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 1دانشجوی دکترا ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 2استادیار ،پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
 3استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) ،اصفهان ،ایران
 4دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1394 /05 /05 :

تاريخ پذيرش1394 /09 /17 :

چکیده
برش کوه باغوک در  50کیلومتری شمال باختری شهر آباده برای اولین بار بر پایه کنودونت ها بررسی شده است .ناحیه آباده یکی از مهمترین مناطق برای بررسی گذر رسوبات

پرمین -تریاس در ایران است .با توجه به فراوانی کنودونتها در این برش ،زیستزون کنودونتی  Clarkina orientalisبرای پایان ووچیاپنگین ( )Wuchiapingianیا جلفین

و  7زیستزون کنودونتی ،Clarkina abadehensis )5 ،Clarkina nodosa )4 ،Clarkina bachmann )3 ،Clarkina changxingensis )2 ،Clarkina subcarinata )1

 Clarkina yeni )6و  Clarkina hauschkei )7و  3واحد سنگی بدون سنگواره شاخص برای چانگزینگین ( )Changhsingianیا دورآشامین و دو زیستزون کنودونتی شامل
 Hindeodus parvus- Isarcicella staeschei )1و  Isarcicella isarcica )2برای قاعده تریاس ،گریسباخین (ایندوئن) شناسایی شده است .با توجه به محدوده سنی به دست

آمده از برش باغوک ،این ناحیه با برخی نقاط جهان از جمله جنوب چین ،هندوستان ،آلپ ،قفقاز شمالی و با محدوده هایی از ایران مانند شمال باختر ایران ،آمل ،شهرضا

(شاهزاده سید علی اکبر) و همبست قابل مقایسه است .همچنین بر پایه مطالعات انجام شده و تکیه بر نوع سنگوارهها ،از دید ژرفاسنجی و وجود ساختارهای استروماتولیت ،شواهد
گویای ژرفای کم حوضه در مرز پرمین -تریاس است.

کلیدواژهها :پرمین ،تریاس ،کنودونت ،آباده ،برش باغوک ،زیستزون.
*نویسنده مسئول :الهام فرشید

