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 چكيده
 سازند مبارك در برش ولي آباد در كنار جاده كرج - چالوس رخنمون دارد. ستبراي اين سازند 347/5 متر است. مرز زيرين اين سازند با سازند اللون از نوع ناپيوستگي فرسايشي 
بوده و مرز زبرين آن با رسوبات منتسب به سازند دزدبند، تدريجي به نظر مي رسد. سازند مبارك در برش مورد مطالعه بر اساس ويژگی های سنگی به 11 واحد تقسيم شده است. 
بخش زيرين آن از سنگ آهک ستبراليه خاكستری تيره و همچنين سنگ آهک مارنی، تشکيل شده است در حالی كه بخش بااليی آن عمدتا˝ از سنگ آهک ماسه دار در تناوب 
با اليه های مارنی، سامان يافته است. به گونه ای كه بخش مارنی آن نسبت به اليه های آهکی چيرگی دارد. 14 جنس و گونه كنودونت در قالب دو زيست زون تشخيص داده 

شده اند. اين زيست زون ها مطابق با زيست زون های استاندارد جهانی هستند كه عبارتند از:
Neopriniodus peracutus - Polygnathus longiposticus Assemblage - Zone, Hibbardella roundya-Gnathodus girtyi Assemblage - Zone

اين زيست زون  ها به ترتيب سن تورينزين پيشين - ويزين مياني )Early Tournaisian -  Mid.Visean) را نشان مي دهند. پنج گونه از اسکلريت هاي هلوتورين نيز شناسايي شده 
است. افزون بر اين، 6 جنس و 72 گونه از روزن داران نيز شناسايي شدند كه منجر به معرفي 5 زيست زون زير گرديد:

Eotuberitina retligener - Endothyra spirilloformis Assemblage  -  Zone, Archaediscus permodiscus – Archaediscus (Paraarchaediscus) mixtus 

Assemblage - Zone, Endostaffella parva - Brunsina pulchera Assemblage - Zone, Tuberitina bulbacea - Kammaena sp. Baren  Interval Zone, Lipinella 

notata - Archaediscus planoarchaediscus Assemblage - Zone

با توجه به زيست زون های كنودونتی و همچنين روزن داران تشخيص داده شده در اين برش، سن تورينزين پيشين تا ويزين ميانی  برای سازند مبارك در اين برش پيشنهاد می شود، 
در ضمن بر اساس مطالعه روزن داران، برای رسوبات منتسب به سازند دزدبند )دزدبن(، سن نامورين پيشنهاد می شود. در اين مطالعات، شاخص تغيير رنگ عناصر كنودونت يا  

CAI، 4 تعيين شد كه بيانگر دمای 190 تا 300 درجه است، كه نشان دهندة مرحله گاز خشک يا خالی از هر گونه مواد هيدروكربني در برش مورد مطالعه است. 
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1-مقدمه
هاشم  امامزاده  Assereto (1963) در گردنه  توسط  بار  نخستين  براي  مبارك  سازند 
واقع در شمال آبادی مبارك آباد به ستبرای450 متر اندازه گيری و معرفي شده است. 
اين سازند در برش الگو بيشتر از سنگ آهک مارني تيره و همچنين  مارن های سياه 
رنگ در بخش پايه ای تشکيل شده است. در برش الگو، سازند مبارك بر روی سازند 
ميال و در زير سازند نسن؟ )پرمين پسين( قرار دارد، اما در ديگر نواحی، سازند مبارك 
بيشتر با رسوبات دونين در زير و سازند دورود به سن پرمين پيشين در باال در تماس 

