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چکيده 
مرجان رگوزاي Marzanophyllum chalusense جنس و گونه جديدی است كه از ويزين پسين )كربنيفر پيشين(برش ولي آباد )البرز مركزي،شمال ايران( به دست آمده است. 
اين مرجان انفرادي داراي ديواره و سپتاي ستبر و بدون ديس اپيمنت است. جنس Zaphrentoides  نيز ساختمان همانندي دارد، ولی دارای سپتاي كاردينال توسعه يافته است. 
جنس جديد به دليل شكل فسوال، ساختمان سپتا و تابوالي ناكامل در زير خانواده Zaphrentoidinae قرار داده شد. اين مرجان كوچك، بدون ديس اپيمنت و منفرد به زيای 
Cyathaxonia تعلق داشته و در سنگ آهك هاي االيتي يافت شده است. مرجان هاي بخش C سازند مبارك در برش ولي آباد خصلت بومي دارند و بر پايه زياي همراه و موقعيت 

چينه اي به ويزين پسين نسبت داده شده اند. 
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1- پيش گفتار
به  بوده اند.  پيشين  كربنيفر  در  موجود  ماكروفسيل  های  مهم ترين  از  مرجان ها 
قرار  استفاده  مورد  فسيلی  زون های  تعيين  برای  عموماً  طوالنی،  زندگی  دوره  دليل 
فسيل  عنوان  به  می توان  از روگوزا  از گروه هايي  پيشين  در كربنيفر  ولی  نمی گيرند 
شاخص به ويژه برای تعيين سن و تفسير محيط رسوبی استفاده كرد. مطالعات روی 
 مرجان های كربنيفر ايران و منطقه البرز به صورت سيستماتيك مربوط به بررسی های

  Khaksar (1994, 1996 & 2004) و   Flugel (1963 & 1994)  ،Douglas (1948)

است. باوجود مطالعات انجام  شده تاكنون، مرجان هاي كربنيفر ايران همچنان به طور 
كامل شناخته نشده اند.

2- موقعيت جغرافيايي برش ولي آباد
البرز مركزی در 65 كيلومتری جنوب چالوس  ولی آباد روستايی در دامنه كوهپايه 
است. مسير ارتباطی از جاده كرج- چالوس و پس از سياه بيشه قرار دارد. اين برش 
دانشمند،  )وحدتی  مرزن آباد   1:100000 زمين شناسی  نقشه  مياني  بخش  در  تقريباً 
1379(، به مختصات 51º تا 51º 30′ طول خاوری و 36º تا 36º  30′  عرض شمالی و 

در 40 كيلومتری جنوب مرزن آباد قرار دارد.
 51º 17′ 38″ 36 عرض شمالی وº 14′ 52″ مختصات جغرافيايی برش ولی آباد
طول خاوری و ارتفاع آن از سطح دريا 5/ 1779 متر است و در 65 كيلومتری جنوب 

چالوس قرار دارد )شكل های1، 2 و 3(. 
- واحد سنگی C با 55 متر ستبرای دربردارنده سنگ آهك های متوسط تا نازك اليه، 
كمی  اسپارايتی  سيمان  با  بايوكالستيك  پكستون  وكستون-  و  االيتيك  گرينستون 
نوع  پايه  بر  واحد  اين  است. سن  مارنی  شيل  ميان اليه های  با  همراه  دولوميتي شده، 

مرجان های موجود و ميكروفسيل های همراه ويزين بااليي تعيين می شود.
      در اين برش ستبرای ميان اليه های مارنی به سوی اليه های بااليي به تدريج بيشتر 
می شوند. نبود چينه شناسي پس از ويزين پسين احتماالً مربوط به پسروی وابسته به فاز 
البرزين دريای البرز مركزی است، بدين ترتيب سازند درود با ناپيوستگی فرسايشی 

روی سازند مبارك قرار گرفته است.

3- ديرينه شناسی سيستماتيک
در اين نوشتار از رده بندی Hill (1981)  استفاده شده است.