 -1پیشنوشتار
از آنجایی که بزرگترین رخداد انقراضی موجودات در گذر سیستمهای پرمین-
تریاس صورت گرفته است ،این مرز یکی از بحث برانگیزترین دورههای زمینشناسی
است .کمربند جلفا -آباده -همبست یکی از کمتعداد ترین مناطق دارای پیوستگی
رسوبی درگذر پرمین به تریاس است .کوه های باغوک (ناحیه مورد مطالعه) نیز
جزیی از این کمربند به شمار میآید .برشهای جای گرفته در این کمربند کموبیش
ویژگیهای سنگشناسی همانندی دارند .از آنجایی که انقراض بزرگ در چانگزینگین
( )Chanhisingianپسین تا ابتدای تریاس (گریسباخین) صورت گرفته است ،در این
پژوهش به بررسی زیستزونهای کنودونتی و تفکیک آنها پرداخته شده است.
 -2موقعیت جغرافیایی برش مورد مطالعه
برش باغوک بخشی از کوه های باغوک در پهنه ایران مرکزی را در بر می گیرد
که دارای امتداد شمال خاور به جنوب باختر است .این برش در  50کیلومتری
شمال -شمال باختر آباده 140 ،کیلومتری جنوب خاور شهر اصفهان جای گرفته
است .دسترسیبه برش یاد شده از راه جاده اصفهان به شیراز امکانپذیر است که 25
کیلومتر پس از شهرستان ایزدخواست وارد جاده محلی معدن خاک نسوز شده و پس
از طی  35کیلومتر به سوی باختر میتوان به برش مورد مطالعه رسید (شکل  -1الف).
در منطقه مورد مطالعه  3برش موازی با یکدیگر ،با مختصات جغرافیایی A
) B (31. 567°, 52. 444°E) ،(31. 563°, 52. 438°Eو )C (31. 567°, 52. 443°E
مورد بررسی قرار گرفت .از دید جغرافیای دیرینه ،منطقه باغوک در جنوب
خاوری پهنه سنندج -سیرجان جای گرفته که جزیی از خرد قاره سیمرین
( )Simmerian microplateبوده و در جنوب باختری بخش فالت قاره
تتیس جوان ( ،)Neotethysدر نزدیکی خط استوا جای گرفته است
(;Scotese & Longford, 1995; Golonka, 2000; Stampfli & Borel, 2002
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( )Torsvik & Cocks, 2004شکل  -1ت) .مطالعات ) Sengor (1990جدایشهای
مختلفی را در خردقاره سمیرین نشان می دهد .وی جدایش پهنه سنندج -سیرجان
از زاگرس و حرکت رو به شمال آن و فرورانش به زیر سنندج -سیرجان را نتیجه
بازشدگی تتیس جوان ( )Neotethysمی داند.
 -3روش پژوهش
به منظور دستیابی به کاملترین برش برای مطالعه و همچنین رسیدن به اهداف مورد
نظر ،ناحیه آباده و کوههای باغوک طی چند مرحله مورد پیمایش دقیق قرار گرفت و
در پایان  3برش موازی با هم در منطقه باغوک انتخاب شد .پس از بررسیهای مقدماتی
و مشاهده توالی الیهها از دید سنگچینهای (وجود سنگآهکهای سرخ رنگ و
الیه رس مرزی) ،جمعاً حدود  200نمونه سنگی به وزن هر کدام  3تا  5کیلوگرم
بر طبق اصول و در حد استانداردهای جهانی و با توجه به ستبرای الیهها و تغییرات
سنگشناسی از هر الیه برداشت شد .همچنین نمونهبرداری در نزدیکی مرز پرمین-
تریاس به دلیل اهمیت آن بدون در نظر گرفتن ستبرای الیهها در حد سانتیمتر صورت
گرفته است .سپس نمونهها به آزمایشگاه منتقل و توسط اسید استیک  20درصد به
مدت  5روز بارگذاری شدند و پس از شستشو و خشک شدن ،رسوبات بهصورت
سنتی و توسط میکروسکوپ نوری دو چشمی مورد مطالعه قرار گرفتند و نمونههای
سنگواره ،جداسازی شدند و در سلهای خاص قرار گرفتند .عناصر کنودونتی پس
از مطالعه برای تهیه عکس روی پایه قرار گرفتند و در مرکز پژوهشهای کاربردی
سازمان زمینشناسی ایران در کرج توسط میکروسکوپ الکترونیZEISS IGMA/VP
و  KYKY EM3900Mعکسبرداری شدند .تشخیص عناصر کنودونتی بر پایه
روشهای استاندارد جهانی انجام شد و زیستزونها با جدیدترین زیستزونهای
جهانی ) Shen & Mei (2010و ) Ghaderi et al. (2014مطابقت داده شدند.
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 -4چینهشناسی و مطالعات پیشین ناحیه آباده
