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چكیده
به منظور مطالعه مرجان های پرمین  در شمال باختر ايران ، برش چینه شناسی در کوه های علی باشی انتخاب و مورد نمونه برداری قرار گرفت. پس از مطالعه میکروسکپی برش های 
طولی، عرضی و سريالی متعدد تهیه شده از بیش از 180 سنگواره  مرجانی تعداد 12 گونه متعلق به 6 جنس از مرجان  های روگوزا و تابوال شناسايی شد. توالی پرمین منطقه جلفا، 
قلمرو دو نوع زيای مرجانی است. قلمرو زيای واگینوفیلیده شامل جنس  های شاخص مرجان های کلنی حوضه تتیس مانند Ipciphyllum و Waagenophyllum به ديرينگی پرمین 
 Pentaphyllum میانی؟ ـ پسین است. قلمرو زيای سیاتاکسونیا به ديرينگی پرمین پسین شامل نماينده  های فیلوژنتیک آخرين مرجان  های روگوزاست و غالباً دربردارنده جنس
است که با فراوانی زياد، تا نزديکی حادثه انقراضی انتهای پرمین در رأس سازند علی باشی به حیات خود ادامه داده داده است. همچنین آخرين و جوانترين مرجان تابوال پیش از 
رويداد انقراضی پرمین پسین در منطقه جلفا، جنس Protomichelinia دانسته شده است. زيای مرجانی پرمین شمال باختر ايران به خوبی با زيای پرمین آباده در ايران مرکزی و 
زيای قفقاز جنوبی شباهت دارد. همچنین مرجان های زيای واگینوفیلیده مشابه زيای هم سن در جنوب چین هستند، در حالی که مرجان های سیاتاکسونیای پرمین پسین بوم گرايی 

بااليی را نشان می دهند. 
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هیچ  اما  نمی شوند،  استفاده  ارس  جنوبی  کوه های  برای  جغرافیايی  اصطالحات  اين 
جهت  در  جنوبی  قفقاز  منطقه  عمده  ساختاری  واحد های  که  ندارد  وجود  شکی 
 جنوب- جنوب خاور ادامه يافته و از دره ارس تا آذربايجان ايران گسترده شده اند.

)Ruban et al. (2007 با انتساب قفقاز کوچک به ابرقاره گندوانا، بر جدايش آن از 
در  با  و  ورزيده   تأکید  سیمريا  سرزمین های  از  يکی  عنوان  به  مذکور  ابرقاره 
يکی  عنوان  به  آذربايجان(  )البرز-  باختری  شمال  ايران  سرزمین  گرفتن  نظر 
قفقاز  با  ناحیه  اين  مشابه  بسیار  زمین شناسی  بر  سیمرين،  بلوک های  قطعات  از 
قفقاز  از   (Araxes Zone( ارس  پهنه  به  جلفا  ناحیه  کرده اند.  تأکید  کوچک 
 (Armenian Zone( جنوبی تعلق دارد و ويژگی های کلی آن همانند پهنه ارمنی
چند  حضور  شامل   ،(Milanovski and Khain, 1963( جنوبی  قفقاز  ناحیه  در 
از  ضخیم  پوشش  و  پرکامبرين  پی سنگ  از  اندک  رخنمون هايی  با  فرازمین 
نبود سنگ های  يا  و  بسیار محدود  ايران، گسترش  ترياس  پالئوزويیک-  پالتفرم 
و  فیلیشی  و  کربناته  حاکم  رخساره  با  کرتاسه  نهشته  های  وجود  ژوراسیک، 
آتشفشانی  سنگ های  سريع  تغییر  آن،  در  آذرآواری  آتشفشانی-  رخساره  نبود 
سنگ های  حضور  باختر،  سوی  به  خاور  از  پالئوژن  رسوبی  سنگ های  به 
حوضه  های  پُرکننده  عنوان  به  زياد  بسیار  ضخامت  با  نئوژن  موالسی  رسوبی 
برخی  از  حاصل  شکل  سپری  آتشفشانی  سنگ های  گسترش  و  موجود  جوان 
تغییر  طی  که  است  آراگاک  و  آرارات  سهند،  نظیر  جوان  آتشفشان های 

می شوند. ديده  خورده  چین  به صورت  اغلب  زمین ساختی  شکل های 
     رديف رسوبات پرمین در برش چینه شناسی کوه علی باشی )علّه باش در زبان ترکی 
به معنای پنجاه سر( در 9 کیلومتری باختر شهر جلفا و در سوی جنوبی رود ارس، با 
38º عرض شمالي    56΄   24˝ 45º طول خاوری و    30΄   43˝ مختصات جغرافیايی 
جلفا  خاچیک،  گنشیک،  سازندهای  شامل  نهشته ها  اين   .)1 )شکل  دارند  رخنمون 
بین ماسه سنگ های  به طور همشیب  که   (Teichert et al., 1973( و علی باشی هستند 
معادل با سازند درود در زير و سنگ های کربناته دريايی معادل با سازند الیکا قرار 
گرفته اند. در جدول 1، خالصه ای از چینه شناسی عمومی توالی های مورد مطالعه در 

اين پژوهش آمده است.

