنگی و ارائه آهکوبهای زیزون. 8شکل  

 
 

  گیرینتیجهبحث و 
متررر  58مقطررع نررازک مربرروو برره  160طالعرره پرر  از م

چیرل  های سازند جمال در برر  مراهور  ضخامت نهشته

  نتایج زیر حاصل هد:
در بر  مورد مطالعه سازند جمرال هرامل تنراوبی از     .1

آهک، آهرک ماسره ای، آهرک دولرومیتی، دولومیرت      

باهرد. برا   مترر مری   58کی و دولومیت به ضخامت آه
هناختی، سرازند جمرال در   های سنگتوجه به تفاوت

 واحد سنگی تقسیم گردید. 3این بر  به 
ن  جر  46بینی تعداد های ررهپ  از مطالعه سنگواره .2

بران نمونه از غیر روزن 11بران و گونه از روزن 93و 

 هناسایی گردید.

بران هناسایی هده و نحوه گسرتر  و  براساس روزن .9

زون زیستی بررای   10پراکندگی آنها در سازند جمال 

 این سازند در بر  مورد مطالعه معرفی گردید.

سن سازند جمرال   ،بران هناسایی هدهبر اساس روزن .6

ین( دوراهرام  -ورینبلر پرمین ) ،در بر  مورد مطالعه

 تعیین گردید.

مرز پائین سازند جمال برا   ،در بر  مورد مطالعه .8

سازند سردر ناپیوسته و از نروع دگرهری ی اسرت    

آن از نرروع فرسایشرری برروده و  ولرری مرررز برراالیی

تر از سازند جمال در این برر   های جواننهشته

  وجود ندارد.

با توجه به دگرهیب بودن مرز پایین با سرازند سرردر    .4

تروان  مری متری از بر  مورد مطالعه،  400در فاصله 

ناپیوسررتگی منطقرره مررورد مطالعرره را بررا ناپیوسررتگی  

مربروو بره رخرداد    « ال ررزین »رسوبی ویريئن میرانی   

ساختى زمین چهارمین حرکتنین که کوهيایی هرسی

این رخداد اسرت مررت ط    پالئوزوییک ایران هميمان با

 دانست.
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Plate 1: 

Fig. 1- Geinitzina postcarbonica Spandel, 1901, thin section no. 4D2, axial section, 160X. Fig. 2- Langella 

sp. Civrieux and Dessauvagie, 1965, thin section no. 1, axial section, 160X. Fig. 3- Pseudolangella 

bozorgniae Lys et al, 1980, thin section no. 3C, axial section, 160X. Fig. 4- Colaniella sp. Likharev, 1939, 

thin section no. 7111, axial section, 160X. Fig. 5- Climacammina sp. Brady, 1873, thin section no. 21, axial 

section, 30X. Fig. 6- Cribrogenerina sp. Schubert, 1908, thin section no. 2A1, axial section, 64X. Fig. 7- 

Deckerella sp. Cushman and Waters, 1928, thin section no. 2C1, axial section, 64X. Fig. 8- Globivalvulina cf. 

vonderschmitti Schubert, 1921, thin section no. 4C2, sagital section, 160X. Fig. 9- Globivalvulina cf. buloides 

Schubert, 1921, thin section no. 4A1, subaxial section, 160X. Fig. 10- Paraglobivalvulina mira Reytlinger, 

1965, thin section no. 4B1, subaxial section, 160X. Fig. 11- Dagmarita chanakchiensis Reytlinger, 1965, thin 

section no. 8G, axial section, 160X. Fig. 12- Dagmarita chanakchiensis Reytlinger, 1965, thin section no. 

7111, axial section, 160X. Fig. 13- Neoendothyra sp. Fomichaensis Lebedeva, 1954, thin section no. 2C, 

sagital section, 160X. Fig. 14- Reichelina sp. Erk, 1942, thin section no. 4F4, subsagital section, 160X. Fig. 

