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چکیده
پژوهش زیر به بررسی سیستماتیک روزن بران موجود در بخش حوض خان از سازند نایبند در 25 کیلومتری جنوب مقطع تیپ می پردازد. رخنمون مطالعه شده در شمال 
باختری منطقه دیگ رستم، در فاصله حدود 300 کیلومتری شمال استان کرمان قرار دارد و شامل تناوبی از آهک های ریزدانه، متوسط تا ستبرالیه ای است که حاوی 
 Aulotortid از خانواده  با سن تریاس باالیی )نورین- رتین( است، که عموماً  به نسبت فراوان  اسفنج ها، جلبک های داسی کالداسه، دوکفه ای ها، مرجان ها و روزن بران 
 Auloconus permodiscoides, Aulotortus friedli, Aulotortus tenuis, Aulotortus tumidus,:هستند. نمونه های روزن بران شناسایی شده شامل این جنس  و گونه هاست
 Aulotortus sinuosus, Duotaxis birmanica, Tetrataxis inflata, Agathammina austroalpina, Miliolipora cuvillieri, Planiinvoluta sp., Ophthalmidium

 leischneri, Ophthalmidium exiguum, Glomospirella sp., Trochammina alpina, Diplotremina astrofimbriata, Diplotremina subangulata, Duostomina sp.,

Nodosaria sp1., Nodosaria sp2., Pseudonodosaria sp., Austrocolomia sp., Sigmoilina schaeferae, Reophax tauricus. در این مطالعه ارتباط تجمع روزن بران 

شناسایی شده با الیه های کربناتی و ریف ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است که مجموعه یاد شده عمدتاً گویای تشکیل رسوبات آهکی در مناطق کم انرژی، خلیج های 
کوچک و آرام یا الگون ها، رمپ های کربناتی مناطق کم ژرفا و رخساره های ریفی هستند.
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1-پیشنوشتار
بخش حوض خان یکی از واحد های سنگ چینه ای از سازند نایبند با سن تریاس باالیی 
در حوضه ایران مرکزی است. نام این بخش از کاروانسرایی به همین نام که در میان 
ابتدای جاده آسفالته  از  مسیر جاده قدیم کرمان- مشهد، و در فاصله 30 کیلومتری 
است.  شده  گرفته  دارد،  قرار  )دیگ رستم(  نایبندان  منطقه  در  مشهد  کرمان-  فعلی 
با ستبرای 450 متر، شامل الیه های  نایبندان  الگوی آن در پهلوی جنوبی کوه  برش 
آهکی ریفی مرجانی ستبر الیه به رنگ خاکستری تیره است که در تناوب با شیل های 
آهکی خاکستری تا سبز، مارن و ماسه سنگ های قهوه ای روشن تا خاکستری می باشد 
)Brönnimann et al., 1971(. بهترین رخنمون آن در جنوب باختری نایبندان است. 
بیشتر شامل الیه های  و  با آهک ریفی شروع می شود  ابتدا  این بخش  قاعده  قسمت 
این الیه ها  یاد شده،  از آهک  تخریبی ماسه سنگ و مارن است؛ ولی بالفاصله پس 
است.  بخش  این  ویژگی های  از  که  آمده  در  روشن  رنگ  به  هوازدگی  اثر  در 
سنگ های کربناته این بخش تخریبی و دارای مرجان بوده و بیشتر دارای فرسایش 
فسیل  دارای  میکریتی  رنگ  تیره  آهک  الیه  یک  هستند.   )Nodular( گرهکی 
این بخش دیده می شود. گاهی  باالیی  نیز در قسمت   )Megalodon sp.( دوکفه ای
بیشتر آن ماسه سنگ و شیل است.  ندارد و حجم  این عضو، رخساره چیره مرجانی 
دوکفه ای ها،  براکیوپودها،  هیدروزوا،  مرجان ها،  از  سنگواره هایی  عضو حوض خان 
سازند  روی  مطالعات  اولین  )شهرابی، 1378(.  دارد  خارپوستان  گاهی  و  شکم پایان 
نایبند توسط Douglas (1929) انجام شد. وی این سازند را به سه گروه حوض شیخ 
 در پایین )با سن الدنین- کارنین(، نایبند در وسط )با سن نورین( و حوض خان در باال 
تریاس  سن  و  معرفی  را  نایبند  سازند   Stöcklin (1961) کرد.  تقسیم  رتین(  سن  )با 
 20 در   Brönnimann et al. (1971 & 1972) کرد.   پیشنهاد  آن  برای  را  باالیی 
کیلومتری باختر دهکده نایبندان این سازند را مطالعه و آن را به چهار بخش گلکان، 
بیدستان، حوض شیخ، حوض خان تقسیم کردند )شهرابی ،1378(. در سال 1385 برش 
پهلوی جنوبی کوه  Brönnimann et al. (1971) که در  الگوی معرفی شده توسط 

نایبند به ستبرایی بالغ بر2200 متر اندازه گیری شده بود، به عنوان مقطع تیپ معرفی 
و مورد تصویب کمیته ملی چینه شناسی ایران قرار گرفت )آقانباتی، 1385(. در سال 
1978، 3 عضو غیر رسمی جدید نیز توسط Kluyver et al. (1978) به آن افزوده شد.

2-ناحیهموردمطالعه
نایبند و در فاصله 300 کیلومتری  ناحیه مورد مطالعه در بخش جنوب باختری کوه 

آسفالته  راه   از  شده  یاد  برش  به  دسترسی  دارد.  قرار  کرمان  استان   شمال 
است.  حوض خان  بخش  تا  دیگ رستم  خاکی  مسیر  و  مشهد  دیگ رستم-  کرمان- 
برای رسیدن به این منطقه باید از ابتدای جاده آسفالته و از راه جاده خاکی قدیمی به 
سوی رباط حوض خان )جنوب باختری دهکده نایبندان( به وسیله موتور حرکت و 
در حدود 23 کیلومتر را طی کرد تا به برش چینه شناسی مورد نظر رسید. برای مطالعه 
روزن بران یک برش چینه شناسی روی رسوبات بخش حوض خان از سازند نایبند در 
منطقه نایبندان با ستبرای 190 متر انتخاب شد )شکل 1( که مختصات جغرافیایی قاعده 

برش ״942 ,׳E: 57°, 24 ; ״917 ,׳N: 32°, 15 است. 

3-روشمطالعه
ابتدایی،  پیمایش  از  نایبند، پس  از سازند  برای مطالعه روزن بران بخش حوض خان   
مشخص کردن ناحیه مناسب و قاعده رسوبات بخش حوض خان از سازند نایبند، عمود 
نمونه برداری  تعیین شده،  به هدف  توجه  با  انجام شد.  نمونه برداری  امتداد الیه ها  بر 
بیشتر از واحدهای کربناته و با فاصله کمتر انجام شد. در مجموع 112 نمونه سنگی 
در راستای عمود بر سطح الیه بندی برداشت شده است. از نمونه های کربناته مقاطع 
نازک بزرگ به اندازه های مختلف )5cm،7/5 × 10cm، 10 × 15cm /7 × 7/5( تهیه 
 Olympusچشمی دو  میکروسکوپ  از  مقاطع  در  موجود  روزن بران  مطالعه  برای  و 
 BX50 استفاده شد. در نهایت، با استفاده از منابع و مقاالت موجود پس از شناسایی 
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نگارش  به  گونه،  یا  و  جنس  حد  تا  شده  عکس برداری  نمونه های  نام گذاری  و 
پرداخته شد. به دست آمده  نمونه های  سیستماتیک فسیل های روزن بران و توصیف 

4-روزنبرانتریاس
به طور کلی روزن بران در تریاس اهمیت چندانی در تشکیل الیه های کربناته همانند 
 )Guadalupian( پرمین  دوره  پایان  نزدیکی  در  چون  ندارند؛  کرتاسه  یا  و  پرمین 
فاصله  با  سترگ  انقراض  دو  داد؛  رخ  زمین  تاریخ  در  رویدادها  مهم ترین  از  یکی 
گونه های  درصد   90 حدود  رویدادها  این  نتیجه  در  که  یکدیگر،  از  سال  میلیون   5
روزن بران آهکی از میان رفتند )Isozaki et al., 2011(. در میان گروه های مختلف 
 Allogromiina, Textulariina, Miliolina, Lagenina,( پالئوزوییک،   روزن بران 
Fusulinina and Involutinina( این انقراض بیشتر در روزن بران کف زی بزرگ تر 

زیرراسته  این  بازماندگان  تنها  رفتند.  میان  از  فوزولین ها  همه  تقریباً  و  تأثیر گذاشت 
است   Earlandioidea و   Endothyroidea روخانواده های  اعضای  از  عضو  یک 
 Fusulinina زیرراسته  با  مقایسه  اندازه در  دید  از  که   )Boudagher- Fadel, 2008(
که در پرمین می زیستند، بسیار کوچک بودند. در دوره تریاس خشکی ها به صورت 
و  خشک  بخش های  بسیاری  و  گرم  مرکزی  نواحی  با  پانگه آ  پهناور  ابرقاره  یک 
بسیار کم باران بوده است و این آب وهوای گرم تا نواحی قطب ها نیز گسترده شده 
یا  و  کم  دریاها  در  شده  حل  اکسیژن  میزان  و  پایین  بسیار  دریاها  آب  سطح  بود. 
پرمین موجب گسترش  پایان دوره  بودند. گرم شدن سریع جهان در  بدون اکسیژن 
آن  در  کرد.  فراوانی  کمک  تریاس  پرمین-  سترگ  انقراض  به  که  شد  بیابان ها 
پایین  عادی  غیر  به طور  اکسیژن  سطح  و  باال  بسیار  جو  دی اکسیدکربن  سطح  زمان 
کف زی  روزن بران  تا  شد  سبب  دریاها  و  جو  در  اکسیژن  سطح  کاهش  این  و  بود 
اندازه آنها همچنان کوچک  به بزرگی روزن بران پرمین نرسند و  تریاس هیچ زمان 
و نامشخص باقی بماند )شکل 2(. در دوره تریاس روزن بران بزرگ در 5 زیرراسته 
قرار گرفته اند  Textulariina و   Fusulinina  ،Involutinina  ،Miliolina  ،Lagenina 