به علت اهمیت کمربند آباده -همبست و چگونگی مرز پرمین -تریاس در آن،
بررسیهای مقدماتی روی نهشتههای پرمین -تریاس این کمربند انجام شده است.
از اولین مطالعات انجام شده ،بررسیهای )Taraz (1969, 1971, 1973 & 1974
است .ردیفهای پرمین -تریاس ناحیه آباده توسط ) Taraz et al. (1981به  12واحد
سنگچینهای تقسیم شده که واحد  1تا  7به سن پرمین و واحد  8تا  12به سن
تریاس پیشین و میانی نسبت داده شده است .مطالعات زمینشناسان ایرانی و ژاپنی
( )IJRG, 1981موجب شد تا واحدهای هفتگانه تراز در پرمین به  3سازند سورمق
(در پایین) ،آباده (در وسط) و همبست (در باال) تقسیم و نامگذاری شود .باغبانی
( )1375نیز پرمین ناحیه آباده و شهرضا را بررسی و تقسیمات متفاوتی ارائه کرد.
وی سازند وژنان را برای نهشتههای آواری ابتدای پرمین (آسلین -ساکمارین)
معرفی کرد (در آقانباتی .)1383 ،آمونوییدهای پرمین -تریاس پیشین ناحیه آباده
توسط ) Bando (1979 & 1981مورد مطالعه قرار گرفت .مرز پرمین -تریاس را
) Heydari et al. (2000 & 2003در برش الگو و شهرضا از دید ژئوشیمی و تغییرات
رخسارهای مورد بررسی قرار دادند .کنودونتهای دورآشامین پسین و گریسباخین
پیشین را ) Partoazar (2002و ) Yazdi & Shirani (2002در کمربند شهرضا -آباده
بررسی کرده اند .بررسی زیستچینهنگاری رخدادی در مرز پرمین -تریاس در ایران
توسط ) Kozur (2007انجام شده است .منحنی ایزوتوپی ،ژئوشیمی و رسوبشناسی
ناحیه آباده توسط ) Richoz et al. (2010و ) Horacek et al. (2007مورد مطالعه قرار
گرفته است Shen & Mei (2010) .کنودونتهای پرمین پسین را در ایران بازنگری و
با زونهای جنوب چین مقایسه کردهاند.
چینهشناسی سنگی و ریزرخساره مرز پرمین -تریاس در برش کوه باغوک
توسط ) Leda et al. (2014نیز بررسی شده است .بر پایه مطالعات رسوبشناسی
انجام شده توسط اکبری ( )1386و ) Leda et al. (2014محیط رسوبگذاری مرز
پرمین -تریاس کوههای باغوک ،فالت قاره ژرف ( )Outer shelfگزارش شده
است .نهشتههای پرمین پسین (سازند همبست) در برش الگو شامل واحدهای  6و
 7طراز و به ستبرای  34/5متر است؛ واحد  17/5( 6متر) از سنگآهک خاکستری
و شیل سبز تا خاکستری و واحد  17( 7متر) از سنگآهک گرهکدار سرخ تیره و
الیههای نازک شیل سرخ رنگ ترکیب یافته است .در برش باغوک واحد  7ستبرای
 10/70متر دارد (شکل  .)2در رأس این واحد حدود  1/65تا  2متر رس مرزی
( )Boundary clayوجود دارد که در آن  0/20تا  0/18متر تودهای از استروماتولیت و
یا به گفته ) Heydari et al. (2000 & 2003و ) Leda et al. (2014کلسیتفن (Calcit
 )fanقرار دارد .گفتنی است که ) Wang et al. (2007با مطالعه ایزوتوپهای شیمیایی
روی مرز پرمین -تریاس در کوههای زاگرس این الیهها را الیه های میکروبیال
( )Microbialite bedsدر نظر گرفته اند.
 -5زیستچینهنگاری
مطالعات جامعی در سالهای گذشته توسط )،Kozur (2005 & 2007
) Shen & Mei (2010و ) Ghaderi et al. (2014در شمال باختر و مرکز ایران روی
نهشتههای مرز پرمین -تریاس انجام شده که سبب شناسایی زیستزونهای کنودونتی
کمی متفاوت از یکدیگر شده است 10 .زیستزون کنودونتی در توالیهای
چانگزینگین (دورآشامین) شمال باختر ایران و مرکز ایران و  2زیستزون کنودونتی
در گریسباخین پیشین (ایندوئن) توسط ) Kozur (2005 & 2007معرفی شده است.
) Shen & Mei (2010با بازنگری روی مطالعات انجام شده در گذشته از جمله
) Yazdi & Shirani (2002) ،Kozur (2005 & 2007و گروه زمینشناسان ایرانی و
ژاپنی ( 8 ،)IJRG, 1981زیستزون کنودونتی را برای چانگزینگین (دورآشامین)
معرفی کردند که زیستزون کنودونتی  Hindeodus parvusبه سن گریسباخین