است )آقانباتي، 1383(. 
     نهشته های كربناتی مبارك به سن كربنيفر پيشين در اغلب مناطق بلندي هاي البرز 
برونزد دارند. برش مورد مطالعه در جنوب روستاي ولي آباد در گردنه هزار چم از 
توابع شهرستان چالوس، رخنمون دارد )شکل1(. برش ولي آباد 347/5 متر ستبرا داشته 
و بيشتر از واحد هاي سنگ آهک سياه رنگ و اغلب اليه های مارني تشکيل شده است 
)شکل2(. سازند مبارك در اين برش با ناپيوستگي فرسايشي بر روي ماسه  سنگ هاي 
سرخ رنگ سازند اللون قرارگرفته و رسوبات آهکي ماسه دار منتسب به سازند دزدبند 
)دزدبن Bozorgnia, 1973) به طور پيوسته بر روي آن قرار گرفته كه خود با ناپيوستگي 
فرسايشي توسط سازند تخريبي دورود پوشيده شده است )احمدزاده و همکاران، 1375(.

2-روشمطالعه
در مطالعات صحرايی، اندازه گيری برش و نمونه برداری به دو منظور انجام گرفت.

1( نمونه برداری برای مطالعه ميکروفسيل های كنودونتی و روزن داران 2( نمونه  برداری 
از ماكروفسيل ها و همچنين تهيه مقاطع نازك برای مطالعه ريز رخساره ها و فسيل های 

غير كنودونتی.

     پس از انتقال محتويات كيسه نمونه درون سطل دارای اسيد استيک ده درصد 
تا 7 روز ، بخش حل نشده به صورت ريز دانه  در ته ظرف،  و پس از گذشت 5 
باقی می ماند. بخش نهشته شده در آب، از الک های 60 و 150 و 200 مش عبور 
وجود  ريز   روزن داران  و  كنودونت   الک،  در  موجود  رسوبات  داخل  شد.  داده 
برای جدايش  و   (CHBr3) برموفرم  سنگين  مايع  از  تسريع جداسازی،  برای  دارد. 
فيلتر خشک  استفاده شد. رسوبات موجود در  فيلترهای مخصوص  از  كنودونت ها 
شده و رسوبات به دست آمده را در يک تشتک ميکروسکوپی ريخته و به كمک 
قلم موی سه صفر و ميکروسکوپ نور بازتابی، پودر نمونه ها بررسی و كنودونت ها 
بر   ميکروفسيل ها  اين  سپس  و  شد  داده  قرار  سله  داخل  در  كنودونت  شدند.  جدا 
 ) SEM( ميکروپروپ  الکترون  دستگاه  با  و  شد  چسبانده  كوچک  پايه های  روی 

عکس گرفته شد.

3-توصيفواحدهایسنگچينهایسازندمباركدربرشولیآباد
 سازند مبارك در برش ولي آباد از 11 واحد سنگي زير تشکيل شده است.

ماسه سنگ  با  تناوب  در  كه  ستبر اليه  خاكستری  ماسه اي  آهک  سنگ  متر،   17  )1
تيره رنگ رس دار است.

ديده  سياه  تازه،  برش  در  كه  تيره  خاكستری  ستبر اليه  آهک  سنگ  متر،   31/5  )2
و  تيره  رنگ  است.  سانتي متر   10 تا   3 بين  معموالً  شيلي  اليه هاي  ستبرای  مي شود. 
واحد  اين  در  است.   H2S ماده  وجود  علت  به  احتماالً  اليه ها  اين  نامطبوع  بوی 
فسيل  اثر   ،Belerofontid نوع  از  بازوپايان، شکم پايان  روگوزا،  مرجان های  سنگی، 

(Trace fossils( و ديگر فسيل ها ديده می شود. )شکل3(
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3( 20 متر، سنگ آهک مارنی متوسط تا ستبر اليه سياه رنگ .
4( 25 متر، سنگ آهک ستبر اليه تا توده ای (massive) خاكستري تيره ستيغ ساز.