.)Boudagher-Fadel, 2008(

5-سنگ چینهنگاری
برش مورد مطالعه، بخش حوض خان از سازند نایبند را شامل می شود که در جنوب 
کوه نایبند و در محدوده نقشه زمین شناسی 1:250000 نایبندان قرار دارد. مرز زیرین 
ولی  است؛  با بخش حوض شیخ  و همشیب  پیوسته  به صورت  تیپ  مقطع  همانند  آن 
بخش  ستبرای  نیست.  مشخص  و  بوده  فرسایشی  ناپیوستگی  به صورت  باالیی  مرز 
حوض خان از سازند نایبند در مناطق مختلف متفاوت است که این اختالف در ستبرا 
فعالیت های  تأثیر  یا  و  فرسایشی  عوامل  رسوب گذاری،  نرخ  تغییر  اثر  در  می تواند 
زمین ساختی منطقه باشد؛ به گونه ای که در برش الگو دارای 450 متر ستبرا ولی در 
برش مورد مطالعه این ستبرا به 190 متر تبدیل شده است. به طور کلی توالی های مورد 
مطالعه را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد؛ اولین بخش الیه هایی از رسوبات 
تخریبی هستندکه بیشتر در بخش قاعده توالی قرار دارند و شامل شیل های ماسه ای 
تا  ستبرالیه و مارن های  تیره رنگ، الیه های ماسه سنگی نازک  و شیل های ورقه ای 
 زرد رنگ هستند که در برخی از الیه ها دارای فسیل های مرجان و دوکفه ای مانند

بدون  آهکی  الیه های  از  دوم  بخش  هستند.   Megalodon sp. و   Indopecten sp.

ساختمان ریفی و آهک های ریفی و صخره ساز خاکستری رنگ تشکیل شده است. این 
الیه ها بیشتر در بخش های باالیی توالی قرار گرفته اند )شکل 3( و دارای  مقادیر فراوانی 
 Distychophyllum norica, Isastrea sp., از انواع ماکروفسیل ها همچون مرجان های 
 Astraeomorpha vrassisepta, Astrocoenia schafhaeutli, 

و  اینوزوئن  اسفنج های   ، Pamiroseris rectilamellosa  )Fürsich et al., 2005(
 )Senowbari-Daryan, 2005; Senowbari- Daryan et al., 2011b( اسفینکتوزوئن

نمونه ها،  مطالعه  و  آزمایشگاهی  مراحل  انجام  از  پس  که  هستند  میکروفسیل ها  و 
روزن بران زیر در این منطقه شناسایی شده اند.

پایه بر  روزن بران  سیستماتیک  تقسیم بندی  که  است  گفتنی     
شده  انجام   Loeblich & Tappan. (1988) همچنین  و   Boudagher-Fadel (2008)

است.

6-توصیفسیستماتیک
Kingdom Rhizaria Cavalier-Smith, 2002

Phylum Foraminifera d’Orbigny, 1826

Order Rotaliida Delage & Hérouard, 1896 

Suborder Involutinina Hohenegger & Piller, 1977

Superfamily Involutinoidea Bütschi, 1880

Family Aulotortidae Zaninetti, 1984

Genus Auloconus Piller, 1978

Type Species: Trocholina permodiscoides Oberhauser, 1964

Auloconus permodiscoides (Oberhauser, 1964) Piller, 1978

(Pl. 1, Figs. A-D, Q, Text fig, 4.)

Stratigraphic range: Norian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1964 Trocholina permodiscoides nov. sp.- Oberhauser, p. 207, pl. 2,  

figs. 13-15, 18, 20, 22. pl. 3, fig. 1

1971 Trocholina permodiscoides, Oberhauser 1964.- Brönnimann et al.,  

pl. 5, figs. 25-49

1978 Auloconus permodiscoides (Oberhauser 1964).- Piller, p. 74, pl. 20, 

figs. 1-8 (Complete Synonymy).

1983 Auloconus permodiscoides (Oberhauser 1964).- Gaździcki, p. 153,  

pl. 30, fig. 2, pl. 35, figs. 1-6

1987 Auloconus permodiscoides (Oberhauser 1964).- Ciarapica et al., 

p. 362, pl. IV, fig. 11, pl. XIX, figs. 1-12

1992 Auloconus permodiscoides (Oberhauser 1964).- Zaninetti et al., pl. 

4, fig. 3

1997 Auloconus permodiscoides (Oberhauser 1964).- Grgasović, pl. 1,  

figs. 12, 18

2005 Auloconus permodiscoides (Oberhauser 1964).- Mancinelli et al., pl. 1, 

fig. A

2012 Auloconus permodiscoides (Oberhauser 1964).- Gale, p. 27, pl. 2,  

fig. 16

توسط   Trocholina جنس  با  زیاد  همانندی  دلیل  به  جنس  این  :نمونه توصیف -

توسط  دوباره  مطالعات  انجام  با  سپس  و  معرفی  عنوان  این  با   Oberhauser (1964)

Piller (1978) وجود تفاوت میان این دو جنس مشخص شد و در نتیجه این مطالعات، 

نام این جنس به Auloconus تغییر یافت و در خانواده Aulotortidae قرار گرفت. این 
روزن بر دارای پوسته آزاد و عدسی تا مخروطی شکل است. جنس پوسته از آهک 
ولی حجره  نمی شود  دیده  آمده  به دست  نمونه های  در  جنینی  است. حجره  هیالین 
جنینی کروی شکل دارد. دهانه ساده و انتهایی، دارای حجرات لوله ای شکل با پیچش 
تروکوسپیرال است که در برش های طولی )مماس بر محور پیچش( این حجرات با 
سطح مقطع لوبیایی شکل و در برش های کمی مایل به صورت نیم دایره دیده می شوند. 
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در برخی از نمونه ها در سطح نافی صدف برجستگی های تکمه مانند نیز دیده می شود.
Genus Aulotortus Weynschenk, 1956

Type Species: Aulotortus sinuosus Weynschenk, 1956

Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962) Piller, 1978

(Pl. 1, Figs. E-H, Text fig, 5.)

Stratigraphic range: Norian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1962 Glomospirella friedli n. sp.- Kristan-Tollmann, p. 4, pl. 12,  

figs. 1-9, 12-17

1974 Glomospirella friedli?, Kristan-Tollmann, 1962.- Brönnimann et al.,  

p. 25, pl. 1, fig. 18, pl. 5, figs. 4, 7?, 8 (Selected Synonymy)

1978 Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962).- Piller, p. 55, pl. 8,  

figs. 1-8, pl. 9, figs. 1-6, pl. 10, figs. 1-15 (Complete Synonymy)

1983 Aulotortus gaschei (Koehn-Zaninetti and Brönnimann, 1968) or 

Glomospirella friedli, Kristan-Tollmann, 1962.- Al-Shaibani et al., pl. 1, 

figs. 17-22

1987 Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962).- Ciarapica et al.,  p. 362, 

pl. I, fig. 17, pl. VI, figs 1-13, pl. XVIII, figs. 1-3, 4?, 8, 12, 14?

1992 Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962).- Zaninetti et al., pl. 1, 

figs. 11-12?, pl. 2, figs. 5-6, pl. 4, fig. 5

1997 Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962).- Grgasović, pl. 1, 

figs. 4-5, 7

2005 Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962).- Mancinelli et al., pl. 1, 

figs. c, r

2009 Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962).- Martini et al., pl. 2,  

fig. 24

2010 Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962).- Senowbari-Daryan et al., 

p. 578, pl. 12, figs. a-d, text fig. 13 (Selected Synonymy)

2012 Aulotortus friedli (Kristan-Tollmann, 1962).- Gale, p. 26, pl. 2,  

figs. 10-11

با   Kristan-Tollmann (1962) توسط  اول  بار  برای  جنس  این  :نمونه توصیف -

انجام مطالعات دوباره و دقیق تر توسط با  معرفی شد. سپس   Glomospirella  عنوان 
 Glomospirella تفاوت میان این دو جنس مشخص و این تاکسا از جنس Piller (1978)

خانواده  در  و  پیدا کرد  نام  تغییر   Aulotortus از گونه های یکی  عنوان  به  جدا شد؛ 
عدسی شکل،  تا  دیسکی  آزاد  پوسته  دارای  گونه  این  گرفت.  قرار   Aulotortidae

کمی  مطالعه  این  مقاطع  در  موجود  نمونه های  است.  هیالین  آهک  جنس  از  پوسته 
تبلور دوباره یافته اند ولی ساختار درونی آن هنوز مشخص است. حجره جنینی در این 
نمونه ها دیده نمی شود، ولی دارای حجره جنینی گرد و حجرات ثانویه لوله ای شکل، 
با پیچش در سطوح مختلف )پیچش استرپتواسپیرال( هستند. پیچش ها در 2 تا 4 دور 
پایانی می توانند پالنیس پیرال یا سیگموییدال باشند. دهانه از نوع ساده و انتهایی است. 

Aulotortus tenuis (Kristan, 1957) Piller, 1978

(Pl. 1, Figs. I-J, Text fig, 6.)