Phylum Coelenterata FREY & LEUKART, 1847

Subphylum Cnidaria HATSCHEK, 1888

Class Anthozoa EHRENBERG, 1834

Subclass Rugosa MILNE – EDWARDS & HAIME, 1850

Order Stauriida VERRILL, 1865

Suborder Stereptelasmatina HILL, 1981

توصي�ف: مرجان ه��ای كوچ��ك، انف��رادی و ب��دون ديس اپيمنتاري��م هس��تند. 
 به ج��ز خان��واده Zaphrentoidae در ديگ��ر خانواده ه��ا فس��وال در بخش محدب 

ق��رار دارد.
هستند.  كوتاه   كوچك  سپتاهای  و  ظريف  كوله  ترابه  و  بلند  بزرگ  سپتاهای 
كاليس در بخش مياني برجستگی ندارد. سپتای كاردينال معموالً كوتاه شده و سپتای 

برابر آن در برخی موارد بلند است.
دامنه سنی: دونين پيشين - پرمين پسين

Family Zaphrentoididae SCHINDEWOLF, 1938

توصيف: جنس هاي اين خانواده انفرادي هستند، فسوال در بخش محدب آن قرار دارد 
و بسته، ژرف و بلند است كه در آن سوي محور گسترش دارد و تا اندازه اي سپتاي 
كاردينال كوتاه شده را در برگرفته است. سپتاهاي بزرگ توسط انتهاي محوري شان 
يا  تابوله ها كامل  و  پيوند مي خورند. فسوالي آالر مشخص  به هم  فسوال  ديواره  در 
ناكامل هستند. به سوی كناره داخلي فسوال خميده  و يا غايب هستند. سپتاي كوچك 

كوتاه و بدون ديس اپيمنت است.
دامنه سنی: ميسي سي پين پيشين- پنسيلوانين پيشين و پرمين پسين

Subfamily Zaphrentoidinae GRABAU, 1928

دورين  لبه  با  هستند،   Zaphrentoididae خانواده مرجان های  از  گروه  اين  توصيف: 
سپتاها كه از ديواره رو به محور در كليس فرو رفته اند.

دامنه سنی: ميسي سي پين پيشين- پنسيلوانين پيشين و پرمين پسين
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Marzanophyllum gen. nov.

هولوتيپ: ,Marzanophyllum chalusense gen. et sp. nov، سازند مبارك )ويزين 
پسين( از برش ولي آباد، البرز مركزي، ايران.

دارد، گرفته شده  قرار  آن  در  برش چينه شناسي  مرزن آباد كه  ناحيه  از  نام گذاري: 
است.

توصيف: Zaphrentoididae با سپتاهای ستبر و نامنظم كه به مركز كراليت می رسند. 
بلند كه تا مركز ادامه دارند كمی موج دار و سپتای كاردينال بسيار  انتهای سپتاهای 
است.  گسترده  كاردينال  فسوالی  و  ستبر  ديواره  است.  ديواره  به  محدود  و  كوتاه 
فسوالهای آالر مشخص هستند و فضای بسته در مقياسی كوچك تر نسبت به فسوالی 
كاردينال ديده می  شود. متاسپتاها در ربع كاردينال ادامه دارند و به سوی فسوال در هم 

آميخته مي شوند.
ديس اپيمنت،  نبود  سپتاها،  آرايش  و  كلی  شكل  به  توجه  با  موجود  جنس  بحث: 
تابوالهای مخروطی ناتمام و  متاسپتاهای بلند و سپتای كاردينال تحليل رفته و محدود 
شده به ديواره، به خانواده Zaphrentoididae وابسته است. نبود سپتاهای كوچك و 
نامنظم بودن سپتاها و جانشينی نظم شعاعی به جای آرايش پر مانند و موج دار سپتاها 
تا حدودی شبيه به جنس Zaphrentoides  SHTUKENBERG, 1895 است، ولی از 
 Zaphrentoides ديد شكل فسوالي كاردينال و وجود سپتاي كاردينال مشخص در
با آن متفاوت است. با جنس Sychnoelasma همانندي هايی دارد ولي در اين جنس 
اين  است.  متفاوت   Marzanophyllum جنس  با  فسوالي آالر  و  منظم تر  سپتاها  نيز 
جنس از ديد آرايش سپتاها همانند جنس Fasciculiamplexus است ولی در جنس 
نيز  سپتاهای كوچك مشخص وجود دارد و سپتای كاردينال   Fasciculiamplexus