زمستان 98، سال بيست و نهم، شماره 114، صفحه 97 تا 108

1- پیش نوشتار
مختلفی  ديدگاه  های  از  تاکنون  میالدی   1960 دهه  از  جلفا  منطقه  پرمین  نهشته  های 
Teichert et al., 1973؛ Stepanov et al., 1969؛  مثال:  )برای  شده اند   مطالعه 
Shabanian and Bagheri, 2008؛  Kozur, 2005 and 2007؛   Partoazar, 2002؛ 

Schobben et al., 2015 and 2017؛  Ghaderi et al., 2014a and b؛ 

 .)1395 همکاران،  و  عیسی  1392؛  همکاران،  و  قادری  Kisseling et al., 2018؛ 

سنگواره  های  مطالعه  توالی ها،  اين  روی  بر  شده  انجام  متعدد  بررسی های  وجود  با 
 مرجانی موجود در اين توالی  ها اندک و تنها محدود به گزارش های )Flugel (1971 و

)Ezaki (1989 and 1991 است. اين در حالی است که مرجان  های پرمین پسین باختر 

جلفا با توجه به پیوستگی گذر پرمین به ترياس در اين ناحیه )قادری، 1393(، جزو 
تا  تابوال در جهان هستند که  نمايندگان مرجان  های منقرض شده روگوزا و  آخرين 
نزديکی مرز انقراضی پرمین- ترياس زنده مانده اند. اين مسأله اهمیت اين مرجان ها و 
لزوم مطالعه بیشتر و دقیق تر آنها را دوچندان می کند، چرا که می تواند به درک بهتر 
سازوکار نابودی اين زيا و ظهور مرجان های جديد اسکلراکتینا در ترياس کمک کند.
توسط  جلفا  منطقه  پرمین  مرجانی  زيای  روی  بر  شده  منتشر  گزارش  اولین        
توسط که  بود  سنگواره  هايی  مطالعه  بر  متمرکز  و  شد  انجام   Flugel (1971( 

در اواخر دهه 1960 جمع آوری شده بودند. پس از وی،   Stepanov et al. (1969(

فیلوژنی  از ديدگاه ريخت شناسی و  )Ezaki (1989 مرجان های پرمین پسین جلفا را 

مرجان های  بررسی  به  ديگر،  مطالعه ای  در   Ezaki (1991( همچنین  کرد.  مطالعه 
ايرانی- ژاپنی  پرمین پسین مناطق جلفا و آباده پرداخت که توسط گروه تحقیقاتی 
در سال های 1969، 1972 و 1975 در کوه همبست و کوه علی باشی جمع آوری شده 
بودند. نوشتار پیش  رو، بر مبنای نمونه های جمع آوری شده از کوه علی باشی تنظیم 
مستندات  قبلی،  انجام شده  کارهای  بازنگری  و  مرور  مطالعه ضمن  اين  است.  شده 

بیشتری پیرامون پژوهش های قبلی صورت گرفته در اختیار قرار می دهد. 

2- موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی عمومی
را  کوهستانی  ناحیه  جنوبی  جغرافیايی  حد  ايران،  باختر  شمال  در  ارس  رودخانه 
ياد شده است.  قفقاز کوچک  يا  قفقاز جنوبی  نام های  به  از آن  تشکیل می دهد که 
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.)Ghaderi et al., 2014a  شکل 1- نقشه زمین شناسی نواحی اطراف جلفا و موقعیت برش مورد مطالعه )برگرفته از

جدول 1- تقسیم بندی چینه شناسی و سنگ شناسی توالی های پرمین در کوه های علی باشی.

ضخامت )متر( زیا سنگ شناسی اشكوب نام واحد

480 دوکفه ای )Claraia(، آمونیت های 
سراتیتی

سنگ آهک های نازک اليه با میان اليه هايی از شیل های صورتی تیره 
تا بنفش ايندوئن سازند الیکا

15/95 آمونويید، مرجان،  بازوپا شیل های صورتی تا قرمز با میان اليه هايی از سنگ آهک و مارن و 
Paratirolites سنگ آهک های قرمز رنگ صخره ساز حاوی

چانگزينگین 
)دورآشامین( سازند علی باشی

33/30 سنگ آهک، مارن و شیل بازوپا، مرجان، بريوزوئر، آمونويید  ووچیاپینگین 
)جلفین( سازند جلفا

164/5  بازوپا، مرجان، بريوزوئر، روزنبران 
فوزولینیدی

سنگ آهک های خاکستری و شیل تیره حاوی ندول های چرتی سیاه 
رنگ گوادالوپین سازند خاچیک

308  بازوپا، مرجان، بريوزوئر، روزنبران 
فوزولینیدی سنگ آهک های خاکستری تیره گوادالوپین؟ سازند گنیشیک

3- روش مطالعه
از  مرجاني  سنگواره   180 از  بیش  مطالعه  مورد  برش  مرجان های  بررسی  منظور  به 
شناسنامه  تهیه  و  شماره گذاري  اولیه،  شست وشوی  از  پس  شد.  جمع آوری  منطقه 
توصیفي نمونه  ها، مشخصات کلي هر نمونه يادداشت و نمای بیرونی اسکلت مرجانی 
عکس برداری شد. سپس از نمونه  ها در جهات مختلف طولی، عرضی و گاه به صورت 
براي  استفاده  تهیه شد. الم های مورد  نازک میکروسکوپی  برش های سريالی مقاطع 
مقاطع نازک بسته به اندازه مرجان ها در 2 اندازه 70×25 و 90×70 میلي متر متغیرند. 
سپس مقاطع نازک تهیه شده عکس برداری شدند و مشخصات میکروسکوپی نمونه  ها 
جهت تشخیص سیستماتیک سنگواره  ها و شناسايی جنس و گونه  های مرجانی مطالعه 

شد.