Stratigraphic range: Rhaetian

Selected Synonymy

*1957 Angulodiscus tenuis nov. gen., nov. spec.- Kristan, p. 280, pl. 22, 

fig. 18

1971 Involutina cf. tenuis (Kristan, 1957).- Brönnimann et al., pl. 5, fig. 22

1978 Aulotortus tenuis (Kristan, 1957).- Piller, p. 62, pl. 12, figs. 1-12 

(Complete Synonymy)

1983 Aulotortus tenuis (Kristan, 1957).- Gaździcki, pl. 33, figs. 1-11

1987 Aulotortus sp., aff. A. tenuis (Kristan, 1957).- Ciarapica et al.,  p. 360, 

pl. IV, figs. 6?, 10?, pl. XVI, figs. 1-4, 5?, 6-7, 8?, 11, pl. XVIII, fig. 13

1992 Aulotortus aff. tenuis (Kristan, 1957).- Zaninetti et al., pl. 2, fig. 3

1997 Aulotortus tenuis (Kristan, 1957).- Grgasović, pl. 1, fig. 6

2005 Aulotortus tenuis (Kristan, 1957).- Mancinelli et al., pl. 1, figs. b, n

2009 Aulotortus tenuis (Kristan, 1957).- Martini et al., pl. 2, fig. 23

2010 Aulotortus tenuis (Kristan, 1957).- Senowbari-Daryan et al., p. 577, 

pl. 10, figs. h-j (Selected Synonymy)

2012 Aulotortus tenuis (Kristan, 1957).- Gale, p. 26, pl. 2, fig. 9

با عنوان Angulodiscus معرفی   Kristan (1957) این جنس توسط  -توصیفنمونه:

شد و با انجام مطالعات دوباره توسط Piller (1978) به دلیل وجود تفاوت و هم نامی 
تغییر یافت. این گونه Aulotortus نام این جنس به Angulodiscus این جنس با جنس
دارای پوسته آزاد دیسکی شکل، کشیده و تخت است که در بخش میانی برجستگی 
ارتفاع  و  شده  گرد  به صورت  صدف  سوی  دو  لبه های  می شود،  دیده  کمی  خیلی 
صدف تقریباً در همه نقاط یکسان است. پوسته از جنس آهک هیالین است. نمونه های 
نمونه ها  این  در  یافته اند و حجره جنینی  دوباره  تبلور  مقدار کمی  به  آمده  به دست 
دیده نمی شود؛ حجره های ثانویه )با پیچش پالنیس پیرال( به روشنی مشخص هستند؛ 
اولیه کمی  پیچش  در دورهای  ثانویه  Piller (1978) حجرات  توصیف  پایه  بر  ولی 
استرپتوسپیرال و در دورهای پیچش 3 تا 7 پالنیس پیرال می شوند. دهانه ساده انتهایی و 
تعداد دورهای پیچش قابل شمارش در این گونه 4 عدد است. فراوانی این گونه نسبت 

به گونه های دیگر از همین جنس در این مطالعه خیلی کمتر است.
Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964) Piller, 1978

(Pl. 1, Figs. K-P, Text fig, 7.)

Stratigraphic range: Norian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1964a Angulodiscus tumidus n. sp.- Kristan-Tollmann, p. 141, pl. 3,  

figs. 1-7

1971 Involutina cf. tumida (Kristan-Tollmann, 1964).- Brönnimann et al., 

pl. 5, fig. 23

1978 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Piller, p. 51, pl. 6,  

figs. 1-8, pl. 7, figs. 1-16, (Complete Synonymy)

1983 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Gaździcki, pl. 30,  

fig. 1, pl. 33, figs. 1-8

1983 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Al-Shaibani et al.,  

pl. 1, figs. 11-12

1987 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Ciarapica et al., p. 362, 

pl. V, fig. 10

1992 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Zaninetti et al., pl. 2, fig. 9

1997 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Grgasović, pl. 1,  

figs. 13-14

2005 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Mancinelli et al.,  

pl. 1, fig. g
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2006 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Kobayashi et al.,  

pl. 7, figs. 1-8

2010 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Senowbari-Daryan et al.,  

p. 575, pl. 10, figs. a-d, e?-g, text fig. 11 (Selected Synonymy)

2012 Aulotortus tumidus (Kristan-Tollmann, 1964).- Gale, p. 26, pl. 2,  

figs. 12-13

دلیل  به   Kristan-Tollmann (1964) توسط  ابتدا  در  جنس این   نمونه:  توصیف -

همانندی زیاد با جنس Angulodiscus با این عنوان معرفی، سپس با انجام مطالعات 
دقیق تر توسط Piller (1978) وجود تفاوت میان این دو جنس مشخص شد و به نام

 Aulotortus تغییر نام یافت. این گونه دارایپوسته آزاد، دیسکی تا عدسی شکل )در 

برش محوری گندمی شکل( است و در بخش میانی برجستگی زیادی دیده می شود. 
جنس پوسته آهک هیالین و دارای حجره جنینی گرد و حجره های بعدی لوله ای شکل 
قرار گرفته اند. دهانه ساده و  پیرامون حجره جنینی  پالنیس پیرال است که  پیچش  با 
دورهای  از  بزرگ تر  کمی  آخر  پیچش  دور  نمونه ها،  از  برخی  در  و  دارد  انتهایی  

پیچش پیشین بوده و به صورت برجسته تر از دورهای پیش دیده می شود.
Aulotortus sinuosus Weynschenk, 1956

(Pl. 1, Figs. R-X, Text fig, 8.)

Stratigraphic range: Anisian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1956 Aulotortus sinuosus n. sp.- Weynschenk, p. 27, pl. 6, figs. 1, 3, text 

fig, 1-2

1971 Involutina sinuosua pragsoides (Oberhauser, 1964).- Brönnimann et al., 

pl. 5, figs. 1-13

1971 Involutina sinuosua sinuosua (Weynschenk, 1956).- Brönnimann et al., 

pl. 5, figs. 14-15

1971 Involutina sinuosua oberhauseri (Salaj, 1967).- Brönnimann et al., pl. 5, 

figs. 16-17

1978 Aulotortus sinuosus, Weynschenk, 1956.- Piller, p. 45, pl. 2, figs. 1-7, 

pl. 3, fig. 1, pl. 4, figs. 1-16, pl. 5, figs. 1-16 (Complete Synonymy)

1983 Aulotortus sinuosus, Weynschenk, 1956.- Gaździcki, pl. 34,  

figs. 2-3. 5, 7-12

1983 Aulotortus sinuosus pragsoides (Oberhauser, 1964).- Al-Shaibani et al., 

pl. 1, figs. 4, 7?, 8?, 13?, 23

1987 Aulotortus ex gr. sinuosus, Weynschenk, 1956.- Ciarapica et al.,  

p. 360, pl. IV, fig. 1, pl. V, figs. 5, 6, 8, 9, pl. XVII, figs. 1, 3-9, pl. XVIII, 

figs. 5, 6, 9

1992 Aulotortus sinuosus, Weynschenk, 1956.- Zaninetti et al., pl. 2, figs. 1, 2, 4

1994 Aulotortus sinuosus, Weynschenk, 1956.- Dibari & Laghi, pl. 1,  

figs. 1-7, pl. 2, figs. 1-2

1997 Aulotortus sinuosus, Weynschenk, 1956.- Grgasović, pl. 1, figs. 8-11

2005 Aulotortus sinuosus sinuosus, Weynschenk, 1956.- Mancinelli et al., 

pl. 1, figs. d, f

2006 Aulotortus sinuosus, Weynschenk, 1956.- Kobayashi et al., pl. 7, 

figs. 9-36

2009 Aulotortus ex gr. sinuosus, Weynschenk, 1956.- Martini et al., pl. 2, 

figs. 21-22

2012 Aulotortus sinuosus, Weynschenk, 1956.- Gale, p. 25, pl. 2, 

figs. 8?, 14-15

-توصیفنمونه: دارای پوسته آزاد عدسی شکل تا نیمه کروی با حاشیه گرد، پوسته از 

جنس آهک هیالین است. نمونه ها مقدار کمی تبلور دوباره یافته اند. در برخی از نمونه ها 
لوله ای  بوده و حجره   میان رفته است. حجره جنینی گرد  از  ساختمان درونی کاماًل 
شکل نیز با پیچش پالنیس پیرال در پیرامون حجره جنینی قرار گرفته است . دهانه ساده 
انتهایی  دارد. این گونه بیشترین فراوانی را در میان همه روزن بران منطقه داشته است.

Suborder Robertinida Loeblich & Tappan, 1984

Superfamily Duostominacea Brotzen, 1963

Family Duostominidae Brotzen, 1963

Genus Diplotremina Kristan-Tollmann, 1960

Type Species: Diplotremina astrofimbriata Kristan-Tollmann, 1960

Diplotremina astrofimbriata Kristan-Tollmann, 1960

(Pl. 3, Figs. L-O, Text fig, 9.)

Stratigraphic range: Anisian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1960 Diplotremina astrofimbriata nov. gen. spec.- Kristan-Tollmann,  

p. 64, pl. 14, figs. 1-4

1971 Diplotremina astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- Premoli Silva, 

p. 340, pl. 27, figs. 1, 5, 6, pl. 28, figs. 1, 2

1976 Diplotremina astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- Zaninetti, 

p. 186, pl. 17, fig. 5, (Complete Synonymy).

1978 Diplotremina cf. astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

Oraveczné Scheffer, pl. V, figs. 1-9, pl. VI, fig. 2

1983 Diplotremina astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

 Kristan-Tollmann, pl. 4, fig. 9, text fig. 4

1983 Diplotremina astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- Salaj et al.,  

p. 152, pl. CXXXI, figs. 3-8

1984 Diplotremina astrofimbriata ?, Kristan-Tollmann, 1960.-  

Kristan-Tollmann, pl. 12, fig. 8, pl. 13, fig. 2

1984 Diplotremina astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

Kristan-Tollmann, pl. 14, figs. 1-8, pl. 15, figs. 1, 2, 8

1996 Diplotremina astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- Bérczi-Makk, 

pl. VI, figs. 5, 6

1996 Diplotremina cf. astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

Bérczi-Makk, pl. IX, fig. 7

2004 ? Diplotremina astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

Fugagnoli & Posenato, pl. 2, fig. 12

2006 Diplotremina astrofimbriata, Kristan-Tollmann, 1960.- Kobayashi et al., 

pl. 5, figs. 45-48

-توصیفنمونه: دارای پوسته آزاد، صدف تروکوسپیرال، سطح پشتی به صورت یک 

فرورفتگی  با  همراه  مقعر  یا  و  صاف  نافی  سطح  و  محدب  شدت  به  پیچشی  سطح 
آهکی  دیواره  جنس  نیست.  مشاهده  قابل  دهانه  است.  ژرف  و  بزرگ  خیلی  نافی 
میکروگرانوالر است که در زیر نور عبوری تیره دیده می شود. شکل کلی صدف در 
برش عرضی تقریباً به صورت کروی تا بیضی شکل است. همزمان با رشد صدف به 
تدریج اندازه حجرات افزایش می یابد. در بیشتر نمونه ها در حجره آخر یک افزایش 
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ناگهانی در اندازه حجره وجود دارد؛ به صورتی که روی تعدادی از حجرات پیشین را 
می پوشاند. در این گونه دو سوی صدف برابر نیست که در برش طولی دیده می شود. 
حجره  ساختمان  یافته اند  دوباره  تبلور  که  این  دلیل  به  آمده  دست  به  نمونه های  در 

جنینی و حجرات اولیه مشخص نیست.
Diplotremina subangulata Kristan-Tollmann, 1960

(Pl. 3, Figs. P-R, Text fig, 10.)