بلند،  فسوالی  داشتن  ديد  از   Ankhelasma با جنس   Marzanophyllum است.  بلند 
سپتاهای بلند كه در مركز در هم آميخته اند و ويژگی های ظاهری همانندی دارند ولی 
  Ankhelasma از ديد وجود سپتاهای كوچك و فضای ميان سپتايی مشخص با جنس

فرق دارد. 
Marzanophyllum chalusense sp. nov.

 Pl. 1, Figs 1-5

گونه تيپ: نمونه C6 از برش ولي آباد، سازند مبارك، به سن ويزين پسين، از البرز 
شخصي  مجموعه  در  نويسنده  توسط  پاراتيپ  و  تيپ  گونه  ايران.  شمال  مركزي- 

ذخيره شده است.
نام گذاري: به ناحيه اي كه برش در آن قرار دارد نسبت داده شده است.

البرز مركزی، نزديك ده  دليل نام گذاری: موقعيت مكانی در منطقه مرزن آباد در 
ولي آباد، در جنوب چالوس.

نامنظم  دارای سپتاهای ستبر و   :(Type spices  / Holotype( توصيف گونه تيپ
دارند  ادامه  مركز  تا  كه  بلند  سپتاهای  انتهای  می رسند.  كراليت  مركز  تا  كه  است، 
كمی موج دار و سپتای كاردينال بسيار كوتاه و محدود به ديواره است. ديواره ستبر و 
كنگره ای شكل دارد. فسوالی كاردينال گسترده است و در بخش بااليي آن با بسته 
شدن سپتاهای مزانتريال فضای بسته ای ايجاد می شود. فسوالهای آالر مشخص است و 

فضای بسته در مقياسی كوچك تر نسبت به فسوالی كاردينال ديده می شود.
اليه های  ميان  از   Marzanophyllum chalusense گونه  از  نمونه   8 نمونه ها: 
سازند   C سنگی  زون  وكستون-پكستون(  و  االيتيك  )گرينستون های  سنگ آهك 

مبارك در برش ولی آباد برداشت شده است.
C40 و يك  C38 و   ،C32  ،C18 ،C12  ،C6  ،C5 نمونه ها در بردارنده مقاطع عرضی 

مقطع طولی از C40 هستند.
ميلي متر، قطر  تا 34  نزديكی كاليس 18  مقاطع عرضی در  بيشينه در  قطر  تشخيص: 
آالر 11 تا 22 ميلي متر، طول بيشينه 32 تا 63 ميلي متر و شمار سپتاها برای اين قطر 35 

تا 44 عدد است.

الف( ويژگی های بيرونی: شكل كلی مرجان تروكوييدال و دارای نوارهای عرضی 
ديده  نمونه  يك  در  فقط  طولی  نوارهای  می باشد.  خارجی  ديواره  روی  بر  آشكار 
شده است. قطر بيشينه 30 تا 36 ميلي متر و طول بيشينه 32 تا 63 ميلي متر است. ديواره 

بيرونی خوب حفظ شده و دارای كاليس ژرف می باشد. 
ب( ويژگی های درونی در مقطع عرضی: كاليس ژرف، ستبرای ديواره در مقاطع 
عرضی نمونه های مختلف 1 تا 2/8 ميلي متر، ديواره از نوع اپی تكا و مارجيناريوم  در 
گسترده  و  بلند  كاردينال  فسوالی  است.  ديس اپيمنت  بدون  و  استرئوزون  بردارنده 
است. فسوالهای آالر مشخص هستند و فضای بسته در مقياسی كوچك تر نسبت به 
بلند هستند كه به مركز كراليت  فسوالی كاردينال می سازند. سپتاها ستبر، نامنظم و 
مي رسد.  ميلي متر   1 به  موجود(  سپتای  )نازك ترين  سپتاها  جزيی  ستبرای  می رسند، 
سپتاهای ربع كاردينال بلند و در لبه محوری كمی موجی هستند و تا مركز می رسند، 
و  مي شوند  آميخته  هم  در  فسوال  به سوی  و  دارند  ادامه  كاردينال  ربع  در  متاسپتاها 
سپتاهای برابر آن كوتاه ترند. متاسپتاها در ربع كاردينال به صورت پرمانند و در ربع 