5( 17 متر، سنگ آهک توده ای خاكستری صخره ساز. در اين واحد سنگي به دليل 
ميزان  تغيير  كافی،  نور  غذايی،  مواد  كمبود  مثال  بوم شناسی  شرايط  بودن  نامناسب 
در  نيامد.  دست  به  فسيلي  فراوان،  تالش هاي  به رغم  ديگر،  عوامل  و  محيط  شوری 
كنار اين واحد سنگی،آيينه گسل مشاهده شده كه موجب جابه جايي اندك اليه ها 
شده بود به گونه اي كه موجب به هم ريختگي در نظم چينه ها نشده است. (شکل 4(

6( 22متر، سنگ آهک ستبر اليه خاكستري تيره همراه با رگه هاي كلسيتي. در ضمن 
 Kueichophyllum اين واحد سنگي حاوي تعدادی از مرجان هاي روگوزا مانند جنس

و همچنين بازوپايان است )احمدزاده و خاكسار، 1377( )شکل 5(. 
7( 60 متر، سنگ آهک بسيار ستبر اليه )توده ای massive( خاكستری رنگ. در اين 

واحد سنگي فسيل  هاي مرجاني و همچنين كفه هاي بازوپايان به فراوانی يافت شد.
8( 75 متر، سنگ آهک ستبر  اليه خاكستری رنگ.

9( 50 متر، سنگ آهک ماسه ای در تناوب با اليه های مارنی در اين واحد، مرجان های 
فراوانی يافت شد.

10( 10 متر، سنگ آهک ماسه دار ستبر اليه و خاكستری رنگ.
11( 20 متر، سنگ آهک ستبراليه با ميان اليه های مارنی.

4-زيستچينهشناسیوبحث
دارد،  توجهي  قابل  ستبرای  ولي آباد  برش  در  مبارك  سازند  كه  اين  به  توجه  با 
بنابراين، در اين برش، 63 نمونه برای مطالعه كنودونت ها و 60 نمونه برای تهيه مقاطع 
نازك و همچنين مطالعه فرم هاي ايزوله روزن داران از سازند مبارك برداشت شده 
است. با مطالعه رسوبات سيستم كربنيفر )سازند مبارك و سازند منتسب به دزدبند( در 
برش ولي آباد، عناصر كنودونتي به دست آمد كه با بررسي هاي  انجام شده، تعداد 4 
جنس و10 گونه شناسايي شده است . تعداد مقاطعي كه داراي عناصر فسيلي از جمله 
روزن داران است، بسيار فراوان بوده كه اين تعداد فسيل نيز برای شناسايي مورد مطالعه 
قرار گرفتند. با مطالعات انجام شده، 6 جنس و 72 گونه از روزن داران شناسايي شد.

-زيستزونهايکنودونتي
1- Neopriniodus peracutus - Polygnathus longiposticus      Assemblage - Zone

اين زيست زون شامل 48 متر از قاعده برش ولی آباد، در بر گيرنده واحدهای سنگی 
شماره 1 تا 2 است . گونه Neopriniodus peracutus در واحد سنگی شماره 1 يافت 
دارد.  ستبرا  17متر  سنگی  واحد  اين  ضمن  در   (Rhodes et al., 1969) است  شده 
يافت   2 شماره  سنگی  واحد  Polygnathus longiposticus در  گونه  اين،  بر  افزون 
شد  (Metcalfe, 1978) كه ستبرای اين واحد سنگي 31 متر است. با توجه به گسترة 
زمانی آن، سن تورنيزين ميانی برای اين بخش پيشنهاد می شود. فسيل های همراه اين 

زيست زون عبارتند از:
Priniodina sp., Hindeodus sp., Spathognathus pulcher, Priniodus 

confluence, Idiopriniodus sp., Eocaudina cribriformis, Eocaudina 

gutschicki, Ozarcodina sp., Ligonodina roundyi Achistrum monochordata

كنودنت ها  جهـانی  استـانـدارد  زيست زون  با  مطـابق  زيست زون  اين 
Anchoralis-Latus Zone است.