Stratigraphic range: Norian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1960 Diplotremina subangulata nov. gen. nov. spec.- Kristan-Tollmann,  

p. 67, pl. 15, figs. 3-4, pl. 16, figs. 1-5

1964b Diplotremina subangulata, Kristan-Tollmann, 1960.- Kristan-

Tollmann, p. 51, pl. 39, figs. 8-10

1976 Diplotremina subangulata, Kristan-Tollmann, 1960.- Zaninetti, 

p. 187, pl. 17, fig. 7

1983 Diplotremina subangulata, Kristan-Tollmann, 1960.- Salaj et al., 

p. 152, pl. CXXXI, figs. 9-13, pl. CXXXII, figs. 1-3

1984 Diplotremina subangulata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

Kristan-Tollmann, pl. 10, fig. 12

1988 Diplotremina subangulata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

 Kristan-Tollmann, pl. 1, figs. 11-14, pl. 2, figs. 6-8

1990 Diplotremina subangulata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

 Kristan-Tollmann,  p. 245, pl. 15, figs. 3-4

1991 Diplotremina subangulata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

 Kristan-Tollmann, pl. 3, fig. 5, pl. 4, figs. 4, 5, 9, 10

1991 ? Diplotremina subangulata, Kristan-Tollmann, 1960.- 

 Kristan-Tollmann, pl. 4, fig. 6

آهکی  دیواره  تروکوسپیرال،  پیچش  آزاد،  پوسته  دارای  نمونه: توصیف -

پیچش(  محور  بر  )عمود  طولی  برش  در  صدف  کلی  شکل  است.  میکروگرانوالر 
بیضی شکل و در برش عرضی )به موازات محور پیچش( تقریباً مدور است. در این 
گونه همزمان با رشد صدف اندازه حجرات به آرامی رشد کرده و اندازه آنها افزایش 
به ناف محدود می شوند و گسترش آنها کم  نافی، حجرات  پیدا می کند. در سمت 
می شود. شکل کلی صدف تقریباً کروی و دیسکی ستبر، هر دو سوی صدف تقریباً 
مساوی است و خیلی محدب نیست که در برش طولی )عمود بر محور پیچش( دیده 
می شود. در سطح پشتی همه دورهای پیچش  مشخص  هستند ولی در سطح شکمی تنها 
آخرین دور پیچش دیده می شود. این گونه دارای حجره جنینی کروی و منطقه نافی 
گسترده ای است که تفاوت اندازه در منطقه نافی است. همچنین دو سمت مســاوی 
 D. astrofimbriata گونه  از  گونه  این  تفکیک  ســـبب  طـــولی  برش  در   صــدف 

می شود.
Genus Duostomina Kristan-Tollmann, 1960

Type Species: Duostomina biconvexa Kristan-Tollmann, 1960

Duostomina sp.

(Pl. 3, Figs. S-W, Text fig, 11.)

Stratigraphic range: Anisian - Rhaetian

پیچش  با  و  محدب الطرفین  شکل،  عدسی   آزاد  پوسته  دارای  نمونه:   توصیف -

تروکوسپیرال است که همه حجرات از سطح پیچش دیده می شوند. حاشیه صدف 
زاویه دار است. یک صفحه درونی با اندازه متوسط و مورب دارد که حجرات را به 

تقسیم می کند. جنس دیواره آهکی میکروگرانوالر و دارای حجره جنینی  نیمه  دو 
کروی است.

Suborder Lagenida Delage & Hérouard, 1896

Superfamily Nodosariacea Ehrenberg, 1838

Family Nodosariidae Ehrenberg, 1838

Subfamily Nodosariinae Ehrenberg, 1838

Genus Nodosaria Lamarck, 1812

Type Species: Nautilus radicula Linné, 1758

Nodosaria sp1.

(Pl. 4, Figs. A-D, Text fig, 12.)

Stratigraphic range: Anisian - Rhaetian

شکل  و  تک ردیفی  چندحجره ای،  آزاد،  کشیده  صدف  دارای  نمونه:   توصیف -

حجرات بیضی تا گرد است. حجرات از بخش میانی توسط یک دهانه با یکدیگر در 
ارتباط هستند. هر حجره بخشی از حجره پیشین را می پوشاند. حجره جنینی تخم مرغی 
پیدا می کند. شکل  ادامه  بیضی شکل  تا  است که توسط یک ردیف حجره گلبولی 
 ،174  μ صدف  طول  آمده  دست  به  نمونه های  در  است.  مانند  لوله  صدف  کلی 
 ستبرای دیواره μ 10-8، عرض دهانه در آخرین حجره μ 12، عرض آخرین حجره

μ 42، ارتفاع آخرین حجره μ 42 است. دیواره از جنس آهکی، هیالین، منفذدار، به 
نسبت ستبر، دهانه انتهایی، گرد است که در روی یک گردن قرار دارد.

Nodosaria sp2.

(Pl. 4, Figs. E-G, Text fig, 13.)

-توصیفنمونه: دارای صدف کشیده آزاد، دیواره آهکی، هیالین، منفذدار، حجره 

حجرات  اندازه  است.  تک ردیفی  و  چندحجره ای  صدف  و  بیضی شکل  جنینی 
و  است  بیضی شکل  به صورت  می شود. شکل حجرات  زیاد  آهسته  به صورت خیلی 
دارند. شکل  انتهایی  دهانه  و  هستند  ارتباط  در  یکدیگر  با  میانی  بخش  از  حجرات 
اتصال  در محل  ولی  است  و سطح خارجی حجرات صاف  مانند  لوله  کلی صدف 
حجرات به  همدیگر به شکل فرورفته و به صورت خط درز دیده می شوند. صدف به 
نسبت صاف )کمی مضرس( است. در نمونه های موجود طول صدف μ 320، ستبرای 
 ،45 μ 6، عرض آخرین حجره μ 8-6، عرض دهانه در آخرین حجره μ دیواره بین

ارتفاع آخرین حجره μ 25 است.
Genus Pseudonodosaria Boomgaart, 1949

Type Species: Glandulina discreta Reuss, 1850

Pseudonodosaria sp.

(Pl. 4, Figs. H-K, Text fig, 14.)

تقریباً  پایین صدف  استوانه ای و بخش  دارای صدف کشیده آزاد،  -توصیفنمونه:

گرد است. دیواره آهکی، هیالین، منفذدار و به نسبت ستبر و صدف چندحجره ای و 
تک ردیفی دارد. اندازه حجرات خیلی سریع زیاد می شود؛ حجرات به شدت روی 
تا  بیضی  دارند. شکل حجرات هاللی شکل، شکل کلی صدف  یکدیگر همپوشانی 
آمده  به  دست  نمونه های  در  است.  و سطح خارجی صدف صاف  تخم مرغی شکل 

دهانه مشخص نیست.
Superfamily Geinitzinoidea Bozorgnia, 1973

Family Ichtyolariidae Loeblich & Tappan, 1986

Genus Austrocolomia Oberhauser, 1960

Type Species: Austrocolomia marschalli Oberhauser, 1960

Austrocolomia sp.

(Pl. 4, Figs. L-R, Text fig, 15.)

Stratigraphic range: Anisian - Rhaetian
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-توصی�فنمون�ه:دارای صــدف کشیــده آزاد، دیواره آهکــی، هیالیــن و احتماالً 

بیضی شکــل و صــدف چندحجــره ای و تک ردیفــی  منفــذدار، حجــره جنینــی 
اســت. انــدازه حجــرات بــه تدریــج زیــاد می شــود. شکــل حجــرات استوانه ای 
تــا کمانــی اســت و از بخــش میانــی بــا یکدیگــر در ارتباط هســتند. دهانــه ساده 
 و انتهایــی دارد. شکــل کلــی صــدف تخم مرغــی و سطــح خارجــی آن صــاف

است.
Order Textulariida Delage & Hérouard, 1896

Suborder Textulariina Delage & Hérouard, 1896

Superfamily Verneuilinoidea Cushman, 1911

Family Verneuilinidae Cushman, 1911

Genus Duotaxis Kristan, 1957

Type Species: Duotaxis metula Kristan, 1957

Duotaxis birmanica Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 1975

(Pl. 1, Figs. Y-Z, Z1-Z2, Text fig, 16.)

Stratigraphic range: Norian – Rhaetian ?