4- بحث
پس از مطالعه میکروسکوپی بیش از 180 سنگواره  مرجانی، 12 گونه متعلق به 6 جنس 
از مرجان  های روگوزا و تابوال شناسايی شد )پلیت های 1 تا 3 و جدول 2(. اين مرجان ها 
می شوند.  شامل  را  )لوپینگین(  پسین  پرمین  تا  )گوادالوپین(  میانی  پرمین  زمانی  بازه 
از  به ذکر است که در معرفی اليه  های دربردارنده مرجان های شناسايی شده،  الزم 
Teichert et al. (1973( مقاالت  در  شده  داده  شرح  چینه شناسی  واحد های   الگوی 

و )Ghaderi et al. (2016 استفاده شده است.
4- 1. مرجان های سازند خاچیک

اجتماع مرجانی سازند خاچیک در واحد VIII در بخش بااليی سازند خاچیک در 
 6 و  9 گونه  شامل  افق  اين  در  شناسايی شده  مرجان های  دارد.  قرار  علی باشی  کوه 
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جدول 2- مرجان های پرمین کوه علی باشی )خانواده  ها، جنس  ها، گونه  ها و فرم  های مرجان های شناسايی شده(.

 Ipciphyllum subelegans (Minato کلنی  روگوزای  مرجان های  به  متعلق  جنس 
 and Kato, 1965(،  Waagenophyllum (Waagenophyllum( Kueichowense

 Pentaphyllum excentricum (Iljina, مرجان های روگوزای منفرد ،((Huang, 1932

 1962(، Pentaphyllum leptoconicum (Abich, 1878(، Ufimia differentiata

Iljina, 1962)( و )Ufimia carbonaria (Stuckenberg, 1895 و مرجان های تابوالی 

 Protomichelinia allata (Tchudionova, 1965(، Protomichelinia microstoma

Yabe and Hayasaka, 1915(1) و )Sinopora asiatica (Mansy, 1913 هستند.  

به  خاچیک  سازند  مرجانی  افق   Ghaderi et al. (2016( مطالعات  اساس  بر       
حاضر  مطالعه  در  است.  ووچیاپینگین؟  کاپیتانین(-  )اشکوب  گوادالوپین  ديرينگی 
پرمین  توالی  از  بار  اولین  برای   Ufimia carbonaria گونه  و   Ipciphyllum جنس 

منفرد  روگوزای  و  تابوال  مرجان های  اينکه  می شود، ضمن  جلفا گزارش  منطقه  در 
پژوهش  اين  در  که  بودند  نشده  معرفی  خاچیک  سازند  از  تاکنون  جلفا  منطقه  در 
روگوزای مرجان های  حضور  مطالعه،  اين  در  بنابراين  شده اند.  يافت  واحد  اين   از 

 Pentaphyllum excentricum (Iljina, 1962(، Pentaphyllum leptoconicum

تابوالی  مرجان  و   (Abich, 1878)، Ufimia differentiata (Iljina, 1962(1

به  خاچیک  سازند  بااليی  بخش  از   Protomichelinia allata (Tchudionova, 1965(

 اثبات رسیده است. بر اين اساس، ظهور گونه  های فوق را بايد از اشکوب )کاپیتانین پسین(- 
ووچیاپینگین پیشین در نظر گرفت. چرا که اين گونه  ها با گسترش چینه شناسی محدود، 
ارمنستان و  ايران،  آذربايجان  )ووچیاپینگین(  لوپینگین  واحد های  از  تنها  اين  از   پیش 

)Iljina, 1962 and 1965; Ruzhentsev and Sarycheva, 1965) گزارش شده بودند.

Subclass Form Family Genus Species Age Formation

R
ug

os
a

Solitary Plerophyllidae

Pentaphyllum

excentricum (Iljina, 1962( Capitanian?-
Wuchiapingian

Upper Khachik –
Upper Julfaleptoconicum (Abich, 1878(

cuneatum (Iljina, 1962( Wuchiapingian Julfa

antractum (Iljina, 1965( Wuchiapingian-
Changhsingian Julfa & Alibashi

minimum (Iljina, 1965(

Ufimia
differentiate (Iljina, 1962( Capitanian?-

Wuchiapingian
Upper Khachik –

Upper Julfa carbonaria (Stuckenberg, 1895(

Cerioid
Waagenophyllidae

Ipciphyllum subelegans (Minato and Kato, 1965( Wuchiapingian
Khachik

Fasciculate Waagenophyllum kueichowense (Huang, 1932( Roadian - 
Wuchiapingian

Ta
bu

la
ta Cerioid Micheliniidae Protomichelinia

microstoma (Yabe and Hayasaka, 1915( Capitanian?-
Wuchiapingian Khachik

allata (Tchudinova, 1965( Capitanian?- 
Changhsingian

Khachik, Julfa & 
Alibashi 

Fasciculate Sinoporidae Sinopora asiatica (Mansuy, 1913( Roadian- Wuch-
iapingian Khachik

4- 2. مرجان های سازند جلفا
مرجان های به دست آمده از اين واحد شامل 8 گونه از 3 جنس متعلق به مرجان های 
 Pentaphyllum antractum (Iljina, 1965)، Pentaphyllum منفرد  روگوزای 
 cuneatum (Iljina, 1962)، Pentaphyllum excentricum (Iljina, 1962)،