2- Hibbardella roundya - Gnathodus girtyi Assemblage - Zone

اين زيست زون شامل 50 متر از برش ولی آباد، در برگيرنده واحد سنگی شماره 9 است. 
آمد دست  به   9 شماره  سنگی  واحد  از   Hibbardella roundya گونه     

گـونـه  است.  متـر   50 واحــد  ايـن  ستبـرای  كـه   (Vachard & Tahiri, 1991)

Gnathodus girtyi  نيز از همين واحد سنگی  به دست آمده است.  با توجه به گسترة 

ويزين  سن  بنابراين  هستند،  ميانی  ويزين  سن  گونه ها شاخص  اين  كه  اين  و  زمانی 

ميانی برای اين بخش از برش، پيشنهاد می شود. اين زيست زون مطابق با زيست زون  
استاندارد جهانی كنودنت ها Anchoralis-Latus Zone  است. )شکل 6(.

-زيستزونهايروزنداران
1- Eotuberitina retligener - Endothyra spirilloformis Assemblage - Zone      

اين زيست زون شامل 48 متر از قائده برش ولی آباد، در برگيرنده واحدهای سنگی 
واحدسنگی  بااليی  بخش  در   Eotuberitina retligener گونه  است.   2 تا   1 شماره 
شماره 1به دست آمده، در ضمن واحد شماره 1، 17متر است. با توجه به گسترة زمانی 
اين گونه و اين كه اين گونه شاخص تورنيزين ميانی است،  بنابراين سن تورنيزين، 
برای اين بخش پيشنهاد می شود. گونه Endothyra spirillinoformis در واحد سنگی 
شماره 2 يافت شد  (Loblich & Tappan, 1988) . اين واحد به ستبرای 31 متر است. 
تورنيزين است، سن  اين گونه شاخص  اين كه  اين گونه و  به گستره زمانی  باتوجه 
تورنيزين برای اين واحد پيشنهاد می شود. فسيل های همراه اين زيست زون عبارتند از:
Siphonophilla cylinderica , Kueichophyllum crassiseptum , Kueichophyllum 

lalunese Urbanella urbana , Septatournayella sp. 

2- Ammarchaediscus ammarchaediscus - Archaediscus 

(Paraarchaediscus) mixtus Assemblage - Zone

واحد  برگيرنده  در  كه  می شود  شامل  را  ولی آباد  برش  از  متر   25 زيست زون  اين 
واحد  در    Ammarchaediscus ammarchaediscus گونه  است.  شماره4  سنگی 
سنگی شماره 4 به دست آمد كه ستبرای اين واحد 25 متر است. اين گونه، شاخص 
سن ويزين است. گونه Archaediscus (Paraarchaediscus) mixtus  نيز در همين 
واحد يافت شد كه سن ويزين پيشين به آن نسبت داده شده است. با توجه به وجود 
اين گونه ها، سن ويزين پيشين برای اين واحد پيشنهاد می شود. فسيل های همراه اين 

زيست زون  عبارتند از:
Eogonolina pamiri , Archaediscus convexus , Koninckopora mortelmansi, 

Archaediscus miloni,  Archaediscus krestovnikovi , Archaediscus magna, 

Endothyranopsis scitula  Endothyranopsis pressa , Archaediscus stilus, 

Msitinia modavensis , Endothyranopsis redwallensis,  Globotetrataxix 

elegantula , Forschia subangulata

3- Endostaffella parva - Brunsina pulchera Assemblage - Zone

اين زيست زون شامل 82 متر از برش ولی آباد، در برگيرنده واحد های سنگی شماره 
7 و 6 است. گونه Endostaffella parva از واحد سنگی شماره 6 يافت شد، ضمناً 
اين واحد سنگی دارای ستبرای 22 متر است. اين گونه شاخص ويزين پيشين است. 
گونه Brunsina pulcher از واحد سنگی شماره 7 به دست آمده كه اين واحد سنگی 
دارای 60 متر ستبرا است. با توجه به گستره زمانی و اين كه اين گونه شاخص ويزين 
پيشنهاد می شود. فسيل های همراه  اين واحدها  برای  پيشين  پيشين است، سن ويزين 