Selected Synonymy

* 1975 Duotaxis birmanica n. sp.- Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann 

et al., p. 11,  pl. 1, figs. 1-11, 13-15, 17, 18, 20-22

1976 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Zaninetti, p. 123

1980 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Altiner & Zaninetti, pl. 84, figs. 6?, 9?, 10, 13, 14

1983 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Salaj et al., p. 87,  pl. XXXIII, fig. 3

1984 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Al-Shaibani et al.,  pl. 2,  figs. 1-3, 5-7, 10, 24?, 29?, pl. 3, figs. 4, 7

1990 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Kristan-Tollmann,  p. 228

1992 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Zaninetti et al., pl. 3, fig. 5

2005 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Mancinelli et al., pl. 1, figs. h, i

2006 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Kobayashi et al., pl. 4, figs. 37, 38

2009 Duotaxis birmanica, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1975.- Martini et al., pl. 2, fig. 6

با ارتفاع کم و در برش  -توصیفنمونه: دارای پوسته آزاد کوچک مخروطی شکل 

تقریباً  است. حجرات  گنبدی  تا  مثلثی  تقریباً  پوسته  پیچش(  محور  بر  )مماس  طولی 
پیچش  است.  باال کمی گسترده  نوک در بخش  دیده می شوند؛  پهن  و  مثلثی شکل 
تروکوسپیرال دارد و حجره جنینی در نمونه های به دست آمده دیده نمی شود. پوسته 
نافی  ناحیه  صدف  پایین  بخش  در  است.  ستبر  نسبت  به  و  میکروگرانوالر  جنس  از 
)آمبلیکوس( به صورت شکافی کاماًل مورب، باریک و ژرف دیده می شود. صدف در 

سطح نافی بیشترین پهنا را دارد.
Superfamily Ammodiscoidea Reuss, 1862

Family Ammodiscidae Reuss, 1862 

Genus Glomospirella Plummer, 1945

Type Species: Glomospirella umbilicata Cushman & Waters, 1927

Glomospirella sp.

(Pl. 2, Fig. Z1, Pl. 3, Figs. A-H, Text fig, 17.)

Stratigraphic range: Lower-Upper Trias

-توصی�فنمون�ه: پوستــه آزاد، دیــواره از جنس آگلوتینــه دانه ریــز و شکل کلی 

آن دیســکی تــا بیضوی شکل اســت. دارای دو نــوع حجره )حجــره جنینی کروی 
و حجــره ثانــوی لوله ای شکــل( می باشد که در ابتــدا پیچش پالنیس پیــرال دارند و 
سپــس بــه استرپتواسپیرال تغییر می کننــد. دهانه در انتهای حجره لولــه ای شکل قرار 
دارد. در بیشتــر نمونه هــا به دلیل این که تبلــور دوباره یافته اند پیچــش پالنیس پیرال 
 بــه خوبی مشخص نیســت و به همین دلیــل، شناسایی آنها در حد گونــه امکان پذیر

نیست.
Superfamily Trochamminacea Schwager, 1877

Family Trochamminidae Schwager, 1877

Subfamily Trochammininae Schwager, 1877

Genus Trochammina Parker & Jones, 1859

Type Species: Nautilus inflatus Montagu, 1808

Trochammina alpina Kristan-Tollmann, 1964b

(Pl. 3, Figs. I-K, Text fig, 18.)

Stratigraphic range: Anisian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1964b Trochammina alpina n. sp.- Kristan-Tollmann, p. 43, pl. 7, figs. 2, 3

1974 Trochammina ? alpina, Kristan-Tollmann, 1964.- Brönnimann et al., 

p. 27, pl. 6, figs. 1-4, 5?, 6-17, pl. 7, figs. 13, 14, 18

1976 Trochammina alpina, Kristan-Tollmann, 1964.- Zaninetti, p. 114, 

pl. 14, fig. 10, (Complete Synonymy).

1980 Trochammina sp. aff. T. alpina, Kristan-Tollmann, 1964.- 

Altiner & Zaninetti, pl. 84, figs. 4-5

1983 Trochammina alpina, Kristan-Tollmann, 1964.- Gaździcki, pl. 36, 

fig. 7

1983 Trochammina alpina, Kristan-Tollmann, 1964.- Salaj et al., p. 77, 

pl. XIX, figs. 9-10, pl. XXI, figs. 4-12

1984 Trochammina alpina, Kristan-Tollmann, 1964.- Al-Shaibani et al., 

pl. 2, figs. 25-27

1996 Trochammina cf. alpina, Kristan-Tollmann, 1964.- Bérczi-Makk, 

 pl. VI, fig. 9

2009 “Trochammina” aff. “T.” alpina, Kristan-Tollmann, 1964.- 

 Martini et al., pl. 2, figs. 15-18

-توصیفنمونه: دارای پوسته آزاد و مخروطی شکل، دیواره از جنس آگلوتینه دانه ریز 

پیچش  با  بعدی  حجرات  و  بوده  کروی  جنینی  حجره  دارای  است،  ستبر  نسبت  به 
تروکوسپیرال پیرامون حجره جنینی قرار گرفته  اند. اندازه حجرات تدریجاً به صورت 
شعاعی افزایش پیدا می کند. در برش عرضی چهار حجره دیده می شود که هر چه از 
حجره جنینی دور می شوند به تدریج اندازه آنها افزایش می یابد و حجرات ردیف های 

اول به صورت کامل توسط حجرات ردیف های بعد پوشیده می شوند.
Superfamily Hormosinacea Haeckel, 1894

Family Hormosinidae Haeckel, 1894

Subfamily Reophacinae Cushman, 1910



بهنام صابرزاده و همکاران

289

Genus Reophax Montfort, 1808

Type Species: Reophax scorpiurus Montfort, 1808

Reophax tauricus (Kristan-Tollmann, 1964) Zaninetti et al., 1982

 (Pl. 4, Figs. W-X, Text fig, 19.)

Stratigraphic range: Upper Trias - Rhaetian

Selected Synonymy

*1964b Reophax rudis n. sp. Kristan-Tollmann, p. 29, pl. 2, fig. 1

1982 Reophax tauricus, (Kristan-Tollmann, 1964).- Zaninetti et al.,  

p. 106-107, pl. 8, figs. 7, 8, 10, 11

2012 Reophax tauricus, (Kristan-Tollmann, 1964).- Gale, p. 20, pl. 1, 

figs. 9-11

-توصیفنمونه:دارای صدف آزاد، کشیده بیضی تا گالبی شکل و به نسبت بزرگ، 

تک ردیفی بوده  و 3 تا 4 حجره گرد تا هاللی شکل دارند که در بخش باالیی حالت 
کمانی شکل می یابد. عرض حجرات نسبت به ارتفاع آنها بیشتر بوده و آخرین حجره 
از همه بزرگ تر است. دیواره ستبر و تک الیه و از جنس آگلوتینه دانه درشت است 
که دانه های مختلفی مانند کوارتز و حتی پوسته روزن بران دیگر را نیز جذب می کند. 

حجره جنینی کروی شکل است. اندازه حجرات به تدریج زیاد می شود.
Suborder Fusulinina Wedekind, 1937

Superfamily Tetrataxoidea Galloway, 1933

Family Tetrataxidae Galloway, 1933

Genus Tetrataxis Ehrenbegr, 1854

Type Species: Tetrataxis conica Ehrenbegr, 1854

Tetrataxis inflata Kristan, 1957

(Pl. 2, Figs. A-E, Text fig, 20.)

Stratigraphic range: Norian - Rhaetian

Selected Synonymy

* 1957 Tetrataxis inflata nov. spec.- Kristan, p. 293, pl. 27, fig. 4

1964b Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Kristan-Tollmann, p. 44, pl. 7, 

figs. 4-7

1971 Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Premoli Silva, p. 336, pl. 26, fig. 9

1976 Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Zaninetti, p. 124, pl. 22, fig. 17, 

(Complete Synonymy).

1983 Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Salaj et al., p. 87, pl. XXVIII, fig. 9, 

pl. XXXIII, figs. 4-7, pl. XXXIV, figs. 2-7, pl. XXXV, figs. 1-8, pl. XXXVI, 

figs. 1-5, pl. XXXVII, figs. 2-3, 5

1983 Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Gaździcki, pl. 36, figs. 11, 12

1984 Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Al-Shaibani et al., pl. 2, figs. 9, 11, 

12, 22?, pl. 3, figs. 1-3, 5

1990 Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Kristan-Tollmann,  p. 225, pl. 3, 

figs. 1, 2, pl. 7, figs. 2-4, 6, 7, text fig. 10, figs. 5, 6, text fig. 11, figs. 2, 3, 

text fig. 12, figs. 1-3, 5, (Selected Synonymy).

1991 Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Kristan-Tollmann, pl. 2, figs. 10-12

1992 Tetrataxis inflata, Kristan, 1957.- Zaninetti et al., pl. 5, figs. 17, 19-21

-توصیفنمونه: دارای پوسته آزاد، مخروطی شکل، به نسبت بلند و پهن با نوک گرد 

بوده و در دید کلی مدور است. دارای تعداد زیادی دور پیچش می باشد که معموالً 

در هر دور پیچش 4 حجره وجود دارد. پیچش از نوع تروکوسپیرال و پوسته از جنس 
آگلوتینه است. در برش طولی حجرات، دورهای پیچش باالیی تقریباً گرد هستند، 
ولی در دورهای پیچش پایین تر، اندازه حجرات به سرعت زیاد شده و همچنین شکل 
کلی آنها لوبیایی تا هاللی شکل می شود؛ بیشتر آنها دارای 3 تا 4 دور پیچش هستند. 
در بخش پایین صدف ناحیه نافی، به صورت شکافی کاماًل مورب و تقریباً پهن دیده 
می شود که حجرات در سوی ناحیه نافی روی هم همپوشانی دارند. در برش های به 
دست آمده در بیشتر نمونه ها، سرعت رشد اندازه حجرات در یک سوی صدف بیشتر 
بوده و در نتیجه سبب شده  است تا طول یک سوی صدف بلندتر از سوی روبه رو باشد.

Order Miliolida Delage & Hérouard, 1896

Suborder Miliolina Delage & Hérouard, 1896

Superfamily Cornuspiroidea Schultze, 1854

Family Hemigordiopsidae Nikitina, 1969

Genus Agathammina Neumayr, 1887

Type Species: Serpula pusilla Geinitz, in Geinitz & Gutbier, 1848

Agathammina austroalpina Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964

 (Pl. 2, Figs. F-I, Text fig, 21.)