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پیشین آن را می پوشاند .مطالعات انجام شده توسط ) Ghaderi et al. (2014در شمال
باختر ایران به شناسایی  10زیستزون کنودونتی برای چانگزینگین (دورآشامین) و
 4زیستزون کنودونتی برای گریسباخین پیشین انجامیده است .در کوههای باغوک
منطقه آباده (موضوع این پژوهش) 1 ،زیستزون کنودونتی به نام زیستزون کنودونتی
 Clarkina orientalisبرای پایان ووچیاپنگین ( )Wuchiapingianو  7زیستزون
کنودونتی شامل ،Clarkina changxingensis )2 ،Clarkina subcarinata )1
،Clarkina abadehensis )5 ،Clarkina nodosa )4 ،Clarkina bachmnni )3
 Clarkina yeni )6و  Clarkina hauschkei )7و  3واحد سنگی بدون فسیل شاخص
برای چانگزینگین ( )Changhsingianیا دورآشامین و  2زیستزون کنودونتی
 Hindeodus parvus- Isarcicella.staeschei )1و  Isarcicella.isarcica )2برای
قاعده تریاس -گریسباخین شناسایی شده است (شکل .)3
  :Clarkina orientalis Zoneبرای اولین بار ) Kozur (2005 & 2007اینزیستزون را بر پایه حضور فراوان گونه  Clarkina orientalisمعرفی کرد .این
زیستزون آخرین زیستزون کنودونتی ووچیاپینگین (جلفین) است .در برش
کوه باغوک این زیستزون  2/5متر ستبرا دارد و متشکل از سنگآهک دارای
الیهبندی و گرهکدار صورتی رنگ و چند الیه شیل خاکستری است .در کوه
باغوک گونههای  Clarkina transcaucasicaو  Clarikna liangshanensisبه
عنوان سنگوارههای همراه موجود هستند .این زیستزون افقی از دندان ماهی دارد و
زیستزون آمونیتی  Vediocerasمنطبق بر بخشی از این زیستزون است.
 واحد بدون سنگواره شاخص شماره  :1این توالی سنگی از دید چینهنگاری زمانی( )Chronostratigraphyمطابق با زیستزون  Clarkina wangiاست که نخستین
بار توسط ) Mei et al. (2004در مقطع میشان چین شناسایی شده است .پس از آن
) Kozur (2004با مطالعه برش آباده گونه جدیدی به نام Clarkina hambastensis
را به عنوان جایگزین گونه  ،Clarkina wangiبرای اولین در الیههای چانگزینگین
(دو آشامین) در ایران اعالم کرد .هیچ کدام از گونه شاخص Clarkina wangi
یا  Clarkina hambastensisدر برش کوه باغوک یافت نشدند .همزمان با این
توالی سنگی ،در برش کوه الیباشی (شمال باختر ایران) نیز این زیستزون
یافت نشده و توسط ) Ghaderi et al. (2014به عنوان زیستزون بینابینی
 Clarkina orientalis- Clarkina subcarinata Interval zoneنامگذاری شده
که بر پایه آخرین حضور گونه  Clarkina orientalisو اولین حضور گونه
 Clarkina subcarinataاست .در محدوده باغوک این توالی سنگی  0/9متر
ستبرا دارد و شامل سنگآهکهای متوسط تا نازکالیه صورتی رنگ و گونه
 Hindeodus julfensisتنها سنگواره کنودونتی یافت شده در این واحد است.
  :Clarkina subcarinata Zoneگونه  Clarkina subcarinataبرای اولینبار توسط  Sweetدر ) Tichert et al. (1973شناسایی شده است .زیستزون
 Clarkina subcarinataبا ظهور اولین نمونه از  Clarkina subcarinataمشخص و
توسط زیستزون  Clarkina changxingensisپوشیده می شود .این زیستزون در
برش باغوک  4/05متر ستبرا دارد و متشکل از سنگآهکهای متوسط تا ستبرالیه
صورتی و سنگآهک مارنی دارای گرهک های آهکی به همراه شیل های خاکستری
و سرخ است .سنگوارههای همراه با این زیستزون  Hindeodus julfensisو
 Clakina sp.هستند.
  :Clarkina changxingensis Zoneاین زیستزون برای اولین بار توسط Wang & Wangدر ) Zhao et al. (1981معرفی شده است.
) Shen & Mei (2010زیستزون  Clarkina changxingensisرا پوشاننده زیستزون
 Clarkina subcarinataمی داند ولی ) Kozur (2005زیستزون
 Clarkina bachmanniرا پوشاننده  Clarkina subcarinataمعرفی کرده است و