اين زيست زون عبارتند از:
Archaediscus routndus , Endothyra omphalota , Calsisphaera 

pachysphaera , Bischaera iregularis Ammodiscus sp. , Banfella banfssi 

, Earlendia minor , Plectoendothyra ample , Cornuspira sp. Endothyra 

brady , Mediocris breviscula , Earlandia clavatula , Endothyra tuberculata 

Paleospiroplectamina diversa , Calsisphaera sp. , Lapparentidiscus 

bokansis  Tournayella moelleri , Tuberitina bulbacea , Diplosphaerina 

maljavkini Diplosphaerina inaqualis

4- Tuberitina bulbacea - Kammaena sp. Barren Zone

واحد سنگی شماره 7 و بخشی از واحد سنگی شماره 8، فاقد هر گونه روزن داران 
است و از اين رو، اين زيست زون در اين بخش از برش معرفی شد. واحد سنگی شماره 
  ،Tuberitina bulbacea با ظهور گونه  اين زيست زون  متر ستبرا است.  7 دارای 60 
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آغاز می شود و با ظهور جنس .Kammaena sp شاهد انقراض اين زيست زون هستيم.
حضور اين  روزن داران، سن ويزين پيشين را برای اين  بخش  پيشنهاد می كند.

5-Lipinella notata-Archaediscus planoarchaediscus Assemblage - Zone

اين زيست زون 75 متر از برش ولی آباد را شامل می شود كه در برگيرنده واحد سنگی 
شماره 8 است.

واحد  اين  كه  شد  يافت   8 شماره  سنگی  واحد  در   Lipinella notata گونه 
گونه است.  پيشين  ويزين  شاخص  گونه  اين  است.  ستبرا  متر   75 دارای  سنگی 

Archaediscus planoarchaediscus نيز در همين واحد سنگی يافت شد. اين گونه 

ميانی  اين گونه ها، سن ويزين  به گستره زمانی  با توجه  ميانی است.  شاخص ويزين 
برش  در  روزن داران  قائم  پراكندگي   - )شکل7  می شود.  پيشنهاد  بخش   اين  برای 

ولي آباد( فسيل های همراه اين زيست زون، عبارتند از:
Mikhailovella sp. , Pseudo brazhikova ,Earlandia vulgaris , Planoendothyra 

aljutovica, Hedstromia koninckopora , Archaediscus abnakensis , Bradina 

rotula , Archaediscus pulvensus, Endostaffella shamordin

     بر روي سازند آهکي مبارك، رسوبات آهکي ماسه دار و ماسه سنگ آهکي تيره 
پيوسته، قرار گرفته است.  به طور  نامورين  به سن  به سازند دزدبند )دزدبن(،  منتسب 
گفتني است كه رسوبات منتسب به سازند دزدبند از نظر رنگ و رخساره روشن تر از 
ديگر رسوبات كربنيفر است و از سوی ديگر، اين رسوبات، بيشتر متوسط تا ستبر اليه 
بوده و ظاهرا فاقد هر گونه ماكروفسيل است. اين سازند در برش جاده چالوس با نبود 
چينه اي از نوع فرسايشي در زير سازند دورود به سن پرمين پيشين قرار مي  گيرد. با 
 Archaediscus(Archaediscus) توجه به روزن داران به دست آمده از اين سازند مانند
 stilus , Tetrataxis conica , Tetrataxis maxima , Endothyra omphalota

اين  براي  نامورين  سن   Archaediscus (Rugusaarchaediscus) latispiralis sp

برای  را  بزرگ نيا  پيشنهادی  سن  تاكسون ها،  اين  وجود  مي شود.  پيشنهاد  رسوبات، 
سازند دزدبند مبنی بر آشکوب نامورين، تأييد می كند. 

