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چکیده
در این مطالعه 60 نمونه از نهشته های مربوط به کربنیفر در برش چینه شناسی خمس واقع در 40 کیلومتری جنوب خاوری خلخال از نظر محتوی روزن بران مورد بررسی قرار گرفت. 
توالی دریایی کربنیفر برش چینه شناسی خمس با ستبرای 163/5 متر متشکل از سنگ آهک و سنگ آهک های دولومیتی به رنگ سیاه تا خاکستری است. مرز زیرین برش مورد 
پژوهش با سنگ آهک های کرم رنگ کرتاسه به صورت گسل بوده و با گسترش سیل های تیره رنگ در مرز این دو واحد مشخص می شود. مرز باالیی آن نیز با ناپیوستگی 
دگرشیب با کنگلومرای پلی ژنتیک به سن پلیوسن پوشیده می شود. برش خمس از دیدگاه سازندی تاکنون نام گذاری نشده است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با 
شناسایی جامعه روزن بران و تعیین سن آنها و همچنین تطابق الیه های در برگیرنده شان با نهشته های کربنیفر در دیگر نواحی ایران، جایگاه چینه شناسی آن تعیین شود. در این 
پژوهش 30 جنس و 25 گونه از روزن بران کف زی شناسایی شده است که برای اولین بار در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس پراکندگی چینه شناسی روزن بران 
شناسایی شده، حضور جنس های شاخص و مقایسه جامعه روزن بران مورد پژوهش با روزن بران نهشته های کربنیفر سازند قزل قلعه، سازند باقرآباد، سازند مبارک و بخشی از سازند 

سردر، می توان سن ویزئن پسین تا باشکرین پیشین را برای ردیف دریایی کربنیفر خمس تعیین کرد.
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بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 77 تا 84   )چینه شناسی و رسوب  شناسی(

1- پیش نوشتار
منطقه مورد مطالعه در مرز میان دو استان اردبیل و گیالن و در ارتفاعات رشته کوه 
مورد  برش  جغرافیایی  مختصات  شکل1(.   ( دارد  قرار  تالش(  )کوه های  بوغروداغ 
مطالعه 38º 25′ 22″ طول خاوری و 48º 15′ 40″ عرض شمالی است. منطقه مورد 
نبوی  و   )1385( آقانباتی  توسط  ایران  زمین ساختاری  تقسیم بندی  نظر  از  پژوهش 
دارد.  قرار  آذربایجان  البرز-  زون  در  و  بوده  البرز  باختری  پهنه  از  بخشی   )1355(
بوده  به طور عمده شامل ردیف های کربناتی  البرز  نهشته های کربنیفر در کوه های 
و دارای تغییرات سنی از اشکوب های تورنزین تا گزلین هستند، هر چند رویدادهای 
از تداوم  این واحدهای سنگ چینه ای  نبود چینه ای سبب شده است که  فرسایشی و 
تداوم آن  البرز و  اواخر دوره دونین در  پیشروی دریا در  نباشند.  برخوردار  رسوبی 
سازند  عناوین  با  که  است  شده  نهشته ها  این  رسوب گذاری  سبب  کربنیفر  طی  در 
قزل قلعه  سازند   ،)Assereto, 1963( مبارک  سازند   ،)Stampeli, 1978(  باقرآباد 
دزدبند  سازند  و   )1374 )پرتوآذر،  خاشاچال  سازند   ،)Jenny, 1977( 
کربنیفر  غیررسمی  واحدهای  از  است.  شده  نام گذاری   )Bozorgnia, 1973(
ویزئن  تورنزین-  سن  به  تاکستان  در  سینک  سازند  به  می توان  البرز  ناحیه   در 
ویزئن  تورنزین-  سن  به  ایالن قره  سازند   D عضو  و   )Bolourchi, 1979(
1365؛ سعیدی،  و  )بلورچی  آذربایجان  و  البرزباختری  از  ماکو  ناحیه   در 

بر  افزون   .)1387 )آقانباتی،  کرد  اشاره  ب(  و  الف   1390 غنی زاده،  و  شعبانیان 
واحد های سنگ چینه ای مورد اشاره در پهنه زمین  ساختاری البرز، ردیف های رسوبی 
 با سن کربنیفر در بخش هایی از ایران مرکزی نیز رخنمون دارد که سازند شیشتو 2 
گچال  سازند  و   )Stepanov, 1967( سردر  سازند   ،)Ruttner et al., 1968( 