الهام فرشید و همکاران

زیستزون  Clarkina changxingensisرا دارای سن جدیدتری می داند .در این
پژوهش  Clarkina changxingensisپوشاننده  Clarkina subcarinataدانسته شده
و ظهور  Clarkina changxingensisمشخصکننده شروع این زیستزون است.
در برشهای کوه باغوک ،این زیستزون ستبرای  2/35متر دارد و متشکل از
سنگآهکهای الیهالیه صورتی و سنگآهک گرهکدار سرخ رنگ است .قاعده
این زیستزون منطبق بر زیستزون آمونیتی  Shevyrevitesاست .کنودونتهای
 Clarkina deflecta, Clarkina sp., Clarkina postwangiوClarkina subcarinata
به عنوان سنگوارههای همراه در این زیستزون معرفی می شوند.
  :Clarkina bachmanni Zoneاین زیستزون برای اولین بار توسط) Kozur (2005در رسوبات پرمین پسین ایران معرفی شد که با ظهور اولین نمونه
 Clarkina bachmanniشروع می شود؛ این زیستزون در برشهای جنوب چین
کمیاب است؛ بنابراین Kozur (2005) ،باور به یک نبود چینهای در توالیهای
جنوب چین دارد .در برشهای کوه باغوک این زیستزون  1/10متر ستبرا دارد و
متشکل از سنگآهکهای نازکالیه تا متوسطالیه صورتی رنگ است .گونههای
 Clarkina postwangiو  Clarkina sp. Clarkina deflectaسنگوارههای همراه در
این زیستزون هستند.
  :Clarkina nodosa Zoneاین زیستزون برای اولین بار توسط )Kozur (2005معرفی شد .البته پیشتر توسط  Sweetدر ) Tichert et al. (1973معرفی شده بود .این
زیستزون با اولین ظهور نمونه  Clarkina nodosaشروع می شود؛  0/7متر ستبرا
دارد و متشکل از سنگآهکهای سرخ رنگ دارای الیهبندی و پاراتیرولیتس است.
گونههای  Clarkina deflecta ،Clarkina postwangiو Clarkina parasubcarinata
از سنگوارههای همراه در این زیستزون هستند.
  :Clarkina yeni Zoneاین زیستزون اولین بار توسط ) Mei et al. (1998معرفیشده است و با اولین ظهور نمونه  Clarkina yeniشروع می شودKozur (2005) .
کنودونتهای موجود در زیستزون  Clarkina yeniرا در قالب  2زیستزون
 Clarkina changxingensis- Clarkina deflectaدر زیر و  Clarkina zhangiدر باال
در نظر گرفته است .به باور ) Shen & Mei (2010نمونههای  Clarkina julfensisدر
) Kozur (2005مترادف با  Clarkina yeniدر نظر گرفته می شود .در برشهای کوه
باغوک ستبرای زیستزون  2/25 Clarkina yeniمتر است که از سنگآهکهای
صورتی تا سرخ ترکیب یافته است .گونههای همراه در این زیستزون
 Hindeodus typicalis ،Clarkina zhangiو  Clarkina deflectaهستند.
  :Clarkina abadehensis Zoneاین زیستزون با اولین ظهور گونه Clarkina abadehensisشروع می شود Kozur (2005) .برای اولین بار گونه
 Clarkina iranicaو  Clarkina abadehensisرا بهطور جداگانه تشریح و
معرفی کرد .وی باور داشت که ظهور گونه  Clarkina iranicaپیش از گونه
 Clarkina abadehensisاست ولی از آنجایی که گونه Clarkina abadehensis
پیش از گونه  Clarkina iranicaدر ) Kozur (2005معرفی شده است ،از زیستزون
 Clarkina abadehensisاستفاده می شود .در برشهای کوه باغوک این زیستزون
 0/28متر ستبرا دارد و متشکل از سنگآهک صورتی تا سرخ رنگ است.
  :Clarkina hauschkei Zoneاین زیستزون برای اولین بار توسط) Kozur (2004معرفی شده است و با اولین ظهور نمونه  Clarikna houschkeiآغاز
می شود .این جنس دارای ویژگیهای همانند با  Clarkina mishanensisدر بخشهای
باالیی جنوب چین است .این زیستزون در برشهای کوه باغوک  0/11متر ستبرا
دارد و متشکل از سنگآهک گرهکدار سرخ رنگ است .گونه Clarkina yeni
همراه با این زیستزون دیده می شود.
 واحد سنگی بدون سنگواره شاخص شماره  :2بر پایه مطالعات انجام شدهتوسط ) Kozur (2005, 2007و ) Ghaderi et al. (2014زیستزون کنودونتی