 Pentaphyllum leptoconicum (Abich, 1878)، Pentaphyllum minimum 

 (Iljina, 1965)، Ufimia carbonaria (Stuckenberg, 1895( 

کوچک  سريوئید  تابوالی  فرم های  و   Ufimia differentiata (Iljina, 1962( و 
فرم های  از  اثری  هیچ  و  هستند   Protomichelinia allata (Tchudionova, 1965(

روگوزای کلنی در اين سازند ديده نمی شود.
     اجتماع مرجانی فوق، شاخص پرمین پسین )اشکوب ووچیاپینگین( و از گونه  های 
و  ايران،  آذربايجان  از  تاکنون  که  می شود  محسوب  آباده(  )و  جلفا  منطقه  بومی 
گزارش   (Iljina, 1962 and 1965; Ruzhentsev and Sarycheva, 1965( ارمنستان
شده اند. گونه Ufimia carbonaria در اين مطالعه برای اولین بار ازتوالی پرمین منطقه 

جلفا  و سازند های خاچیک و جلفا گزارش می شود.
4- 3. مرجان های سازند علی باشی

 Pentaphyllum antractum  شامل 3 گونه از 2 جنس مرجان های روگوزای منفرد
تابوالی  فرم  نیز  و   Pentaphyllum minimum (Iljina, 1965( و   (Iljina, 1965(1

سريوئید )Protomichelinia allata (Tchudionova, 1965 به ديرينگی پرمین پسین 
طبقات  در  که  کلنی  روگوزای  مرجان  های  بنابراين،  است.  چانگزينگین(  )اشکوب 
سازند خاچیک حضور داشتند، با شروع توالی سازند جلفا در ابتدای لوپینگین محو 
 Protomichelinia می شوند. در حالی که مرجان های روگوزای منفرد و جنس تابوالی
تا باالترين قسمت توالی لوپینگین در سازند علی باشی و نزديک افق مربوط به رويداد 

انقراضی پرمین- ترياس در رأس اين سازند حضور دارند.
 Ezaki (1991( توسط  تابوال  مرجان های  اين،  از  پیش  که  است  ذکر  به  الزم       
مرجان ها  اين  حضور  مطالعه  اين  در  اما  بود،  نشده  معرفی  علی باشی  سازند  از 
مرجان های  حیات  ادامه  و  پايداری  مؤيد  امر  اين  که  شده  شناسايی  سازند  اين  در 
گونه بر  عالوه  همچنین،  است.  ترياس  پرمین-  انقراضی  مرز  محدوده  تا   تابوال 

Pentaphyllum antractum که توسط )Ezaki (1991 از سازند علی باشی به ديرينگی 

چانگزينگین معرفی شده بود، گونه Pentaphyllum minimum نیز )که پیش از اين 
علی باشی  سازند  طبقات  در  مطالعه  اين  در  بود(  شده  گزارش  جلفا  سازند  از  تنها 
به سمت  از ووچیاپینگین  اين گونه  زمانی حضور  بازه  اساس،  اين  بر  که  يافت شد 
چانگزينگین توسعه می يابد. با توجه به پیوستگی گذر پرمین به ترياس در منطقه جلفا، 
در اين مطالعه جنس Pentaphyllum به عنوان آخرين و جوان ترين مرجان روگوزای 
حاضر در طبقات اشکوب چانگزينگین  معرفی می شود که با فراوانی زياد تا نزديکی 
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حادثه بزرگ انقراض انتهای پرمین به حیات خود ادامه داده است. همچنین مرجان 
تابوالی Protomichelinia به عنوان آخرين و جوان ترين مرجان تابوال پیش از رويداد 

انقراضی پرمین- ترياس در منطقه جلفا معرفی می شود.

5- زیست جغرافیای دیرینه
سرزمین  های سازنده ايران نوين به عنوان بخش هايی از بلوک های سیمرين، در زمان 
 (Bagheri and Stampfli, 2008( پرمین در حاشیه خاوری ابرقاره پانگه آ قرار داشته اند
که با شروع رويداد کافت زايی در پرمین پیشین به سمت شمال حرکت و در ترياس 
شمال  کرده  ا ند.  برخورد  لورازيايی  شمالی  سرزمین های  با  پیشین  ژوراسیک  پسین- 
باختر ايران و حاشیه شمالی پهنه سنندج- سیرجان به عنوان بخش مهمی از بلوک های 
سیمرين، در طول پرمین از عرض حدود 30 درجه جنوبی به نزديکی خط استوا رسیده 
 .(Wang et al., 2013( بودند  واقع شده  استوايی  کاماًل گرمسیری  شرايط  در  لذا  و 
ساکن  زيای  از  بخشی  عنوان  به  ايران  باختر  شمال  در  شده  شناسايی  مرجانی  زيای 
را دربر گرفته  تتیسی  تاکسای حوضه گرم  از  در سرزمین  های سیمريد، مجموعه ای 
استواست. مطالعه مجموعه مرجانی پرمین  با محدوده خط  ناحیه  اين  و مؤيد قرابت 
میانی- پسین در برش کوه علی باشی جلفا، حاکی از وجود دو نوع زيای مرجانی در 