دوره  این  به  مربوط  سنگ چینه ای  واحد های  مهم ترین  از   )Aghanabati, 1977(

به  می توان  نیز  مرکزی  ایران  از  شده  گزارش  غیررسمی  واحدهای  از  هستند. 
کربنیفر پسین  به   Stepanov )1967( توسط  که  کرد  اشاره  یزد  در  کاسه  سازند 
توالی های  از  شده  شناسایی  روزن بران  جامعه  مقایسه  با  است.  شده  داده  نسبت 
نقاط  دیگر  با  شد  اشاره  باال  در  که  ایران  مختلف  بخش های  در  کربنیفر  دریایی 

بلژیک  فرانکو  حوضه   ،)Lipina, 1970( اورال  روسیه-  پالتفرم  جمله  از   جهان 
 Donetz و حوضه )Mamet & Skipp, 1970( آمریکای شمالی ،)Conil & Lys, 1964(

میان مجموعه های فسیلی  تشابه  بیشترین  نظر می رسد  به   )Reitlinger, 1950( روسیه 
روزن بران کربنیفر در ایران با روزن بران کربنیفر نواحی اورال، ترکیه و هیمالیا وجود 
داشته که بیانگر   یک ارتباط دریایی میان بخش های اشاره شده در طی دوره کربنیفر است.

     با توجه به شباهت های فسیلی و سنگی کربنیفر شمال ایران با ردیف های هم ارز 
در اورال و پلتفرم روسیه، در این پژوهش از سیستم طبقه  بندی کربنیفر و اشکوب های 
مورد استفاده در روسیه بهره گرفته شده است. با توجه به این تقسیم بندی نهشته های 
دریایی شمال ایران همانند روسیه شامل دو بخش کربنیفر پیشین و کربنیفر پسین است 
در  است که  تشکیل شده  از سنگ آهک  به طور عمده  لحاظ سنگ شناسی  به  که 
بخش هایی توسط واحدهای شیلی همراهی می شود )Leven & Gorgij, 2005(. در 
این پژوهش سعی شده است تا با توجه به محتوای روزن بران ردیف رسوبی کربنیفر 
امکان  حد  تا  و  سن  تعیین  به  خلخال،  شمال  خاوری  در  خمس  چینه شناسی  برش 
مجموعه  با  خمس  برش  در  بررسی  مورد  نهشته های  روزن بران  مجموعه  مقایسه  با 
روزن بران همزمان در البرز، ایران مرکزی، حوضه اورال، روسیه و ترکیه، هم ارزی 

میان این نهشته ها برقرار شود.

2- زمین شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه
رضوانشهر  خلخال-  ورقه1/100000  از  بخشی  عنوان  به  مطالعه  مورد   منطقه 
)اسدیان و میرزایی، 1371( است که دارای رخنمون هایی از نهشته های پالئوزوییک، 
مزوزوییک و سنوزوییک است. به علت قرارگیری این بخش، در پهنه زمین ساختاری 
البرز- آذربایجان برای توصیف و نام گذاری واحدهای سنگی آن از نام های پذیرفته 
در محدوده  است.  استفاده شده  البرز  منطقه  در  واحد های سنگ چینه ای  برای  شده 
مورد بررسی، بخش زیرین نهشته های کربنیفر با ردیف های دریایی کرتاسه با تماس 
با سن پلیوسن و کواترنر  گسل مشخص می شود و در باال توسط نهشته های آواری 
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پوشیده می شود. با توجه به پراکندگی روزن بران شناسایی شده و با توجه به حضور 
جنس ها و گونه های شاخص و همچنین مقایسه آنها با جامعه روزن بران کربنیفر، سن 
پیشین  )کربنیفر  پیشین  باشکرین  تا  ویزئن  اشکوب  مطالعه  مورد  ردیف های دریایی 
این  و سن  این جامعه روزن بران  بر  افزون   است.  تعیین شده  پسین(  آغاز کربنیفر  تا 

نهشته ها برای اولین بار در این پژوهش گزارش می  شود.