 Hindeodus praeparvus– Hindeodus changxingensisروی زیستزون
کنودونتی  Clarkina hauschkeiقرار گرفته است .در برش کوه باغوک واحد
سنگی بدون سنگواره شاخص شماره  2از دید زمانی برابر با زیستزون کنودونتی
 Hindeodus praeparvus– Hindeodus changxingensisدر نظر گرفته شده است؛
 1/13متر ستبرا دارد و متشکل از شیل با میانالیههای آهک مارنی به رنگ سرخ
است .تنها گونه کنودونتی به دست آمده  Hindeodus sp.است.
 واحد سنگی بدون سنگواره شاخص شماره  :3این توالی سنگی از دید زمانی برابربا زیستزون کنودونتی  ،Merrilina ultima– Stepanovites? Mostleriآخرین
زیستزون کنودونتی چانگزینگین است؛ البته در برش کوه باغوک با وجود تالش
فراوان ،گونههای کمیاب این زیستزون یافت نشدند؛ ولی به دلیل حضور رسوبات
شاخص این محدوده زمانی ،موقعیت سنی آن مشخص شده است .این بخش
 0/80متر ستبرا دارد و متشکل از شیل سرخ رنگ است .همچنین حدود  0/20تا
 0/18متر الیهایی از استروماتولیت و یا به گفته ) Heydari et al. (2000 & 2003و
) Leda et al. (2014کلسیتفن ( )Calcit fanقرار دارد.
  :Hindeodus parvus- Isarcicella staeschei Zonesگونه Hindeodus Parvusبرای اولین بار توسط ) Kozur & Pjatakova (1976معرفی شد که مشخص کننده
مرز پرمین و تریاس است .این زیستزون به عنوان اولین زیستزون کنودونتی
تریاس در نظر گرفته می شود .در برش کوه باغوک تفکیک مرز زیستزون
 Hindeodus parvusاز زیستزون  Isarcicella staescheiامکانپذیر نیست .چون
تنها حضور گونه  Isarcicella staescheiبه همراه گونه  Isarcicella isarcicaبوده
و این مجموعه کنودونتی بیانکننده حد باالیی زیستزون Isarcicella staeschei
است .بنابراین ،نمونه  117را میتوان انتهای زیستزون  Isarcicella staescheiو
شروع زیستزون  Isarcicella isarcicaدر نظر گرفت .این زیستزونها ستبرای
 1/90متر دارند و متشکل از سنگآهکهای پلیتی خاکستری روشن تا تیره هستند.
گونه  Hindeodus typicalisنیز در این زیستزونها دیده می شود.
تزون برای اولین بار توسط )Sweet (1977
  :Isarcicella isarcica Zoneاین زیس معرفی شده است و با اولین ظهور گونه  Isarcicella isarcicaآغاز می شود.
در برش کوه باغوک حد باالیی این زیستزون مشخص نیست .گونههای
 Hindeodus antrodentatus ،Hindeodus magnus ،Hindeodus cf. parvusو
 Hindeodus sp.نیز در این زیستزون دیده شده اند.
 -6نتیجهگیری
با توجه به مطالعات انجام شده در برش کوه باغوک و مقایسه با دیگر پژوهشها
از جمله ) ،Ghaderi et al. (2014از دید توالی زیستزونهای شناسایی شده با
زیستزونهای استاندارد ،در دو زمان ،توالی زیستزونها مطابق با استاندارد نبودند؛
یکی در مرز ووچیاپینگین (جلفین) به چانگزینگین (دورآشامین) که زیستزون
) Clarkina hambastensis Kozur (2004که مترادف با زیستزون
) Clarkina wangi Mei et al. (2004است ،دیده نشد و دوم در
مرز چانگزینگین (دورآشامین) به گریسباخین ،که زیستزون
)   Hindeodus praeparvus– Hindeodus changxingensis Kozur (2005و
زیستزون ) Merrilina ultima– Stepanovites ?mostleri Kozur (2005در این

برش یافت نشدند (شکل  .)4همچنین در مرز چانگزینگین (دورآشامین)
به گریسباخین از دید ژرفاسنجی و ساختارهای استروماتولیت ها ،شواهد،
نشان از شرایط حوضه کمژرفا (  )Shallow waterدارند ،افزون بر آن
جابهجایی منفی  13Cدر مرز پرمین -تریاس که توسط )Richoz et al. (2010
و ) Heydari et al. (2008بررسی شده ،گواهی بر درستی این پژوهش
است.
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شکل

-1

موقعیت

برش

باغوک.

الف) موقعیت برش باغوک در نقشه
ایران و راههای دسترسی به برش باغوک؛
ب) نقشه زمینشناسی برش باغوک
(برگرفته از حمزهپور و نظری)1377 ،؛
پ) دورنمای برش باغوک و حدود مرزهای
پایینی و باالیی بخش های مطالعه شده؛
ت) موقعیت جغرافیای دیرینه پرمین پسین-
تریاس در برش مورد مطالعه (برگرفته از
.)Stampfli & Borel 2002, 2004