اين ناحیه به شرح زير است: 
)Waagenophyllidae( 5- 1. زیای واگینوفیلیده

که  بوده  واگینوفیلیده  زيای  جلفا  ناحیه  خاچیک  سازند  در  غالب  مرجانی  زيای 
مجموعه ای از کلنی  های فشرده و يا بوته ای شکل است. ايالت ديرينه زيست جغرافیايی 
نظر  در  پالئوتتیس  دريای  استوايی  دريايی  محیط  شاخص  پرمین،  در  واگینوفیلیده 
گرفته می شود. )Stevens (1985 حضور زيای واگینوفیلیده را در غالب ايالت زيستی 
تتیس )Tethyan Province) معرفی کرده است. اين زيا در کربنیفر میانی از دريای 
میانی  پیشین-  پرمین  زمان  در  و  يافته  باختر گسترش  و  به سمت خاور  چین جنوبی 
 .(Minato and Kato, 1965( زيای مرجانی غالب در کل گستره پالئوتتیس شده است
جنس  های Waagenophyllum و Ipciphyllum در برش مورد مطالعه، نمايندگان اين 
زيا هستند که در گستره جغرافیايی وسیعی در حوضه پالئوتتیس حضور داشته اند. پیش 
از اين )Flugel (1971 نیز زيای واگینوفیلیده را از طبقات پرمین میانی سازند جمال 
در طبس معرفی کرده است. همچنین بادپا و همکاران )1392( با مطالعه مرجان های 
سازند خان، حضور مرجان های واگینوفیلیده را در بلوک کلمرد گزارش کرده اند. 
زيای واگینوفیلیده ايران که در اواخر پرمین پسین کاماًل منقرض شده اند، تشابه زيادی 

با مجموعه هم سن در چین دارند )جدول 3(. 

Species Stage WE EE Tur Irq IR AZ Ar Af Ru Pa Ch Ma In T

Pentaphyllum excentricum (Iljina, 1962( Capitanian?-
Wuchiapingian * * *

Pentaphyllum cuneatum (Iljina, 1962( Wuchiapingian * * *

Pentaphyllum antractum (Iljina, 1965( Wuchiapingian-
Changhsingian * * *

Pentaphyllum leptoconicum (Abich, 1878( Capitanian?-
Wuchiapingian * * * * *

Pentaphyllum minimum (Iljina, 1965( Wuchiapingian-
Changhsingian * * * *

Ufimia differentiate (Iljina, 1962( Capitanian?-
Wuchiapingian * * * *

Ufimia carbonaria (Stuckenberg, 1895( Capitanian?-
Wuchiapingian * *

Waagenophyllum kueichowense (Huang, 1932( Roadian -
Wuchiapingian * * * *

Ipciphyllum subelegans (Minato and Kato, 1965( Wuchiapingian * * * * * *

Protomichelinia microstoma (Yabe and 
Hayasaka, 1915( Wuchiapingian * *

Protomichelinia allata (Tchudinova 1965( Capitanian?-
Changhsingian * * *

Sinopora asiatica (Mansuy 1913( Roadian-
Wuchiapingian * * *

AZ= آذربايجان؛ ايران؛   =IR Irq= عراق؛  ترکیه؛   =Tur اروپای خاوری؛   =EE باختری؛  اروپای   =WE( باشی  جدول 3- گستره سنی و جغرافیايی مرجان های شناسايی شده در برش کوه علی 
Ar= ارمنستان؛ Af = افغانستان؛ Ru= روسیه؛ Pa= پاکستان؛ Ch= چین؛ Ma= مالزی؛ In= اندونزی؛ T= تايلند(

)Cyathaxonia( 5- 2. زیای سیاتاکسونیا
زيای  به  داشته   حضور  پرمین  کربنیفر-  درياهای  در  که  ديگری  مرجانی  زيای 
کوچک  منفرد  روگوزای  مرجان های  از  مجموعه ای  و  بوده  معروف  سیاتاکسونیا 
اين مجموعه جانوری مرجان های  لذا در ترکیب  بدون ديس اپیمنت است و  و غالباً 
نیز   (Lytvolasma( لیتووالسما  زيای  را  آن   برخی  که  زيا  اين  ندارند.  وجود  کلنی 

می نامند، بیش از آنکه از ديدگاه جغرافیای زيستی ديرينه قابل ارزيابی باشند، گويای 
محدوديت های محیطی حوضه و نشانه مشخصی از مناطق نامناسب رشد برای اغلب 
مرجان ها هستند. در منابع چینی )Yang and Fan, 1982; Fan, 1985) زيای سیاتاکسونیا 
را زيای آب سرد می نامند، اما به اعتقاد )Denayer and Hosgör (2014، اين زيا، تنها 
شاخص  زيای  سیاتاکسونیا  که  است  آن  صحیح تر  و  نیست  سرد  آب های  شاخص 
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شکل 2- نقشه بازسازی شده جغرافیای ديرينه و زيست جغرافیای ديرينه پرمین و موقعیت سه قلمرو زيستی اصلی آب سرد )I)، استوايی )II) و گندوانايی )III) همراه 
با پنج ايالت زيست جغرافیايی ديرينه شامل ايالت های کاتايسین )A)، تتیس باختری )B)، هیمالین )C)، اُسترازين )D) و گرينلند ـ اسوالبارد )E)؛ شماره های موجود 
بر روی نقشه، موقعیت ديرينه جغرافیايی سرزمین ها و بلوک های مهم و شناخته شده زمان پرمین را نشان می دهند که به ترتیب عبارتند از: 1( مغولستان و خاور دور 
 روسیه، 2( مغولستان داخلی و چین شمالی، 3( حوضه تاريم چین، 4( قفقاز،  5( ژاپن، 6 ( چین جنوبی، 7( چین جنوب خاوری، 8( حوضه يونان باختری )چین(، 
9( بلوک کیانگ تانگ، 10( بلوک ايران )ستاره زرد رنگ محل برش مورد مطالعه در اين نوشتار را نمايش مي دهد(، 11( پهنه داخلی ژاپن، 12( بلوک ايندوچین، 
13( کمان سیبوماسو تايلند، 14( بلوک لهاسا ، 15( استرالیای باختری،16( سرزمین هیمالیا، 17( استرالیای خاوری و نیوزلند )موقعیت قلمروهای زيستی برگرفته از 