3- مطالعات پیشین
چینه شناسی  و  زیست چینه ای  نظر  از  بررسی  مورد  ناحیه  در  کربنیفر  نهشته های 
اطالعات   )1371( میرزایی  و  اسدیان  بود.  نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  تاکنون 
 1/100000 زمین شناسی  نقشه  قالب  در  را  ناحیه  زمین شناسی  به   مربوط 
تعیین  را  برش  این  نهشته های  آنها  وجود  این  با  کرد.  منتشر  رضوانشهر  خلخال- 
روزن بران  معرفی  و   چینه شناسی  از  جامعی  مطالعات  نکرده اند.  نام گذاری  و  سن 
مبارک  سازند های  از  آذربایجان  و  مرکزی  البرز  خاوری،  البرز  کربنیفر  نهشته های 
 )Assereto, 1963(، دزدبند )Bozorgnia, 1973(، قزل قلعه )Jenny, 1977(، باقرآباد

خاشاچال  سازند  و   )Alavi & Bolourchi, 1973( ایالن قره   ،)Stampfli, 1978(

)پرتوآذر، 1374( منتشر شده است که از مهم ترین آنها می توان به پژوهش های زیر 
اشاره کرد:

Stocklin )1965(; Walliser )1966(; Bozorgnia )1973(; Kahler )1974(;  

Jenny et al. (1978); Lys et al. (1978); Stampfli (1978);  

Ghavidel-Syooki )1994(; Vachard )1996(, Ghasemi-Nejad )2002(;  

Wendt et al. )2002(, Leven & Taheri )2003(; Leven & Vaziri )2004(; 

Alavi-Naini )1993(; Leven et al. )2006(; Leven & Gorgij )2005, 2006, 

2008(; Brunet et al. )2006(; Leven & Davydov )2001(; Brenckle et al. 

)2009(; Gaetani et al. )2009(; Vachard et al. )2010(; Wendt et al, )1997(; 

Vachard et al. )2006(; Stepanov )1971(; Sanz-López et al. )2006(;  

Rauser-Chernousova )1949(; Rauser-Chernousova & Reitlinger 

)1954(; Mamet et al. )1993(; Karim et al. )2005(; Ivanov )1926(;  

Isakova )2001(; Hoare & Sturgeon )1998(; Gomez-Espinosa et al. )2008(; 

 Fujimoto & Sada )1994(; Douglas )1950(; Davydov )1995(. 

توسط  کربنیفر  ردیف های  روزن بران  دیرینه شناسی  پژوهش های  از  همچنین       
پژوهشگران ایرانی می توان به پرتوآذر )1374(، فالحتگر )1387(، مصدق )1379(، 
غنی زاده  و  شعبانیان   ،)1388( مصدق  و  فالحتگر   ،)1380( همکاران  و   ربیعی 
)1390 الف و ب(، غنی زاده )1390(، شعبانیان و روحی )1390- الف و ب( اشاره 

کرد.

4- بحث 
به منظور انجام مطالعات چینه نگاری و تعیین سن نهشته های کربنیفر در شمال خاوری 
خلخال، برش چینه شناسی خمس انتخاب و ضمن نمونه برداری سیستماتیک 60 نمونه 
تهیه شده است  نازک  مقاطع  آنها  از  و  برداشت  پژوهش  از واحدهای مورد  سنگی 
)شکل 2(.  مطالعه مقاطع نازک توالی دریایی کربنیفر منجر به شناسایی 30 جنس و 

25 گونه  وابسته به 8  خانواده از روزن بران کف زی شده اند که عبارتند از:
Eostaffella parastrauvei, Earlandia sp., Plectogyrabrady,  

Plectogyra sp., Endothyra omphalota, Eostaffella sp., Globoendothyra 

bogush, Semistaffella spp., Dainellachomatica, Latiendothyra latispiralis,  

Septabrunsiina kingirica, Endothyra paraukrainica, Glomospirella plummer,  

Paratikhinella retlinger, Eostaffella postmosquensis, Millerellaex. gr. 

marblensis, Endothyra nopsiscrassa, Lysella crassisepta, Eostaffella. aff. 

mosquensis, Semistaffella sp., Eostaffella raguschensis, Palaeotextularia 

sp., Diplosphaerina inaequalis, Hemigordiopsis sp.