     كاربرد شاخص تغيير رنگ كنودونت ها (CAI) در اكتشافات هيدروكربن ها بسيار 
مهم است. رنگ كنودونت ها كهربايي است، در اثر فشار و دمای توالی رسوبي، مواد 
آلي آن، كربني شده و تغيير رنگ مي دهند (Epstein et al., 1974(. اين عامل را كه 
نيست.  يا CAI مي نامند، در عناصر كنودونتي برگشت پذير  شاخص دگرساني رنگ 
شاخص تغيير رنگ يا CAI عناصر كنودونتي كربنيفــر پيشيـن در برش ولي آباد عدد4  
است. اين عدد مطابق است با CAI استاندارد جهاني كه نشان دهندة دماي 190-300 
درجه بوده و نشان دهندة مرحله گاز خشک يا خالي از هر گونه مواد هيدروكربنی است. 

بنابراين، اين رسوبات قابليت داشتن نفت سنگين تا گاز مرطوب را دارند  )شکل 8(.
     در اين مطالعات ، سازند مبارك در برش ولی آباد ، به ترتيب با برش های خوش 
قرار  تطابق  مبارك آباد، روته و دره جيرود مورد  ييالق، شهميرزاد، سربندان، آرو، 
البرز  البرز خاوری به سمت  با اين مقايسه و هم ارزی، مشخص شد كه از   . گرفت 
مركزی، ستبرای رسوبات افزايش يافته است كه اين مسئله  بيانگر اين نکته است كه 
در زمان كربنيفر، حوضه رسوبی البرز مركزی در شرايط ته نشست بوده است و نسبت 

به حوضه خاوری سرعت رسوب گذاری  باالتری داشته است.

     از سوی ديگر، در رسوبات واقع در البرز مركزی، فسيل هايی مانند روزن داران، 
بيانگر  مسئله  اين  كه  شد  يافت  فراوانی  به  استراكد،  بازوپايان،  كرينوييد،  مرجان، 
ژرفاي كم حوضه رسوب گذاری است، زيرا اين موجودات در ژرفای كم، قادر به 
ادامه حيات هستند. در اين رسوبات جلبک Koninckopora به فراوانی يافت شد كه 
معرف رخساره Koninckopora بوده و مهر تأييدی بر كم ژرفا بودن حوضه رسوبی 

البرز مركزی است.

5-نتيجهگيري
- نهشته های سازند مبارك در نقاط مختلف بر روی رسوبات با سن های مختلف قرار 
دارد. در برش ولی آباد اين رسوبات با ناپيوستگی فرسايشی بر روی ماسه سنگ های 

سرخ رنگ سازند اللون قرار دارد.
- سازند مبارك در اين برش توسط رسوبات منتسب به سازند دزدبند پوشيده می شود 

كه اين رسوبات به صورت تدريجی بر روی اين سازند قرار گرفته است.
با  گونه هايی  مبارك،  سازند  روی  بر  شده  انجام  بررسی های  و  مطالعات  در   -
ضمن  ولي آباد،  برش  در  شده  انجام  مطالعات  در  شد،  داده  تشخيص  نامورين  سن 
شاخص  گونه های  تشخيص  به  توجه  با  و  سيستماتيک  و  دقيق  بررسی های  انجام 
 Archaediscus (Archaediscus) stilus , Tetrataxis مانند   )Namurian) نامورين 
 conica , Tetrataxis maxima , Endothyra omphalota, Archaediscus

)نامورين(   Bozorgnia )1973( پيشنهادي  latispiralis (Rugusaarchaediscus) سن 

براي  سازند محلي دزدبند، مورد تأييد است. 
به  به دست آمده، منجر       بررسی های سيستماتيک و تشخيص جنس و گونه های 
معرفی 2 زيست زون كنودنتی و 5 زيست زون از روزن داران شد. اين زيست زون ها 