.(Shen and Shi (2000( و جايگاه ايالت های زيست جغرافیايی برگرفته از Shi and Grunt (2000(

شرايط سخت و پرتنش نامیده شود، زيرا قلمرو آن در زيست بوم های به دور از شرايط 
عادی برای رشد ديگر مرجان ها بوده است )به عنوان مثال: آب  های لب شور و خیلی 
شور، مواد غذايی کم، آب  های سرد، غیرشفاف، کم  اکسیژن، تاريک،  محیط  های با 
توربیديته زياد و در معرض نهشته شدن رسوبات آواری- تخريبی( و غالباً در شیل  ها 
و سنگ آهک  های مارنی و نازک اليه به همراه  بازوپايان کوچک ديده  می شود. چنین 

ويژگی سنگ شناسی شاخص طبقات سازند های جلفا و علی باشی است.
طی  و  لوپینگین  کربناته  واحد های  از  بخش هايی  در  سیاتاکسونیا  مرجان  های       
اشکوب های ووچیاپینگین و چانگزينگین تنوع کم و فراوانی بسیار زيادی دارند. به 
باور )Ezaki (1991 اين پديده متأثر از روند فیلوژنتیک مرجان های روگوزا و تأثیراتی 
جهانی  پسروی  با  مرتبط  احتماالً  و  شده  کنترل  ديرينه  بوم سازگان  توسط  که  است 
نه تنها هیچ شاهد  به اعتقاد نگارندگان،  با وجود اين،  سطح آب درياها بوده است. 
رأس  تا  قاعده  از  حوضه  عمق  کاهش  و  آب  سطح  پسروی  روند  از  توجهی  قابل 
لوپینگین در برش های چینه شناسی متعدد ناحیه جلفا مشاهده نشده، بلکه روند تغییرات 
محیطی در طبقات اين بازه زمانی، حاکی از افزايش عمق حوضه از سازند خاچیک به 
سمت سازند علی باشی است )Leda et al., 2014; Ghaderi et al., 2016). تنها رويداد 
شاخص اُفت سطح آب در ابتدای ترياس و با جايگزينی سنگ آهک های آنکويیدی 
علی باشی مشخص  سازند  رأس  آمونويیددار  به جای سنگ آهک های  الیکا  سازند 
می شود )Leda et al., 2014). با اين توضیح، مرجان های سازند های جلفا و علی باشی 
با  که  هستند  سیاتاکسونیا  فونی  الگوی  اين  از  مجموعه ای  مطالعه،  مورد  برش  در 
انقراضی پرمین زنده  با آب های عمیق تر، توانسته اند تا نزديک مرز  بیشتر  سازگاری 
بمانند و جوان ترين و آخرين نمايندگان مرجان های روگوزا پیش از انقراض بزرگ 
سنگ های  در  که  خاچیک  سازند  واگینوفیلیده  زيای  آن،  برخالف  باشند.  پرمین 
کربناته رمپ  های پايدار گسترش داشته است ، نتوانست در محیط  های عمیق تر پرمین 

پسین سازند جلفا ادامه حیات دهد.

     مجموعه مرجان های سیاتاکسونیای مورد مطالعه با شباهت بسیار زيادی که با زيای پرمین 
پسین آباده، ارمنستان و آذربايجان دارد، نشان دهنده بومی گرايی در اين منطقه جغرافیايی 
است. به طوری که گونه  های مورد مطالعه تنها در گستره آباده )ايران مرکزی( و منطقه 
جلفای ايران، آذربايجان و ارمنستان معرفی شده اند )جدول 3(. اين در حالی است که زيای 
آمونويیدی سازند های جلفا و علی باشی در کوه های علی باشی، يک زيای جهان گستر و 
 .(Kozur, 2005( مناسب برای تطابق  های زيست چینه ای در اغلب نقاط حوضه تتیس است

با  ایران  باختر  شمال  مرجان های  دیرینه زیست جغرافیایی  مقایسه   -6
دیگر زیای فسیلی موجود

6- 1. زیای بازوپایان
به باور )Shi and Grunt (2000، گسترش جغرافیايی ديرينه بازوپايان پرمین در قالب 
سه قلمروی اصلی و عمده قابل بحث است. اين قلمرو ها که دارای مرز های تدريجی 
با يکديگر هستند، مشتمل بر قلمرو آب سرد شمالی )Boreal Realm)، قلمرو استوايی 
ديرينه )Paleoequatorial Realm) و قلمرو گندوانايی )Gondwanan Realm) هستند. 
عمده  زيستی  قلمرو  دو  کاپیتانین  اشکوب  بازوپايان  برای   Shen and Shi (2004(

استوايی ديرينه و گندوانايی در نظر گرفته اند. از ديدگاه ايشان، قلمرو استوايی خود 
دربردارنده دو ناحیه زيستی امريکای شمالی )North America Region) و آسیايی- 
در  موجود  مرجانی  زيای  اساس،  اين  بر  است.   (Asian Tethyan Region( تتیسی 
تتیسی  زيستی  ايالت  نام  به  که  علی باشی  کوه  برش  کاپیتانین  به  منتسب  توالی های 