برش  شده  شناسایی  فسیلی  جامعه  مقایسه  و  شاخص  جنس های  حضور       
البرز  در  کربنیفر  روزن بران  فسیلی  اجتماعات  دیگر  با  خمس   چینه شناسی 
1379؛  مصدق،  )Gaetani et al., 2009; Bozorgnia, 1973; Lys et al., 1978؛ 
شعبانیان و روحی،1390 الف و ب؛ شعبانیان و غنی زاده، 1390 الف و ب( بیانگر سن 
ویزئن پسین تا باشکرین پیشین )بخش باالیی کربنیفر پیشین- بخش زیرین کربنیفر 

پسین( برای این مجموعه رسوبی است.
در    Endothyra paraukrainica گونه  چینه شناسی  پراکندگی  به  توجه  با       
ویزئن  اشکوب  معرف  گونه  این  جهان،  و  ایران  چینه شناسی  مختلف  برش های 
پراکندگی  مقایسه  از طرفی دیگر حضور مجموعه روزن بران زیر و  پسین می باشد. 
دریایی  توالی  های  دیگر  روزن بران  چینه شناسی  پراکندگی  با  آنها  چینه شناسی 
پیشین باشکرین  تا  پسین  ویزئن  سن  بیانگر  شد،  اشاره  مقدمه  در  که   کربنیفر 

است.
Earlandia sp., Latiendothyra latispiralis, Eostaffella parastrauvei, 

Septabrunsiina kingirica, Pseudoendothyra sp., Archaediscussp., 

Glomospira sp., Palaeotextularia sp., Diplosphaerinaina equalis, Lysella 

crassisepta, Paratikhinella retlinger, Hemigordiopsis sp., Plectogyrabrady,  

Plectogyrasp., Endothyra omphalota.

 Semistaffella spp., :از طرفی دیگر اولین ثبت فسیلی جنس ها و گونه هایی مانند     
 Semistaffella sp., Eostaffella postmosquensis, Eostaffella aff. mosquensis,

Eostaffella mosquensis, Eostaffella raguschensis, Millerellaex. gr. Mar-

blensis. معرف افق چینه شناسی باالتر یعنی اشکوب های نامورین تا باشکرین پیشین 

.)Kulagina et al., 2001;Kulagina, 2006( است
شامل  خمس  چینه شناسی  برش  در  باشکرین  اشکوب  شاخص  بایومارکرهای       
.Eostaffella raguschensis, Millerellaex. gr مانند  گونه هایی  و   جنس ها 

مورد  چینه شناسی  برش  شده  شناسایی  روزن بران  جامعه  مقایسه  است.   Marblensis

 پژوهش با اجتماع روزن بران کربنیفر از ردیف های کربنیفر اورال و اروپای خاوری 
)Kulagina et al., 2001;Kulagina, 2006( و حضور روزن برانی مانند Eostaffella و 

Millerella، بیانگر پایین ترین بخش اشکوب باشکرین یعنی سیورین )Syuranian( در 

 اروپا می باشد که اجتماع مورد بحث در برش خمس نیز مشاهده شده است. افزون بر
برش  کربنیفر  دریایی  ردیف های  از  تا کنون  شده،  اشاره  روزن بران  مجموعه  این 
قزل قلعه سازند  زیرین  بخش   ،)Leven & Gorgij, 2006( مرکزی  ایران  در   زلدو 

شده  گزارش  نیز   )Bozorgnia, 1973( دزدبند  سازند  و   )Jenny et al., 1978(

واحدهای  این  برای  باشکرین  سن  بیانگر  )Gaetani et al., 2009(،که  است 
 سنگ چینه ای است. از طرفی دیگر عدم وجود جنس هایی مانند Plectostaffella و

Pseudostafeflla که به افق های باالتر اشکوب باشکرین یعنی زیر اشکوب آکاراسین 
)Akarassian( تعلق دارند )Kulagina & Sintsyna, 2003( نشان دهنده آن است که 

باشکرین  از  جوان تر  سنی  خمس،  چینه شناسی  برش  در  کربنیفر  الیه های  باالترین 
دریایی  ردیف های  از  شده  شناسایی  روزن بران  جامعه  این  بر  افزون  ندارند.  پیشین 
سن   )Atakul-O¨ zdemir et al., 2011( ترکیه  در   )Tauride( تارید  ناحیه  کربنیفر 
 نامورین تا باشکرین را نشان می دهدکه شباهتی کامل به مجموعه روزن بران معرفی