عبارتند از:
زيستزونهایکنودونتی

1- Neopriniodus peracutus - Polygnathus longiposticus Assemblage - Zone 

2- Hibbardella roundya - Gnathodus girtyi Assemblage - Zone 

زيستزونهایروزنداران
1- Eotuberitina retligener - Endothyra spirilloformis Assemblage - Zone 

2- Archaediscus permodiscus – Archaediscus (Paraarchaediscus) mixtus 

Assemblage - Zone

3- Endostaffella parva - Brunsina pulchera Assemblage - Zone 

4- Tuberitina bulbacea - Kammaena sp. Barren Interval Zone

5- Lipinella notata - Archaediscus planoarchaediscus Assemblage - Zone 
روزن داران،   مانند  فسيل هايي  مركزي،  البرز  رسوبات  در  رسوبی،  محيط  نظر  از 
مرجان، كرينوييد، بازوپايان و ... به فراوانی يافت شد كه اين مسئله نشان دهنده ژرفای 
ادامه  به  قادر  كم،  ژرفای  در  موجودات  اين  زيرا  است،  رسوب گذاري  محيط  كم 
  Konincopora كه معرف رخساره Konincopora حيات هستند، به ويژه وجود جلبک

است كه اين رخساره نيز شاخص محيط هاي كم ژرفا است.
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شکل 1-  برش مورد مطالعه و راه های دسترسی به آن
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شکل 2- ستون چينه شناسی سازند مبارك در برش ولی آباد واقع در جاده چالوس، شمال باختری تهران
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شکل 3- واحد سنگی شماره 2، تناوب سنگ آهک ستبر اليه با شيل مارنی الف( مرجان  Kueichouphyllum در واحد سنگی شماره 2  ب( Indet. Ichnofossils در واحد سنگی 
Belerofontid شماره 2  ج( برش های مختلفی از كفه های بازوپايان  در واحد سنگی شماره 2  د( برش عرضی از تاكسون

شکل  4-  نمايی از واحد سنگی صخره ساز  شماره 5 با آيينه گسل

 Kueichouphllum مرجان  عرضی  و  طولی  برش   -  5 شکل 
 Kueichouphllum طـولـی  بـرش  الف(   lalunense

عرضی  برش  ب(  طبيعی([  )اندازه   lalunense (khaksar)

Kueichouphllum lalunense (khaksar) )اندازه طبيعی(
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شکل 6-  گسترش قائم عناصر كنودونتی و اسکلريت های هلوتورين در برش ولی  آباد
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شکل 7-  گسترش قائم  روزن داران و غير روزن داران در برش ولی آباد
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(Epstein et al., 1977) شکل 8- تغيير رنگ عناصر كنودونتی در رابطه با دما

Fig1: Prioniodina sp. (p.cf.stipans) (Rexroad) , Sample no.7 (X100) Latral view 
Fig2: Gnathodus girtyi girtyi (Hass) , Sample no.37 (X200) Upper view 
Fig3: Spathognathus pulcher (Branson) , Sample no.3(X200) lateral view 
Fig4: Neoprioniodus confluence (Branson &Mehl) , Sample no.3 (X200) lateral view 
Fig5: Neoprioniodus peracutus (Hinde) , Sample no.3 (X200) lateral view 
Fig6: Gnathodus girtyi simplex (Dunn) , Sample no.37 (X200) lateral view 
Fig7: Ligonodina roundyi (Hass) , Sample no.8 (X100) Posterior view 
Fig8: Hibbardella (Roundya) sp. , Sample no.33* (X200) Posterior-lateral view 
Fig9: Hindeodella subtilis (Ulrich &Bassler) , Sample no .36 (X200) posterior – lateral view 
Fig10: Idioprioniodus?conleyharpi (chauff) , Sample no.32 (X100) lateral view
Fig11: Polygnathus longiposticus (Branson & Mehl) , Sample no.32 (X100) upper view 
Fig12: Gnathodus girtyi (Hass) , Sample no. 36* (X200) Upper  view 
Fig13: Ozarcodina sp. , Sample.no.9 (X100) Lateral view
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Fig1: Eocaudina cribriformis (Gutschick , 1954) , Sample no.7 (X200) 