خوانده می شود، هم ارز و مستقر در ناحیه زيستی بازوپايان آسیايی- تتیسی است. 
     همچنین )Shen and Shi (2000 پراکندگی جغرافیايی بازوپايان لوپینگین را در قالب 
5 ايالت زيست جغرافیايی ديرينه کوچک تر در محدوده سه قلمروی مطرح در نوشته 
)A)، تتیس  ايالت های کاتايسین  )Shi and Grunt (2000 معرفی کرده اند که شامل 

 باختری )B)، هیمالین )C)، اُسترازين )D) و گرينلند- اسوالبارد )E) هستند )شکل 2(.
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Stepanov et al., 1969;( ايران  باختر  شمال  از  شده  معرفی  بازوپايان        
(Ruzhentsev    and    Sarycheva, 1965( و ناحیه قفقاز کوچک (Ghaderi et al., 2014a 

بیشترين قرابت را با زيای ايالت کاتايسین به عنوان مهم ترين ايالت زيستی بازوپايان 
همچون  کوچکی  بلوک های  بر  مشتمل  ايالت  اين  گستره  دارند.  تتیس  حوضه 
کايدام  حوضه   ،(Cathaysian( کاتايسین  سرزمین   ،(Yangtze( يانگتز  بلوک 
 ،(Qiangtang( کیانگ تانگ  سرزمین   ،(Shan-Thai( شان تای  سرزمین   ،(Qaidam(

است  ژاپن  داخلی  پهنه  احتماالً  و  ايران  بلوک های   ،(Indochina( ايندوچینا   بلوک 
)Shen and Shi, 2000). با اين توضیح، مرجان های شناسايی شده از کوه علی باشی، 

هم ارز زيای  بازوپايان ايالت کاتايسین هستند.
6- 2. زیای کنودونتی

و  است  نشده  گزارش  کنودونتی  هیچ  تاکنون  جلفا  ناحیه  گوادالوپین  توالی های  از 
نیست. در  بازه زمانی میسر  اين  برای  ايالت زيستی کنودونتی  تعیین دقیق  امکان  لذا 
 Iranognathus و Clarkina کنودونت های Mei and Henderson (2001( ،عین حال
را شاخص ايالت آب گرم استوايی در زمان لوپینگین دانسته اند. از آنجا که اين دو 
جنس در توالی های لوپینگین ايران )اطراف جلفا، کوه همبست آباده و البرز میانی( 
نواحی مذکور در زمان لوپینگین جزو  به وفور حضور دارند )Kozur, 2004)، قطعاً 
مرجان های  توضیح،  اين  با  بودند.  گرفته  قرار  استوايی  گرم  آب  کنودونتی  ايالت 
ايالت  در  بوده اند،  سیاتاکسونیا  زيای  به  متعلق  همگی  که  جلفا  ناحیه  ووچیاپینگین 

زيستی آب گرم استوايی کنودونت ها حضور داشته  اند.
6- 3. زیای فوزولینیدی

حاشیه  کم عمق  نواحی  و  دريايی  شلف های  به  وابسته  شدت  به  فوزولینید ها  توسعه 
قاره هاست. )Ross (1967 بر اساس حضور فوزولینید ها به ويژه وربیکینید ها، قلمروی 
زيستی تتیس )Tethyan Realm) را معرفی و نواحی گسترده ای از سیسل ايتالیا تا آسیای 
مرکزی و حتی مناطقی در امريکای شمالی را جزو اين قلمرو دانسته است. اين گروه 
از روزن بران در سنگ های پرمین مناطق مختلفی از ايران مرکزی، البرز- آذربايجان 
 و حاشیه شمالی سنندج- سیرجان نیز گزارش شده اند )Leven and Gorgij, 2008؛

آنها  اگر چه حضور  و همکاران، 1386(،  شعبانیان  پرتوآذر، 1374؛  IJRG, 1981؛ 

زيای  مرجان های  توضیح،  اين  با  است.  نادر  بسیار  جلفا  ناحیه  لوپینگین  طبقات  در 
واگینوفیلیده و سیاتاکسونیای قلمرو تتیس ناحیه جلفا، هم ارز فوزولینید های قلمروی 

زيستی تتیس هستند.

7- نتیجه گیري
فسیل  های مرجانی به دست آمده از طبقات پرمین میانی- بااليی برش کوه علی باشی 
در باختر جلفا )شمال باختر ايران( مشتمل بر 12 گونه متعلق به 6 جنس از فرم های 
روگوزای کلنی و منفرد و فرم های تابوالست. از اين میان 9 گونه متعلق به 6 جنس 
و   Pentaphyllum، Ufimia، Waagenophyllum، Ipciphyllum، Sinopora شامل 
پسین  )کاپیتانین(-  میانی  پرمین  ديرينگی  به  خاچیک  سازند  از   Protomichelinia

 Pentaphyllum، Protomichelinia ووچیاپینگین پیشین؟(، 8 گونه متعلق به 3 جنس(
و Ufimia به ديرينگی پرمین پسین )ووچیاپینگین( از سازند جلفا و 3 گونه متعلق به 2 
جنس Pentaphyllum و Protomichelinia به ديرينگی پرمین پسین )چانگزينگین( از 

سازند علی باشی هستند. جنس Ipciphyllum و گونه Ufimia carbonaria برای اولین 
 Sinopora بار در اين مطالعه از توالی پرمین جلفا گزارش می شود. همچنین گونه 
asiatica که پیش از اين تنها از سازند گنیشیک معرفی شده بود، در سازند خاچیک 