برابر آن دارای آرايش شعاعی و ستبر شدگي هستند و لبه آنها موج دار است.
       قطرآالر 11 تا 22 ميلي متر و شمار سپتاها برای اين قطر  35 تا 44 عدد است. سپتاها 
ستبر و ستبرای جزيی در باريك ترين سپتا 0/3 تا 0/6 ميلي متر است. تابوال مخروطی و 
ناتمام است و در بخش بااليي فسوالی كاردينال و آالر يك فضای محدود حاصل از 
بسته شدن سپتاهای مزانتريال، ايجاد شده است. قطر تابوالريوم ميان 10 تا 20 ميلی متر 

در نمونه های مختلف متغير است.  
     فسوالی كاردينال گسترده و سپتای كاردينال بسيار كوتاه و در برخی نمونه ها به 
بسته شدن  با  فسوالی كاردينال  بااليي  بخش  در  است.  ديواره كراليت محدود شده 
سپتاهای مزانتريال فضای بسته ای ايجاد می شود. فسوالی آالر نيز به طور مشخص ديده 
می شود تابوالهای ناتمام به صورت مخروطی وجود دارند و ديس اپيمنت وجود ندارد.

مرجان های  در  مختلف  اجزای  ميكروسكوپی  ساختمان  ميکروسکوپی:  ساختمان 
  Struve (1898) می رود.  به كار  گونه  و  جنس  كردن  جدا  و  شناسايی  در  رگوزا 
ميكروسكپی  ساختمان های  اهميت  از  را  خود  يافته های  كه  بود  پژوهشگری  اولين 
در مرجان های پالئوزوييك منتشر كرد. Grabau (1922) و Koker (1924) از كلمه 
استفاده  رگوزا  مرجان های  در  ميكروسكوپی  ساختمان های  توضيح  برای  تيغه ای 
و  سپتاها  ميكروسكپی  ساختمان  ولی آباد  برش  از  مطالعه شده  نمونه های  در  كردند. 

ديواره از نوع ميكروتيغه ای است )پليت 1، شكل های 7 تا 11(.  

 4- بحث
مرجان هاي رگوزاي اين بخش از مرجان هاي كوچك، بدون ديس اپيمنت و منفرد 
و متعلق به زيای سياتاكسونيا هستند. زيای سياتاكسونيا گروهي از مرجان هاي رگوزا 
متر  تا ژرفای 4000  از الگون  هستند كه می توانند در شرايط و ژرفاهای گوناگون 
زندگی كنند. فراوانی نسبی اين مرجان ها محدود به شرايطي متفاوت از شرايط طبيعی 

دريا از ديد درجه شوری، ميزان اكسيژن و جريان های تغذيه ای است. 
به طور كلي توالي رسوبي در برش ولي آباد يك توالي پسرونده است كه پسروی از 
درياي باز به سوی الگون را نشان مي دهد. وجود تناوب در رسوبات سنگ آهك با 
ميان اليه هاي شيلي نشان از تناوب اقليمي دارد كه اجازه ايجاد محيط مناسب براي 
رشد و تكامل مرجان ها را نداده است. در بخش C مرجان ها به طور پراكنده وجود 
دارند. جنس رگوزای Marzanophyllum از بخش C سازند مبارك در برش ولی آباد 
به دست آمده و وابسته به زيای سياتاكسونيا (Cyathaxonia( است، زيای همراه آن 
داسی  جلبك های  و  روزن بران  كوچك،  شكم پايان  بريوزوئرها،  كلوني هاي  شامل 