15- Reichelina sp. Erk, 1942, thin section no. 5C4, axial section, 160X. Fig. 16- Sichotenella sp. Tumanskaya, 

1953, thin section no. 3B1, sagital section, 160X. Fig. 17- Mesoschubertella sp. Kanuma and Sakagami, 1957, 

thin section no. 2, axial section, 64X. 

 

 
Plate 2: 

Fig. 1- Rauserella sp. Dunbar, 1944, thin section no. 5C5, subaxial section, 160X. Fig. 2- Schubertella sp. 

Staff and Wadekind, 1910, thin section no. 4D2, axial section, 160X. Fig. 3- Dunbarula sp. Ciry, 1948, thin 

section no. 2C1, sagital section, 160X. Fig. 4- Schubertella transitoria Staff and Wadekind, 1910, thin section 

no. 2C4, axial section, 160X. Fig. 5- Codonofusiella sp. Dunbar and Skinner, 1937, thin section no. 3B2, 

subsagital section, 160X. Fig. 6- Yangchienia sp. J. S. Lee, 1934, thin section no. 2A1, axial section, 64X. 

Fig. 7- Yangchienia sp. J. S. Lee, 1934, thin section no. 5B, sagital section, 64X. Fig. 8- Chusenella sp. Hsu, 

1942, thin section no. 2C2, sagital section, 64X. Fig. 9- Chusenella abichi Miklukho- Maklay, 1955, thin 

section no. 4E, sagital section, 15X. Fig. 10- Chenia sp. Sheng, 1963, thin section no. 21, axial section, 64X. 

Fig. 11- Nankinella sp. J. S. Lee, 1934, thin section no. 3D6, axial section, 64X. Fig. 12- Parafusulina sp. 

Dunbar and Skinner, 1931, thin section no. 6A1, sagital section, 64X. Fig. 13- Sphaerulina sp. J. S. Lee, 

1934, thin section no. 3D7, sagital section, 64X. Fig. 14- Staffella sp. Ozawa, 1925, thin section no. 2A, 

subaxial section, 64X.  

 

 

Plate 3: 

Fig. 1- Verbeekina sp. staff, 1909, thin section no. 6A, subaxial section, 14X. Fig. 2- Armenina sp. A. D. 

Miklukho-Maklay, 1955, thin section no. 2C3, subaxial section, 15X. Fig. 3- Misellina sp. Schenck and 

Thompson, 1940, thin section no. 2C, axial section, 160X. Fig. 4- Misellina cf. parvicostata Deprat, thin 

section no. 1A1, axial section, 15X. Fig. 5- Cancellina sp. Hayden, 1909, thin section no. 4, axial section, 

15X. Fig. 6- Neoschwagerina sp. Yabe, 1903, thin section no. 6, sagital section, 64X. Fig. 7- Neoschwagerina 

cf. craticulifera Schwager, 1883, thin section no. 43, sagital section, 64X. Fig. 8- Agathammina sp. Neumayr, 

1887, thin section no. 2B3, axial section, 160X. Fig. 9- Hemigordiopsis sp. Reichel, 1945, thin section no. 

5C1, sagital section, 160X. Fig. 10- Pseudovidalina sp. Sosnina,1978, thin section no. 7A113, axial section, 

160X. Fig. 11- Ichtyolaria sp. Wedekind, 1937, thin section no. 3A1, axial section, 160X. Fig. 12- 

Cryptoseptida sp. Sellier de Civrieux and Dessauvagie, 1965, thin section no. 3D5, axial section, 160X. Fig. 

13- Ichtyofrondina sp. Vachard, 1991, thin section no. 6C, axial section, 160X. Fig. 14- Protonodosaria sp. 

Gerke, 1959, thin section no. 4F5, axial section, 64X. Fig. 15- Robuloides sp. Reichel, 1946, thin section no. 

4F2, axial section, 64X. Fig. 16- Partisania sp. Sosnina, 1978, thin section no. 2C1, axial section, 160X. 
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Plate 3  
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  منابع
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