Protomichelinia allata که تنها از سازند  نیز يافت شد. همچنین مرجان تابوالی 
علی باشی  سازند  بااليی  افق  های  تا  خاچیک  سازند های  از  بود،  شده  معرفی  جلفا 
نیز يافت شد. به اين ترتیب، مرجان های کلنی روگوزای موجود، فقط متمرکز در 
با  منفرد  روگوزای  مرجان های  تنها  آن،  از  پس  و  هستند  خاچیک  سازند  طبقات 
تنوع و فراوانی بیشتر به همراه کلنی  های کوچک تابوال حضور دارند که تا باالترين 
سازند  در  ترياس  پرمین-  انقراضی  مرز  نزديکی  در  پسین  پرمین  سکانس  قسمت 
فقط  اين  از  پیش  که  منفرد  روگوزای  فرم های  حضور  می شوند.  ديده  علی باشی 
مطالعه در سازند خاچیک  اين  در  بودند،  باشی  علی  و  به سازند های جلفا  محدود 
اينکه  اثبات رسید. ضمن  به  نیز  پیشین؟  پسین- ووچیاپینگین  کاپیتانین  ديرينگی  به 
مرجان های تابوال در اين پژوهش برای اولین بار در افق  هايی از سازند های خاچیک 
Pentaphyllum به عنوان آخرين  و علی باشی گزارش شدند. در اين مطالعه جنس 
اين  نزديکی  تا  زياد،  فراوانی  با  که  می شود  روگوزا  معرفی  مرجان  جوان ترين  و 
حادثه انقراضی به حیات خود ادامه داده است. همچنین عنوان آخرين و جوان ترين 
جنس  جلفا،  منطقه  در  ترياس  پرمین-  انقراضی  رويداد  از  پیش  تابوال  مرجان 

Protomichelinia دانسته شده است. 

     مرجان های مورد مطالعه از دو تیپ زيای متفاوت تشکیل شده اند. جنس  های کلنی 
فاسیکولیت و سريوئید نماينده زيای واگینوفیلوم هستند که شاخص آب های گرم و 
کم عمق حوضه تتیس در پرمین هستند. جنس های روگوزای منفرد کوچک پرمین 
پسین از تیپ زيای سیاتاکسونیا و سازگار با شرايط نامساعدتر )مانند آب های عمیق تر( 
و در اين مطالعه نماينده  های آخرين مرجان  های روگوزا هستند. مقايسه زيای مرجانی 
 ،(Ezaki, 1991( آباده  در  مشابه  توالی های  مرجان های  با  مطالعه  مورد  برش  پرمین 
با  مطالعه  مورد  زيای  همچنین  است.  منطقه  دو  اين  بین  فونی  نزديک  قرابت  بیانگر 
دارد زيادی  بسیار  تشابه  ارس  رود  شمالی  بخش  در  قفقاز  پرمین  مرجانی   زيای 

)Iljina, 1962 and 1965). در مقابل، برخی از جنس  ها و گونه  های گوادالوپین )پرمین 

میانی( جلفای ايران در شمال رود ارس گزارش نشده اند و زيای مرجانی آن تشابه 
Jia et al., 1977; Yang, 1978;( دارند  چین  از  شده  گزارش  نمونه  های  با   زيادی 

.(Zhu et al., 1982; Xu et al., 2005
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1-3. Pentaphyllum leptoconicum (Abich(; 4-5. Pentaphyllum cuneatum (Iljina(; 6a-c. Pentaphyllum excentricum 

(Iljina(; 7. Pentaphyllum antractum (Iljina 1965(; 8a-b. Pentaphyllum minimum (Iljina(; 9-10. Ufimia differentiata 

(Iljina(; 11. Ufimia carbonaria (Stuckenberg 1895(.
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1. Waagenophyllum (Waagenophyllum( kueichowense (Huang, 1932(; 2a-b. Ipciphyllum subelegans Minato and Kato 1965.
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1-2. Protomichelinia microstoma (Yabe and Hayasaka, 1915(; 3-4. Protomichelinia allata (Tchudinova, 1965(; 5-6. Sinopora 

asiatica (Mansuy 1913(.
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Abstract
To study of Permian corals at the northwest of Iran, Ali-Bashi stratigraphic section was selected and sampled. After microscopic studies of 
several longitudinal, transverse, and serial sections were obtained from more than 180 coral fossils, 12 species belonging to 6 genera of rogues 
and tabula corals were determined. The Permian succession of the Julfa area is the dominion of two types of coral fauna. Waagenophyllidae 
fauna that is the territory of the colonial coral forms comprises typically Tethyan indicators such as Ipciphyllum and Waagenophyllum with the 
age of Middle?- Late Permian. Cyathaxonia fauna, Late Permian in age, include terminal phylogenetic representatives of the rugose corals, 
mostly composed of solitary one Pentaphyllum. This genus is persistent till the vicinity of the extinction horizon at the near end Permian in the 
Ali Bashi Formation topmost horizon. Also, the last standing tabula coral before the Late Permian extinction in the Julfa region is the genus 
Protomichelinia. The Permian coral fauna of the NW Iran finely corresponds to those of the Abadeh region in Central Iran and Transcaucasus. 
The Waagenophyllidae forms are the same as South China fauna, whereas the Cyathaxonia ones reveal a high endemism in the Late Permian 
of NW Iran.

Keywords: Permian, Coral, Rugose, Ali-Bashi section, Julfa.
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