كالدا سه آست. 
مجموعه شرايط ريز رخساره ای و حياتی و وجود گرينستون های االيتيك و وكستون-

زيای  كه  است،  سدی  ريف  پشت  رخساره  زيستی  شرايط  نشان دهنده  پكستون، 
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سياتاكسونيا موجود، توانايی و تحمل شرايط و زيست در آن را دارند. 
اين مرجان ها با ميكروفسيل های روزن بر مانند:

  Archaediscus planus BOZORGNIA, 1973

و غير روزن بران )جلبك های داسی كالداسه آ(:  
Windsporella tulayae (CHANTON-GUVENC, 1972), Windsporella sp.  

مبارك  سازند  نهشته های  از   C بخش  برای  را  پسين  ويزين  سن  كه  هستند.  همراه 
بخش  اين  االيتيك  سنگ آهك های  در  همچنين  می كنند.  تعيين  ولی آباد  برش  در 
 Neoarchaediscus sp., Tetrataxis sp., Archaediscus مانند:  ديگری  روزن بران 

.sp., Endothyra sp., Omphalotis sp شناسايي شده اند.

5- نتيجه گيري
 Marzanophyllum chalusense يك جنس و گونه جديد از مرجان هاي رگوزا كه

.gen. et sp. nov ناميده شده است.

اين مرجان با توجه به ويژگی های آن در خانواده Zaphrentoididae قرار مي گيرد.
-گسترش چينه شناسي Marzanophyllum به ويزين پسين محدود شده است. 

 ش��كل 4- س��تون چينه شناس��ي س��ازند مب��ارك در ب��رش ولي آب��اد.
* محل برداشت مرجان ها

شكل 1- موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي به برش ولي آباد.

سوی  به  ديد  ولی آباد(  )برش  ولی آباد  دره  در  مبارك  سازند   -2 شكل 
جنوب خاوری.

شيل  ميان اليه های  و  سنگ آهك  اليه های  شيب  و  امتداد   -3 شكل 
شمال. سوی  به  ديد   )C )بخش  ولي آباد  برش  در  مبارك  سازند  مارنی 
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Fig. 1- Marzanophyllum chalusense sp. nov., 

specimen C6 (Type species). 1a- transversal 

section x 3 1b- Side view x 1.5

Fig. 2- Marzanophyllum chalusense sp. nov., 

specimen C5. 2- transversal section x 3 

Fig. 3- Marzanophyllum chalusense sp. nov., 

specimen C12. 3- transversal section x 3

Fig. 4- Marzanophyllum chalusense sp. nov., 

specimen C32. 4- transversal section x 3

Fig. 5- Marzanophyllum chalusense sp. nov., 

specimen C32. 4- longitudinal section x 3.

Fig. 6- Marzanophyllum chalusense sp. nov., 

specimen C32. 4- longitudinal section x 3.

Fig. 7-8- Lamellar microstructure of epiteca x 200, 

specimen C6.

Fig. 9- Lamellar microstructure of septa, x 40, 

specimen C6.

Fig. 10- Microstructure of fossula x 100, specimen 

C6.

Fig. 11- Lamellar microstructure of septa x 200, 

specimen C5. Granular  mesoplasma (A) and 

lamellar stereoplasma (B). 
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Abstract

The rugose coral Marzanophyllum chalusense gen. and sp. nov. from late Visean (early Carboniferous) in the Vali-Abad section (Central 

Alborz, N Iran) is described in detail. This solitary coral has thick wall and thick septa with no dissepiment. The genus Zaphrentoides  has 

similar structure, but it possesses well developed cardinal septum. The new genus is placed in the Subfamily Zaphrentoidinae because of the 

fossula shape, structure of its septa and incompleted tabulae. This small and undissepimented solitary rugose coral belongs to Cyathaxonia 

fauna. They are found at oolitic limestone level. The corals of member C of the Mobarak Formation have endemic character and based on the 

accompanied fauna and stratigraphic position they are attributed to late Visean.

Keywords: Rugosa Coral, Taxonomy, Early Carboniferous, Late Visean, Vali-Abad.
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