Stratigraphic range: Anisian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1964 Agathammina austroalpina n. sp.- Kristan-Tollmann & Tollmann,  

p. 550, pl. 2, figs. 6-13, pl. 5, figs. 8-9

1964a Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Kristan-Tollmann, p. 142, pl. 3, figs. 11-12

1969 Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Koehn-Zaninetti, p. 57, pl. VIII, figs. A, á, D, text fig. 11

1974 Agathammina ? austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Brönnimann et al., p. 29, pl. 1, figs. 5-9, 19

1975 Agathammina ? austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann  et al., p. 14,  pl. 2, figs. 3, 3a, 6-9, 11

1976 Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Zaninetti, p. 131, pl. 5, figs. 1, 2, pl. 7, figs. 3-13, (Complete Synonymy).

1980 Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Altiner & Zaninetti, pl. 83, figs. 11-13, 15-19, 23, 24

1983 Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Salaj et al., p. 96, pl. VII, figs. 6-11, pl. XLIX, figs. 1-16, pl. L, figs. 1-6, pl. 

CXXIII, fig. 4e

1983 Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Gaździcki, pl. 37, figs. 1-5

1987 Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Ciarapica et al., p. 360, pl. III, figs. 1-27

2005 Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Mancinelli et al., pl. 1, figs. s, t

2009 Agathammina austroalpina, Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964.- 

Martini et al., pl. 1, figs. 1-4

-توصیفنمونه: صدف تخم مرغی )بیضی( شکل آزاد، پیچش از نوع کوئین کولوکولینا 

و پوسته از جنس آهک پورسالنوز است. در برخی از نمونه ها دیواره آهکی به رنگ 
و  نوع حجره )حجره جنینی گرد  دارای دو  قهوه ای دیده می شود.  تا  زرد کهربایی 
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حجرات لوله ای شکل( هستند که سپتا ندارند و با پیچش پلوتونه پیرامون حجره جنینی 
قرار می گیرند، دهانه ساده است و در انتهای حجره تابوله ای )لوله ای( قرار دارد. در 
برش عرضی حجرات لوله ای شکل دارای سطح مقطع لوبیایی تا هاللی شکل هستند. 

شکل کلی صدف در برش عرضی تقریباً به صورت مثلثی گرد شده است.
Family Cornuspiridae Schultze, 1854

Genus Planiinvoluta Leischner, 1961

Type Species: Planiinvoluta carinata Leischner, 1961

Planiinvoluta sp.

(Pl. 2, Figs. O-R, Text fig, 22.)

Stratigraphic range: Norian - Rhaetian

-توصیفنمونه:صدف به فرم ثابت، چسبیده روی سطح بستر )کف زی( و روی سطح 

بستر یا بقایای دیگر جانوران )جلبک ها، دوکفه ای ها و...( رشد می کند. شکل کلی 
آن دیسکی شکل و در سطح آزاد کمی به سمت مرکز متورم شده است. حجرات از 
نظم خاصی پیروی نمی کنند و روی حجرات پیشین رشد می کنند. حجره جنینی در 
این نمونه ها دیده نمی شود، در برخی از نمونه ها حجرات به وسیله کانال هایی با هم در 

ارتباط هستند. جنس دیواره تیره رنگ آهک پورسالنوز است.
Family Ophthalmidiidae Wiesner, 1920

Genus Ophthalmidium Kübler & Zwingli, 1870

Type species: Oculina liasica Kübler & Zwingli, 1866

Ophthalmidium leischneri (Kristan-Tollmann, 1962) Zaninetti, 1976

(Pl. 2, Figs. S-V, Text fig, 23.)

Stratigraphic range: Norian - Rhaetian

Selected Synonymy

* 1962 Neoangulodiscus leischneri n. gen., n. sp.- Kristan-Tollmann, p. 230, 

pl. 2, figs. 25-34

1976 Ophthalmidium leischneri (Kristan-Tollmann, 1962).- Zaninetti,  

p. 144, pl. 7, figs. 14-16 (Complete Synonymy).

1983 Ophthalmidium leischneri (Kristan-Tollmann, 1962).- Gaździcki, 

p. 148, pl. 40, figs. 1-12

1983 Ophthalmidium cf. leischneri (Kristan-Tollmann, 1962).- Salaj et al., 

p. 109, pl. LXIX, fig. 5

2012 Ophthalmidium leischneri (Kristan-Tollmann, 1962).- Gale, p. 29, 

pl. 3, fig. 2

-توصیفنمونه: این جنس به دلیل همانندی زیاد با جنس Neoangulodiscus توسط 

مطالعات  انجام  با  سپس  و  گردید  معرفی  عنوان  این  با   Kristan-Tollmann (1962)

دوباره و دقیق تر توسط Zaninetti (1976) وجود تفاوت میان این دو جنس مشخص 
شد و در نتیجه این مطالعات، نام این جنس به Ophthalmidium تغییر یافت. صدف 
در نمای خارجی دیسکی شکل با لبه های گرد، حجره جنینی کروی یا گلبولی شکل و 
حجرات لوله ای شکل بدون سپتا و همچنین دارای سطح مقطع سه گوش تا بیضی شکل 
و  پالنیس پیرال  صدف  پیچش  نحوه  است.  پورسالنوز  آهک  دیواره  جنس  هستند. 
پیچش  دورهای  نمونه ها  از  برخی  در  ولی  است؛  باریک  نسبت  به  پیچش  دورهای 
حالت  کمی  میانی  بخش  در  صدف  سوی  دو  در  هستند.  نامنظم  کمی  به صورت 

فرورفتگی وجود دارد و دهانه ساده، گرد و انتهایی است.
Ophthalmidium exiguum Koehn-Zaninetti, 1969

(Pl. 2, Figs W-Z, Text fig, 24.)

Stratigraphic range: Ladinian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1969 Ophthalmidium exiguum n. sp.- Koehn-Zaninetti, p. 64, pl. VI, 

fig. d, text fig. 14

1976 Ophthalmidium exiguum, Koehn-Zaninetti, 1969.- Zaninetti, p. 143, 

pl. 7, figs. 20-24 (Complete Synonymy).

1980 Ophthalmidium exiguum, Koehn-Zaninetti, 1969.- Altiner & Zaninetti, 

pl. 83, figs. 7, 9

1983 Ophthalmidium exiguum, Koehn-Zaninetti, 1969.- Salaj et al., p. 108, 

pl. LXVII, figs. 9-12, pl. LXVIII, figs. 1-3, pl. CXLI, fig. 8

2009 Ophthalmidium exiguum, Koehn-Zaninetti, 1969.- Martini et al., 

pl. 1, fig. 16

-توصیفنمونه:صدف آزاد، کوچک و با سطح مقطع به شکل بیضی تا لوزی است. 

حجره جنینی در این گونه کروی شکل است و حجرات لوله ای شکل بدون سپتا دارد. 
نحوه پیچش صدف پالنیس پیرال، با دهانه ساده و انتهایی است که دهانه در انتهای 
حجره لوله ای قرار دارد. جنس دیواره آهک پورسالنوز است. در نمونه های به دست 

آمده به دلیل اینکه تبلور دوباره یافته اند، ساختمان داخلی به خوبی دیده نمی شود.
Superfamily Soriatacea Ehrenberg, 1839

Family Milioliporidae Brönnimann & Zaninetti, 1971

Subfamily Milioliporinae Brönnimann & Zaninetti, 1971

Genus Miliolipora Brönnimann & Zaninetti, 1971

Type Species: Miliolipora cuvillieri Brönnimann & Zaninetti, 1971

Miliolipora cuvillieri Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 1971

(Pl. 2, Figs. J-N, Text fig, 25.)

Stratigraphic range: Norian - Rhaetian

Selected Synonymy

*1971 Miliolipora cuvillieri n. gen., n. sp.- Brönnimann & Zaninetti in 

Brönnimann et al, p. 10, pl. 1, figs. a-j, text fig. 4

1976 Miliolipora cuvillieri, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1971.- Zaninetti, p. 150, pl. 6, figs. 2-6, 8-11, (Complete Synonymy).

1983 Miliolipora cuvillieri, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann 

et al., 1971.- Al-Shaibani et al., p. 305,  pl. 2, figs. 1-4, 7, 8, 14, pl. 3, 

figs. 8?, 12?, 13?

1983 Miliolipora cuvillieri, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et 

al., 1971.- Salaj et al., p. 116, pl. LXXV, figs. 9-10, pl. LXXVI, figs. 1-4, 

pl. LXXVII, figs. 1-8

1986 Miliolipora cuvillieri, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1971.- Kristan-Tollmann, p. 301,  pl. 4, figs. 4, 8, 9

2009 Miliolipora cuvillieri, Brönnimann & Zaninetti in Brönnimann et al., 

1971.- Martini et al., pl. 1, fig. 11

-توصیفنمونه:دارای پوسته آزاد دوکی شکل، متشکل از حجره جنینی تقریباً گرد 

و حجرات لوله ای شکل است. دیواره به نسبت ستبر و جنس آن از آهک پورسالنوز 
و دارای منافذ بزرگ است. پیچش از نوع کوئین کولوکولینا و شکل کلی پوسته از 
خارج تقریباً مثلثی شکل است. شکل حجرات تقریباً سه گوش، بیضی تا لوبیایی شکل 

و دهانه احتماالً ساده و انتهایی است.
Superfamily Miliolacea Ehrenberg, 1839

Family Hauerinidae Schwager, 1876
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Subfamily Sigmoilinitinae Luczkowska, 1974

Genus Sigmoilina Schlumberger, 1887

Type Species: Planispirina sigmoidea Brady, 1884

Sigmoilina schaeferae Zaninetti, Altiner, Dager & Ducret, 1982

 (Pl. 4, Figs. S-V, Text fig, 26.)

Stratigraphic range: Norian – Rhaetian

Selected Synonymy

*1982 Sigmoilina schaeferae, n. sp. Zaninetti et al., p. 110-111, pl. 8, 

figs. 3, 6, 9, 12, 13

1986 Sigmoilina aff. schaeferae Zaninetti, et al.,- Matzner, pl. 4, fig. 3

2012 Sigmoilina schaeferae Zaninetti, et al., -Gale, p. 30, pl. 3, figs. 11

آهکی،  دیواره  تخم مرغی شکل،  تا  بیضی  کشیده  صدف  دارای  نمونه:  توصیف -

پورسالنوز و حجره جنینی کروی تا بیضی شکل است. اندازه حجرات به تدریج زیاد 
طول  از  نیمی  در  و  هستند  مسطح  و  لوبیایی شکل  تا  بیضی  تقریباً  می شود. حجرات 
به  قرارگیری حجرات در صدف،  نازک نحوه  قرار دارند. در مقطع  پیچش صدف 

شکل S )زیگموییدال( دیده می شوند.