برش  در  شده  شناسایی  فوزولینیدی  روزن بران  دارد.  خمس  نهشته های  شده 
خاوری  اروپای   پلتفرم  و  جنوبی  اورال  باشکرین  نهشته های  از   خمس، 
اشکوب  الگوی  برش  عنوان  به  که   )Kulagina et al., 2001; Kulagina; 2006(

با  مجموعه  این  مقایسه  بنابراین  است.  شده  گزارش  نیز  شده اند  معرفی  باشکرین 
مرکزی،  ایران  آذربایجان،  البرز،  کربنیفر  ردیف های  از  شده  گزارش  روزن بران 
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برای  زیرین  باشکرین  تا  پسین  ویزئن  سن  معرف  اروپای خاوری  و  اورال  ترکیه، 
رسوبات کربنیفر در برش چینه شناسی خمس است.

5- مقایسه کربنیفر برش خمس با ردیف های کربنیفر در البرز و ایران مرکزی
پهنه  در  کربنیفر  نهشته های  معرف  سنتی  طور  به   )Assereto, 1963( مبارک  سازند 
در  مبارک  سازند  روزن بران  جامعه  معرفی  و  مطالعه  است.  البرز  زمین ساختاری 
بیانگر   )Gaetani et al., 2009  ;1379، مصدق   ;  Bozorgnia, 1973( البرزمرکزی 
سن تورنزین- ویزئن برای این واحد سنگ چینه ای است. به نظر می رسد نهشته های 
سازندهای مبارک و خاشاچال )پرتوآذر، 1374( و نهشته های هم ارز آنها  در پهنه 
آذربایجان  در  ایالن قره  سازند  دریایی  و  باالیی  بخش  به همراه  البرز  زمین ساختاری 
)Alavi & Bolourchi, 1973 ؛ شعبانیان و غنی  زاده، 1390 الف و ب( معرف گسترش 

دریایی کربنیفر پیشین تا کربنیفر پسین در پهنه زمین ساختاری البرز-آذربایجان است، 
جامعه  )شکل-3(.  است  ایران مرکزی  پهنه  در   2 شیشتو  سازند  با  مقایسه  قابل  که 
روزن بران مطالعه شده از سازند دزدبند در البرزمرکزی )Bozorgnia, 1973( بیانگر 
سازند  می رسد  به نظر  است.  سازند  این  برای  )سرپوخوین(  نامورین  تا  ویزئن  سن 
دزدبند هم ارز زمانی و چینه شناسی توالی دریایی کربنیفر در برش چینه شناسی خمس 
است. )1978( .Jenny et al و گرگیج )1373 ؛1381( جامعه روزن بران سازند دزدبند 
را منتشر و گونه هایی از ائواستافال را معرفی کرده اند که شاخص باشکرین پیشین بوده 
و مشابه آنها نیز از برش خمس مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین ردیف های 
البرز و در کوه های خاشاچال توسط پرتوآذر )1374( مطالعه و  دریایی کربنیفر در 
نام غیررسمی سازند خاشاچال برای آنها انتخاب شده است. جامعه روزن بران معرفی 
شده از این واحد سنگ چینه ای معرف سن کربنیفر پسین )نامورین- مسکوین( است. 
) Stampfli (1978 نیز جامعه روزن بران سازند باقرآباد در البرز  خاوری را مورد مطالعه 

ویزئن اشکوب  سن  و  گزارش  را  سازند خمس  با  مشابه  فسیلی  جامعه  و  داده   قرار 
)شکل3(.  است  کرده  پیشنهاد  باقرآباد  سازند  زیرین  بخش  برای  را  باشکرین  تا 
و  Gaetani et al. )2009( توسط  قزل قلعه  سازند  روزن بران  نیز  البرز خاوری   در 

)Brenckle et al. )2009 مورد مطالعه قرار گرفته اند. نامبردگان سن سازند قزل قلعه را 

سرپوخوین تا مسکوین گزارش کرده و واحد سنگ چینه ای مورد بحث را به لحاظ 
سنی مشابه سازند های باقرآباد و دزدبند معرفی کرده اند. مقایسه دقیق جامعه فسیلی 
روزن بران سازند قزل قلعه و نهشته های دریایی کربنیفر برش مورد پژوهش نشان دهنده 
این است که فقط بخش باالیی کربنیفر خمس با بخش زیرین سازند قزل قلعه قابل 

