
)شناسيچينه(٩٥بيست٩٤-فصلنامه علمي

 1.......................................................................................................................................................................سخن سردبیر
   3.......................................................شناسی آنها  اقلیم  مطالعه بقایاي پستانداران کوچک رسوبات کواترنري غارهاي یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه

آبادیان و محمدحسین محمودي قراییمنصور علینرگس هاشمی، علیرضا عاشوري، 
13...مطالعات پالینوفاسیس و ژئوشیمی آلی   بر مبناي)کبیرکوهشمال شرق (فرهادآباد  در برش) پالئوسن باالیی –کمپانین میانی (بررسی تغییرات محیطی سازند گورپی

الهه زارعی و  ابراهیم قاسمی نژاد
اي پکتینیدمعرفی دوکفه(Münster)Neithea notabilis23......................................................هاي آپتین ناحیه باغین، باختر کرمان، ایران   از نهشته

محمدرضا وزیريواحمد لطف آباد عرب
31.............................................رانده زاگرس-خوردهچیندر کمربند، )گچساران(میشکوه-درهسازند آسماري در برش گرگ  هاي تحلیل ریزرخساره

قصابیسیوکی و هديقویدلمدبابازاده، محسید احمد
39.....................................................)يخاورالبرز(هیسلطان ي هاکوهازارتیزسازندينا یآلوئولي ها گونهی برخکیستمات یسوي نگارنهیچستیزریتفس

یعباسنصراهللاومصدقنیحسرود،هیسيهاديمهد
45.........................................................................)شمال باختري تهران(در برش سیبستانو تریاس زیرین هاي پرمین  نهشتهنگاريچینهزیستسنگ

و  پریسا منصوري فرین حقیقتآنوش
55.......................حضورازی گزارشباجلفا،جنوبراسحاق،یپی شناس نهیچبرشدرن،یپرمآآسهيمنوکدیژوآکالدآسهیداس  خانوادهی آهکي هاجلبکی معرف

رانیاباخترالشمدرآکالدآسهیداسخانوادهازTabasoporellaجنس
انیشعبانمیرحويدیرشکوروش،یصادقحهیمل
67..........................................................................................ایالمسد ایالم، جنوبسازند سورگاه در برش   شناسیبومبندي و دیرینزونزیست

لیدا بخشندهو طیبه اکبري
 77.......................................................................انبربر اساس روزنخاوري خلخال شناسی خمس، شمالهاي کربنیفردر برش چینهتعیین سن نهشته

زاده، مهین محمدي کمیجانی و نسرین روحیرحیم شعبانیان، ناهیده غنی
85.....................................................................بران پالنکتونیک بر پایه روزن) جنوب باختر ایالم(بندي سازند گورپی در مقطع بانروشان  زونزیست

لیدا بخشنده، خسرو خسروتهرانی، طیبه محتاط، سید حمید وزیري و فریده کشانی
97..........................)کوه، خاور ایران مرکزيهاي ازبک کوه(سازند سردر در برش زلدو ) اشکوب باشکیرین (کربنیفر پسین یمجموعه مرجانرهاي محیطیغیمت

بادمحمد خانهو مهدي بادپا، کاوه خاکسار، علیرضا عاشوري
107............................................................................................هاي آهکی در تاقدیس گورپی  نگاري سازند پابده بر مبناي نانوفسیل  چینهزیست

انوشیروان کنی و حسن امیري بختیار، فرآذین آهی
گونهمعرفی (Blumenbach, 1805)Palorbitolina lenticularis ،121..............رسوبیحوضهازآنزیستیهايویژگیهمراهبهتتیسحوضهشاخصتاکسون

ایرانخاورشمالداغ،کپه
عاشوريعلیرضاووزیريحمیدسیدآباد،خلیلطاهرپوررتضیم
    135.................................................................................................)خراسان رضوي(پالینولوژي و پالینوفاسیس سازند آیتامیر در برش زاوین

و  زهرا سردارمحسن عالمه
ي افزا هم لیفساثرThalassinoides-Phycodes145......................................................................کرمانجنوبگزك،ن ی سنومان–ن یآلبي  هانهشتهاز

زادهنیحسی علمحمدو يرازیشنژادپروانهمهناز،یعباسنصراهللا
153.......................................................................سیمغناطنیزميهاروشکاربردبهپاسخدرشمشک،گروهي هاسنگ ماسهی سیمغناطي هایژگیو

یقاسممحمدرضا،يدیشهرضایعلان،یطالبی مرتضان،یمحمدیعلبیحب،یبهشتي دیحمدایزه
165...............................................................اصفهاني خاورجنوبزه،یبناربرشدر) 2شتویشسازند(نیریزفریکربني هانیوتورهولتیاسکلرعناصر

یرحمتسمانهوي عاشوررضایعل،يزدي یمهد،ینینورالدمیمر
175....................................................................................هاي واحد داالن باالیی در یکی از میادین خلیج فارس  دولومیکریت يهایژگیبررسی و

کمالی و  محمد رضا سمیه پرهام
185...........................................نگاري سکانسی و تعیین سن ایزوتوپی سازند دشتک در ناحیه خلیج فارس، فارس و ایذه     ها، محیط رسوبی، چینهریزرخساره

علی، داود جهانی و محمد فالح خیرخواهمحمود حاجیان برزي، سید محسن آل



199................................................................اصفهاني خاورجنوبزه،یبناربرشدر) 2شتویشسازند(نیریزفریکربني هانیهولوتورتیاسکلرعناصر
یرحمتسمانهوي عاشوررضایعل،يزدي یمهد،ینینورالدمیمر
209.............................................................................................منظور بررسی محیط رسوبیهاي کرمانشاه به اي رادیوالریتتحلیل اثر رخساره

محمد محجلو  باوندپورنیا، علیرضا کریمیاسد عبدي، محمد حسین محمودي قرائی، محسن کریمی
 217............................................................................................................)شمال بهشهر(دریاي خزر خاورمجموعه جزیره سدي در جنوب

میرعلیرضا حامديو شهره عرفان
 231..............................لی،میدان گنبد،) آغازینبه سن کرتاسه(سنگی شوریجههاي رسی با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در مخزن ماسه   شناسایی نوع کانی

شمال خاور ایرانداغ،خاور کپه
و گلناز جوزانی کهن، غالمحسین نوروزي، فریدون سحابیامیر مالجان، بهزاد مهرگینی، محمدعلی سرپرنده

 239................................................................................................2012تا 2007بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی
علی محمديوراضیه لک،جواد درویشی خاتونی

253......................................................................................الونديریسیدان نفتیالم در میسازند ایسکانس  ينگارنهیاژنز و چی، دیط رسوبیمح
يچهرازیعلویمحمدرضا کمال،پوربنابمین رحیحس،یحرميموسورضادیس،یخانجاندیمج

263..........................ازي پارس جنوبیگاي پرمین پایانی، مثالی از عضو داالن باالیی در میدان   بررسی تغییرات سطح نسبی آب دریا  بر اساس تحوالت رخساره
مهران آرینو بنابپور ، حسین رحیمامیربهادرلیال

275.....................................................................................در برش باختر آشتیان، ایران مرکزي) میوسن پیشین(سازند قم کوچکهاي ايدوکفه
صفورا یاسبالغیوایرج مغفوري مقدم

281.....هاي اسکلراکتینا   بر اساس حضور مرجان، )شمال اصفهان(در برش دیزلو هاي جدید  ایران با تأکید بر یافتهتریاس پسینهاي  نهشتهو محیط دیرینهپالئواکولوژي
مهدي یزديو مریم منانی