الیههای رسوبی، محیط با موجود روزنبران زیای تجمع ارتباط -7
کربناتیوریفها

روزن بران  پیدایش   Zaninetti et al. (1992) توسط  گرفته  انجام  مطالعات  پایه  بر 
همراه  به   Auloconus و   Aulotortus  ،Triasina مانند   Aulotortidae خانواده 
و   Duotaxis  ،Tetrataxis  ،Trochamminidae مانند  کوچک تر  روزن بران 
است.  منطقه  در  ریفی  )پلت فرم(  سکوی  شرایط  نشان دهنده   Ophthalmidium

داخلی  زون  نشان  دهنده  می تواند   Aulotortidae روزن بران  فراوانی  همچنین 
با  نیز  خارجی(  شلف  تا  )پچ ریف  خارجی تر  مناطق  و  باشد  پچ ریف(  و  )الگون 
این  بر  افزون  می شوند.  مشخص  پورسالنوز  تا  میکروگرانوالر  روزن بران  فراوانی 
زمان  در  که  هستند  موضوع  این  نشا ن دهنده   Chablais et al. (2011) مطالعات 
تریاس روزن بران دارای پوسته آگلوتینه، شاخص محیط با ژرفای کمتر و نزدیک 
نشان  دهنده  هیالین  پوسته  دارای  به ساحل هستند، در صورتی که تجمع روزن بران 
در  باالیی  تریاس  رسوبات  است.  قاره  شیب  به  نزدیک  محیط  و  ژرفا  افزایش 
الیه های  و  مارن  شیل،  ماسه سنگ،  شامل  تخریبی  رسوبات  دارای  نایبندان  ناحیه 
و  کوچک  ریف های  تشکیل  گاه  و  زیاها  تجمع  سبب  که  هستند  پرفسیل  آهکی 
تأثیر  تحت  کربناته  الیه های  این  تشکیل  است.  شده  حوض خان  عضو  در  بزرگی 
ولی  می شده،  کنترل  منطقه  در  نور  وجود  و  آواری  رسوبات  کمبود  عامل  دو 
از  کوچکی  ریف های  زیرا  است،  دیگری  واقعیت  گویای  میدانی  و  عینی  شواهد 
از این  اسفنج  و مرجا ن ها در میان ماسه سنگ های آرکوزی می توان دید که ظاهراً 
زیست  تخریبی  مواد  ورود  با  و  محیط کم ژرفا  در  همچنان  و  نمی کنند  پیروی  امر 
می کردند. همه شواهد سنگ چینه نگاری به همراه تنوع و فراوانی روزن بران موجود 
گویای نهشته شدن رسوبات تریاس این ناحیه در یک محیط کم ژرفاست. همچنین 
منطقه  این  در  شده  شناسایی  روزن بران   Chablais et al. (2011) مطالعات پایه  بر 
این  برای  را  مشابهی  شرایط  می توان  و  هستند  تتیس  جنوبی  بخش  با  مشابه  بسیار 
زمین ساختی  فرایندهای  اثر  در  راور  شمال  تا  نایبند  ناحیه  گرفت.  نظر  در  نواحی 
مطالعات که  است  بوده  کربناته  سکوی  یک  شکل  به  دریا  آب  پیشروی   و 

یاد شده  فرم(  )پلت  امر هستند که سکوی  این  نشان دهنده   Fürsich et al. (2005)

ریزرخساره صورت  مطالعات  پایه  بر  است.  آمده  در  به صورت یک رمپ کربناته 
گرفته روی مقاطع نازک وجود زمینه  میکرایتی به همراه فسیل هایی همانند مرجان، 

روزن بران  و  گاستروپود  خارپوست،  براکیوپود،  دوکفه ای،  اسفنج،  جلبک، 
نهشته هاي  از  اغلب  بخش  این  است.  کربناته  رمپ  درونی  بخش  معرف  کف زی، 
مقادیري  پراکنده  به طور  و  است  شده  تشکیل  مارني  شیلي-  دانه ریز  و  کربناته 
همگي  که  کربناته  ریزرخساره هاي  وجود  مي شود.  دیده  نیز  ماسه سنگي  رسوبات 
نهشته ها در یک محیط آرام  این  نشان مي دهد که  میکرایتي هستند،  داراي سیمان 
بیشتر در محیط هاي  بر جاي گذاشته شده اند. زیاي روزن بران موجود  و کم انرژي 
به  وابسته  آنها  پراکندگي  و  دارند  قرار  نور  نفوذ  تحت  مناطق  و  کم ژرفا  دریایي 
تغییرات شوري آب و نوع بستر در تغییر است. رخساره هاي دانه ریز شیلي و مارني 
نیز بیانگر انرژي اندک محیط در هنگام رسوب گذاري است. این نهشته ها مي توانند 
ته نشست  دلتا  در  شاخه ای  کانال های  میان  فضای  یا  و  محیط کم انرژي الگون  در 
شده باشند. به طور کلی توالی های مورد مطالعه را می توان به دو بخش اصلی تقسیم 
کرد )شکل 3(؛ اولین بخش، الیه هایی از رسوبات تخریبی است که بیشتر در بخش 
تیره رنگ،  و شیل های ورقه ای  ماسه ای  و شامل شیل های  دارند  قرار  توالی  قاعده 
الیه های ماسه سنگی نازک تا ستبرالیه و مارن های زرد رنگ هستند که در برخی از 
الیه ها فسیل های مرجان و دوکفه ای مانند .Megalodon sp., Indopecten sp، دارند. 
آهک های  و  ریفی  ساختمان  بدون  آهکی  الیه های  شامل  توالی،  از  بخش  دومین 
ریفی و صخره ساز خاکستری رنگ است که بیشتر در بخش های باالیی توالی قرار 
گرفته اند و سرشار از انواع ماکروفسیل های مرجان، اسفنج، گاستروپود، دوکفه ای، 
1392؛ همکاران  و  )رشیدی  داسی کالداسه  آهکی  جلبک های  و   روزن بران 

Senowbari-Daryan et al., 2011a( هستند. فراوانی و گوناگونی زیای روزن بران 

موجود در بخش های باالیی توالی بیشتر است و فراوانی و گسترش زیای روزن بران 
ارتباط  ریفی  آهکی  الیه های  همچنین  و  آهکی  الیه های  گسترش  و  فراوانی  با 
با  همراه  تخریبی  رسوبات  بیشتر  که  توالی  پایین  بخش های  در  ولی  دارد.  مستقیم 
از الیه های آهکی بودند تجمع، فراوانی و گسترش زیای روزن بران  میان الیه هایی 
موجود نیز بسیار کم و نشان دهنده ورود مواد تخریبی، آشفتگی محیط و نبود شرایط 
مناسب برای گسترش آنها بوده است. به طور کلی با توجه به مجموعه زیای روزن بران 
موجود در منطقه، رسوبات آهکی در مناطق کم انرژی، خلیج های کوچک و آرام 
 یا الگون ها، رمپ های کربناتی مناطق کم ژرفا و همچنین رخساره های ریفی تشکیل 

شده اند.

8-نتیجهگیری
بیشتر بخش های رخنمون یافته در جنوب کوه نایبند متعلق به بخش کربناتی باالیی 
با همین سنگ شناسی رخنمون  تقریباً  دیگر  نقاط  در  این رخساره  است.  عضو خان 
اسفنج، مرجان  براکیوپود،  دارد و دارای فسیل های گاستروپود، جلبک، دوکفه ای، 
و روزن بران است. در این مطالعه 23 تاکسا از روزن بران شناسایی شد که تاکساهای
 Diplotremina subangulata, Diplotremina astrofimbriata, Reophax tauricus,

حوض خان  بخش  و  نایبند  سازند  رسوبات  از  تاکنون   Trochammina alpina,

نقاط مطالعه  با دیگر  توالی ها  این  گزارش نشده است. مقایسه گوناگونی روزن بران 
عضو  و   )Senowbari-Daryan et al., 2010( اصفهان  خاور  شمال  چون  شده 
بیدستان در جنوب نایبندان )نجفیان، 1390( گویای یکسان بودن تقریبی زیاها بوده 
یا  و  محلی  تغییرات  گویای  تاکساها  گوناگونی  یا  و  تعداد  در  موجود  اختالفات  و 
اختالف به نسبت کم زمانی است. همچنین گوناگونی موجودات از جمله جلبک ها، 
بخش هایی  که  است  این  نشان دهنده  الیه ها  این  در  همراهی  روزن بران  به  اسفنج ها 
از کربنات ها در محیط های دریایی کم ژرفا و تحت نفوذ نور و یا الگون ها تشکیل 
دیگر  گروه های  همراهی  همچنین  و  روزن بران  در  موجود  گوناگونی  شده اند. 
فسیلی همانند جلبک های آهکی و اسفنج ها که در مقاالت جداگانه ای مورد بحث 
 )1393 صابرزاده،  و  رشیدی  1392؛  همکاران،  و  )رشیدی  گرفته اند  قرار  بررسی  و 
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 همگی تعیین کننده سن تریاس باالیی )نورین- رتین( برای این بخش از سازند نایبند 
هستند.

سپاسگزاری
در اینجا الزم است که از استاد فرهیخته و بزرگوار، جناب آقای پروفسور بابا صنوبری 
از  همچنین  و  ارزنده شان  راهنمایی های  برای  آلمان  ارالنگن  دانشگاه  استاد  داریان، 

داوران محترمی که مقاله را با دقت مورد مطالعه قرار داده و در راستای پر بارترشدن 
همواره  متعال  خداوند  از  سپاسگزاری  شود.  داشته اند،  شایسته ای  راهنمایی های  آن 
برای این بزرگواران توفیق روزافزون طلب می شود. در پایان نیز از مسئولین دانشگاه 
آوردند،  فراهم  را  آزمایشگاهی  مطالعات  انجام  امکان  که  اردکان  واحد  نور  پیام 

سپاسگزاری می شود. 