شکل  -2ستون چینهشناسی برش کوه باغوک در ناحیه آباده و موقعیت مرز پرمین -تریاس.
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شکل  -3پراکندگی قائم گونههای کنودونتی به دست آمده از برش باغوک.
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شکل  -4نتایج به دست آمده از برش باغوک و مقایسه با زیستزونهای ارائه شده توسط ) Shen & Mei (2010) ،Kozur (2005 & 2007و).Ghaderi et al. (2014
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Plate 1

Fig. (A): Clarkina liangshanensis (Wang, 1978), Baghuk section, IAUTNB#100, sample No. B57, A1
Oral view, A2Oblique view. Fig. (B): Clarkina orientalis (Barskov and Koroleva, 1970), Baghuk section,
IAUTNB#115, sample No. B62, B1 Oral view, B Oblique view. Fig. (C): Clarkina subcarinata (Sweet, 1973),
Baghuk section, IAUTNB#137, sample No. B62, C1 Oral view, C2 Oblique view. Fig. (D): Hindeodus julfensis
(Sweet, 1973), Baghuk section, IAUTNB#124, sample No. B64, lateral view. Fig. (E): Hindeodus typicalis
(Sweet, 1970), Baghuk section, IAUTNB#135, sample No. B68, lateral view. Fig. (F): Clarkina changxingensis
(Wang and Wang, 1981), Baghuk section, IAUTNB#142, sample No. B70, F1 Oral view, F2 Oblique view. Fig.
(G): Clarkina deflecta (Wang and Wang in zhao et al,. 1981), Baghuk section, sample No. B82, F1 Oral view,
F2 Oblique view. Fig. (H): Clarkina bachmanni (Kozur, 2004), Baghuk section, IAUTNB#189, sample No.
B75, H1 Oral view, H2 Oblique view. Fig. (I): Clarkina nodosa (Kozur,2004), Baghuk section, IAUTNB#203,
sample No. B84, Oral view. Fig. (J): Clarkina zhangi (Mei et al,. 1998), Baghuk section, IAUTNB#222,
sample No. B87, J1 Oral view, J2 Oblique view. Scale bar represent 0.1 mm.
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Plate 2

Fig. (A): Clarkina yini Mei, (1998), Baghuk section, IAUTNB#215, sample No. B85, A1 Oral view,
A2 Oblique view. Fig. (B): Clarkina abadehensis (Kozur, 2004) Baghuk section, IAUTNB#231,
sample No. B95, B1 Oral view, B2 Oblique view. Fig. (C): Clarkina hauschkei (Kozur, 2004), Baghuk
section, IAUTNB#250, sample No. B100, oral view, Fig. (D): Hindeodus parvus (Kozur and Pjatakova,
1976), Baghuk section, IAUTNB#251, sample No. B100, lateral view. Fig. (E): Isarcicella isarcica
(Dei & Zhang, 1989), Baghuk section, IAUTNB#264, sample No. B117, E1 Oral view, F2 Lateral
view. Fig. (F): Hindeodus anterodentatus (Dai, Tian &Zhang in Dai &Zhang, 1989), Baghuk section,
IAUTNB#270, sample No. B117, lateral view. Fig. (G): Hindeodus magnus (Kozur, 2004), Baghuk
section, IAUTNB#266, sample No. B117, lateral view. Fig. (H): Hindeodus cf. parvus (Kozur, 1989),
Baghuk section, IAUTNB#296, sample No. B117, lateral view. Fig. (I): Isarcicella staeschei (Dei &
Zhang, 1989), Baghuk section, IAUTNB#265, sample No. B117, I1 Oral view, I2 Oblique view. Scale bar
represent 0.1 mm.
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Plate 3
Fig. (A): Clarkina transcaucasica Gullo &
Kozur, (1992), Baghuk section, IAUTNB#104,
sample No. B57, A1 Oral view, A2 Oblique
view. Fig. (B): Clarkina sp., Baghuk section,
IAUTNB#185,

sample

No.

B72,

Oral

view, Fig. (C): Clarkina parasubcarinata
(Mei

et

al.,

1998b),

Baghuk

section,

IAUTNB#201, sample No. B83, lateral view.
Fig.(D): Clarkina postwangi (Tian, 1993
a,b), Baghuk section, IAUTNB#188, sample
No. B82, Oral view. Fig. (E): Hindeodus sp.
Baghuk section, IAUTNB#254, sample No.
B118 Fig. (F): Clarkina hauschkei (Kozur,
2004), Baghuk section, IAUTNB#250, sample
No. B100, F1 oral view, F2 Oblique view.
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