مقایسه است.
     در مقایسه توالی کربنیفر برش چینه شناسی خمس با ردیف های رسوبی کربنیفر 
در پهنه زمین ساختاری ایران مرکزی، به نظر می رسد فقط بخش رأسی سازند شیشتو 
2 با بخش زیرین این ردیف دریایی مورد مطالعه قابل مقایسه بوده و دیگر واحدهای 
سنگ چینه ای رسمی و غیررسمی معرفی شده در این بخش از ایران، سنی جوان تر 
از سازند سردر توسط  باشند. جامعه فوزولینیدی گزارش شده  از سرپوخوین داشته 
بخشی  با  و  بوده  باشکرین  اشکوب  بیانگر   Walliser )1966( و   Stampfli (1967(

جامعه  این  بر  افزون  دارد.  شباهت  خمس  چینه شناسی  برش  فوزولینیدی  جامعه  از 
فوزولینیدهای باشکرین از ناحیه انارک در بلوک یزد و برش زلدو در بلوک طبس 
نیز گزارش شده است )Leven et al. )2006( .)Leven et al., 2006 این نهشته  ها را 
انجام گرفته  مطالعات  نظر گرفته اند.  در  البرز  خاوری  در  قزل قلعه  هم ردیف سازند 
روی روزن بران فوزولینیدی سازند مبارک )Leven & Gorgij, 2011( نشان می دهد 
که شماری از فوزولینیدهای شناسایی شده در برش خمس از این سازند نیز گزارش 
شده است، که نشانگر بخش باالیی سازند مبارک  و قابل مقایسه با بخش باالیی توالی 

کربنیفر برش خمس است.

6- نتیجه گیری
گونه   25 شناسایی  منجربه  خمس  برش  در  کربنیفر  رسوبات  چینه نگاری  مطالعات 
بر  است.  ناحیه شده  این  در  از روزن بران کف زی  8 خانواده  و  به 30 جنس  متعلق 
اساس پراکندگی چینه شناسی روزن بران، حضور جنس های شاخص و مقایسه جامعه 
روزن بران  مجموعه  با  چینه شناسی خمس  برش  در  شده  شناسایی  روزن بران  فسیلی 
تا  پسین  ویزئن  نهشته ها  این  سن  ایران مرکزی،  و  البرز  از  شده  گزارش  کربنیفر 

باشکرین پیشین است.

شکل 1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به منطقه و برش چینه شناسی مورد پژوهش.
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شکل 2- ستون چینه شناسی و پراکندگی چینه شناسی روزن بران شناسایی شده در برش چینه شناسی خمس.
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.)Leven & Gorgij, 2011شکل 3- مقایسه واحدهای سنگ چینه ای کربنیفر در ایران با برش چینه شناسی خمس )شعبانیان و غنی زاده، 1390؛

Plate 1

1-Lysella crassisepta Bozorgnia, 1973, 

x100. 

2-Eostafella mosquensis Vissarionova, 

1948, x100.

3-Lysella sp. 

4- Dainella chomatica Bradzhnikova, 

1962, x100. 

5-Plectogyra bradyi Zeller, 1950, x100.

6-Endothyra omphalota Rauzer-

Chernoussova & Rritlinger, 1963, x100. 

7-Glomospirella plummer, 1945, x100.

8-Millerella ex gr. Marblensis 

Thompson, 1942, x100.
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Abstract

In this study, 60 samples have been studied from Carboniferous deposits of Khames stratigraphical section, 10 Km southeast of Khalkhal. The 

marine sequence of Khames stratigraphical section is about 163.5 m. thick and consists of gray to black Limestone and dolomitic limestone. 

The lower boundary of the under study section marked with yellowish limestones of Cretaceous and dark Sills with Faulted contact. The upper 

boundary of the Carboniferous strata is covered with Pliocene Polygenetic conglomerate disconformably. The Carboniferous unit studied here 

has not been named so far, so in this research, we have attempted to identify the stratigraphical position of the mentioned sequence. In this 

research 30 genera and 25 species of benthic foraminifera were identified similar to those reported from carboniferous strata of Qezelqaleh, 

Bagher Abad, Mobarak and Sardar formations suggesting a Late Visean to Early Bashkirian age for the Khames Carboniferous marine sequence. 

Keywords: Foraminifera, Late Visean, Early Bashkarian, Carboniferous, Khames, Khalkhal. 
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