Fig2: Eocaudina subhexagona (Gutschick,Canis&Brill , 1967) (X100), Sample no. 26

Fig3: Eocaudina gutschicki (Frizzell&Exline , 1965) (X100), Sample no.28

Fig4:  Microantyx botoni (Gutschick , 1959), Sample no.32 

Fig5: Unassigned element , Sample no .32 (X100)

Fig6: Archistrum monochordata (Hodson,Harris&Lawson , 1957) ,.Sample o.26 (X200)

Fig7: Earlandia vulgaris (R.CHER.&REIT) , Sample no.22*-8 (X200)

Fig8: Earlandia minor (RAUZER-CHERNOUSSOVA) , Sample no.

Fig9: Gigasbia gigas (Strank , 1983) (X200), Sample no.32 -27-32-36

Fig10: Earlandinita perelegans  (Pulmmer , 1955) , Sample no. 35 , 37 (X200)

Fig11: Conotheca sp.?, Sample no.18 (X200)

Fig12,13: Carbonella spectabilis (DAIN , 1953) , Sample no.33-36 -25*-24-32-19-31*-(X100,X200)

Umbilical  side 

Fig14,15:  Glomspiranella dainae (Lipina , 1965), Sample no.19-24-31*-(X100,X200)

Fig16,17: Globoendothyra pseudoglobulus (Bogush and Yuferev), Sample no.32-33* (X100) -Umbilical side 

Fig18,19: Endothyra sp.?, Sample no .9-19-35* (X200) Umbilical side 

Fig20,21: Bradyna ?, spiral side & frontal side , Sample no.32-35*-36*-36-(X100)

Fig22,23: Ammodiscus sp.?, Sample no.32-24-21 (X100) Umbilical side 

Fig24,25: Tolypamina extenda (IRELAND , 1956) , Sample no.36-35* (X200)
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Fig. 1: Endothyranopsis scitula (Toomey) , Sample no.16-35 (X170)

Fig. 2,10 :  Archaediscus (Archaediscus) stilus ( GROZD &LEB) , Sample no.16-35 (X70)

Fig. 3: Archaediscus (Archaediscus) pulvinus ( CONIL&LYS) , Sample no.25-26 (X70)

Fig. 4, 11,20: Tournayella moelleri (MALAKHOVA) , Sample no.17-35 (X110)

Fig. 5: Forschia  subangulata (Von Moller) , Sample no.16 (X70)

Fig. 6: Mediocris breviscula (GANELINA) , Sample no.16-20 (X70)

Fig. 7: Earlandia minor (R.CHER&RET) , Sample no.19-25 (X110)

Fig. 8: Earlandia valgaris (RAUZER - CHERNOUSSOVA) , Sample no.18-36 (X70)

Fig. 9:  Kamaena sp.(Von moller) , Sample no.19-20 (X70)

Fig. 12: Euxinita efremovi (Vdovenko and Rostortseva), Sample no.16-33 (X110)

Fig. 13: Eogoniolina pamiri sp. , Sample no.16 (X70)

Fig.14,17: Archaediscus (Paraarchaediscus) mixtus (CONIL&LYS) , Sample no.16 (X70)

Fig. 15: Lysella crassisepta ( BOZORGNIA ) , Sample no. 30 , 33  (X70)

Fig. 16: Calsisphaera pachysphaerica (Pronina), Sample no.20-24 (X50)

Fig. 18: Tetrataxis conica ( von moller) , Sample no.39 (X50)

Fig. 19: Diplosphaerina inaequalis (DERVILIE) , Sample no 19 (X50)

Fig. 20: Tournayella Sp., (MALAKHOVA) , Sample no.19-25 (X110)
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