شکل 1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به برش های چینه شناسی مورد مطالعه.

زمان  طول  در  اکسیژن  سطح  تغییرات  نمودار   -2 شکل 
.(Boudagher-Fadel, 2008)
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شکل 3- نمودار پراکندگی عمودی روزن بران در برش چینه شناسی بخش حوض خان در جنوب کوه نایبند.

 .Auloconus permodiscoides -4 شکل
)طولی(  پیچش  محور  موازی  برش های 
نایبند  سازند  شده  مطالعه  نمونه های  از 
 Pl. 1, از  A( رسم شده  بخش حوض خان. 
Pl. 1, Fig. C؛ از  B( رسم شده   Fig. B؛ 

.0.2 mm :مقیاس

 .Aulotortus friedli -5 شکل 
از نمونه های مطالعه  برش های عرضی 
حوض خان.  بخش  نایبند  سازند  شده 
Pl. 1, Fig. F؛ از  شده  رسم   )A 

Pl. 1, Fig. H؛  از  شده  رسم   )B
.0. 2 mm :مقیاس

شکل Aulotortus tenuis -6. برش های به 
نمونه های  از  )طولی(  پیچش  محور  موازات 
بخش حوض خان.  نایبند  سازند  مطالعه شده 
رسم   )B Pl. 1, Fig. J؛  از  شده  رسم   )A

.0. 2 mm :؛ مقیاسPl. 1, Fig. I شده از

شکل Aulotortus tumidus -7. برش های 
طولی از نمونه های مطالعه شده سازند نایبند 
 Pl. 1, از  A( رسم شده  بخش حوض خان. 
Pl. 1, Fig. L؛  از  B( رسم شده  Fig. K؛ 

.0. 2 mm :مقیاس
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 .Aulotortus sinuosus  -8 شکل 
نمونه مطالعه  از 2  برش های تقریباً طولی 
حوض خان. بخش  نایبند  سازند   شده 
Pl. 1, Fig. W؛ از  شده  رسم   )A 

B( برش طولی و کمی مایل رسم شده از 
.0. 2 mm :؛ مقیاسPl. 1, Fig. Q

 Diplotremina  -9 شکل 
عمود  برش    .astrofimbriata

بر محور پیچش از نمونه مطالعه 
بخش  نایبند  سازند  در  شده 
 Pl. از  شده  رسم  حوض خان، 
.0.2 mm :3؛ مقیاس, Fig. M

 .Diplotremina  subangulata -10 شکل
شده  مطالعه  نمونه های  از  مختلف  برش های 
حوض خان.  بخش  نایبند  سازند  در  موجود 
Pl.3, از  شده  رسم  عرضی  برش   )A 
از شده  رسم  طولی  برش   )B  Fig. P ؛ 

.0.2 mm :؛ مقیاسPl. 3, Fig. Q

 .Duostomina sp. شکل 11- 
مطالعه  نمونه   از  عرضی  برش  
بخش  نایبند  سازند  در  شده 
 Pl. 3, حوض خان، رسم شده از

.0.2 mm :؛ مقیاسFig.S

 .Nodosaria sp1.  -12 شکل 
مطالعه  نمونه   از  طولی  برش 
بخش  نایبند  سازند  در  شده 
از شده  رسم   حوض خان، 

 Pl. 4, Fig. C؛ 

.0.06 mm :مقیاس

 .Nodosaria sp2.  -13 شکل 
مطالعه  نمونه   از  طولی  برش 
بخش  نایبند  سازند  در  شده 
 Pl. 4, حوض خان، رسم شده از 

.0.2 mm :؛ مقیاسFig. G

 .Pseudonodosaria sp. -14 شکل
مطالعه  نمونه های   از  طولی  برش های 
شده در سازند نایبند بخش حوض خان؛ 
Pl. 4, Fig. H؛ از  شده  رسم   )A 
Pl. 4, Fig. I؛ از  شده  رسم   )B 

.0.2 mm :مقیاس 

 .Austrocolomia sp.  -15 شکل 
شده  مطالعه  نمونه    از  طولی  برش  
حوض خان،  بخش  نایبند  سازند  در 
Pl. 4, Fig. O؛  از  شده   رسم 

.0.2 mm :مقیاس

 .Duotaxis birmanica -16 شکل
نمونه های  از  عمودی  برش های 
بخش  نایبند  سازند  در  شده  مطالعه 
 Pl. 1, رسم شده از )A .حوض خان
 Pl. 1, از  شده  رسم   )B Fig. Z2؛ 

.0.2 mm :؛ مقیاسFig. Z

.Glomospirella sp. -17 شکل 
 برش  طولی از نمونه  مطالعه شده 
در سازند نایبند بخش حوض خان، 
Pl. 3, Fig. B؛  از  شده  رسم 

.0.2 mm :مقیاس

 .Trochammina alpine  -18 شکل 
سازند  از  شده  مطالعه  نمونه های 
برش   )A حوض خان.  بخش  نایبند 
Pl. 3, Fig. K؛ از   عرضی رسم شده 
  B( برش عرضی و کمی مایل رسم شده از

.0.2 mm :؛ مقیاسPl. 3, Fig. I

برش    .Reophax tauricus  -19 شکل 
سازند  در  شده  مطالعه  نمونه  از  طولی 
از شده  رسم  حوض خان،  بخش   نایبند 

.0.2 mm :مقیاس ،Pl. 4, Fig. X

برش های   .Tetrataxis inflate  -20 شکل 
طولی از نمونه های مطالعه شده در سازند نایبند 
 Pl. 2, از  شده  رسم   )A حوض خان.  بخش 
Pl. 2, Fig. C؛  از  شده  رسم   )B Fig. B؛ 

.0.2 mm :مقیاس

 .Agathammina austroalpina  -21 شکل 
از   B مایل  و   A پیچش  محور  بر  عمود  برش  
بخش  نایبند  سازند  در  شده  مطالعه  نمونه های 
Pl. 2, Fig. G؛ از  شده  رسم   )A  حوض خان. 
.0.2 mm :؛ مقیاسPl. 2, Fig. I رسم شده از )B

 .Planiinvoluta sp.  -22 شکل 
در  شده  مطالعه  نمونه های  از  برش هایی 
A( رسم  نایبند بخش حوض خان.  سازند 
شده از Pl. 2, Fig. P؛ B( رسم شده از 

.0.2 mm :؛ مقیاسPl. 2, Fig. R

 Ophthalmidium  -23 شکل 
نمونه   از  طولی  برش    .leischneri

نایبند بخش  مطالعه شده در سازند 
 Pl. 2, از  شده  رسم  حوض خان، 

.0.2 mm :؛ مقیاسFig. U

 Ophthalmidium  -24 شکل 
نمونه  از  برش عرضی   .exiguum

مطالعه شده در سازند نایبند بخش 
 Pl. 2, از  شده  رسم  حوض خان، 

.0. 2 mm :؛ مقیاسFig. Z

 .Miliolipora cuvillieri شکل 25- 
شده  مطالعه  نمونه های  از  برش هایی 
حوض خان. بخش  نایبند  سازند   در 

Pl. 2, Fig. J؛  از  شده  رسم   )A
Pl. 2, Fig. N؛ از  شده  رسم   )B 

.0.2 mm :مقیاس

 Sigmoilina  -26 شکل 
عرضی  برش های   .schaeferae

از نمونه های مطالعه شده در سازند 
رسم   )A حوض خان.  بخش  نایبند 
شده از Pl. 4, Fig. S؛ B( رسم شده 
.0.2 mm :؛ مقیاسPl. 4, Fig. T از
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Figs. A-D, Q: Auloconus permodiscoides (OBERHAUSER, 1964)., Figs. E-H: Aulotortus friedli (KRISTAN-

TOLLMANN, 1962)., Figs. I-J: Aulotortus tenuis (KRISTAN, 1957)., Figs. K-P: Aulotortus tumidus (KRISTAN-

TOLLMANN, 1964)., Figs. R-X: Aulotortus sinuosus WEYNSCHENK, 1956., Figs. Y-Z, Z1-Z2: Duotaxis birmanica 

BR-NNIMANN & ZANINETTI et al., 1975.

Scale bar 0.2 mm (Figs, A-Z, Z1), 0.6 mm (Fig. Z2)

Plate 1
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Plate 2

Figs. A-E: Tetrataxis inflata KRISTAN, 1957., Figs. F-I: Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN & TOLLMANN, 

1964., Figs. J-N: Miliolipora cuvillieri BR-NNIMANN & ZANINETTI IN BR-NNIMANN et al., 1971., Figs. O-R: Planiinvoluta 

sp., Figs. S-V: Ophthalmidium leischneri (KRISTAN-TOLLMANN, 1962)., Figs. W-Z: Ophthalmidium exiguum KOEHN-

ZANINETTI, 1969., Fig. Z1: Glomospirella sp.

Scale bar 0.2 mm (Figs, A-Z, Z1)
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Plate 3

Figs. A-H: Glomospirella sp., Figs. I-K: Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN, 1964., Figs. L-O: Diplotremina 

astrofimbriata KRISTAN-TOLLMANN, 1960., Figs. P-R: Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN, 1960., Figs. S-W: 

Duostomina sp.

Scale bar 0.2 mm (Figs, A-W)
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Figs. A-D: Nodosaria sp1., Figs. E-G: Nodosaria sp2., Figs. H-K: Pseudonodosaria sp., Figs. L-R: Austrocolomia sp., Figs. S-V: 

Sigmoilina schaeferae, Figs. W-X: Reophax tauricus

Scale bar 0.2 mm (Figs, A-B, D-X), 0.6 mm (Fig. C)

Plate 4
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