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Permocalculus? halimedaformis برای اولین بار از ایران

سهیل همتی1، مرتضی طاهرپور خلیل آباد2، عباس قادری3* و علیرضا عاشوری4
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمي، مشهد، ایران
3استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
4استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

تاريخ دريافت:  23/ 10/ 1394             تاريخ پذيرش: 18/ 02/ 1395

چکیده
اشلیر  تاقديس  جنوبی  يال  و  طاهرآباد  روستای  باختر  چینه شناسی  برش های  در  تیرگان  سازند  کربناته  توالی های  روی  انجام  شده  سیستماتیک  ريزديرينه شناسی  مطالعات 
و  Dasycladaceae، Triploporellaceae، Udoteaceae، Solenoporaceae خانواده های  به  متعلق  متنوعی  گونه های  و  جنس  شناسايی  به  کپه داغ،  رسوبی  حوضه  خاور   در 

اندازه گیری های  پايه  بر  و  میان  اين  در  است.  انجامیده   Gorgonacea راسته  ريزمرجانیان  به  متعلق  نمونه هايی  نیز  و  آهکی  جلبک های  از   Gymnocodiaceae  
گونه های همچنین  شده اند.  شناسايی  اشلیر  تاقديس  برش  در  نیز  گونه   16 و  جنس   12 و  طاهرآباد  برش  در  گونه   20 و  جنس   16 ريختاری،  شاخصه های   بايومتريک 

Permocalculus minutus و Permocalculus? halimedaformis از جلبک های آهکی Gymnocodiaceae برای اولین بار از توالی های کربناته سازند تیرگان گزارش می شوند. 

گونه Permocalculus? halimedaformis که نخستین بار در منطقه Minis Valley رومانی يافت شده بود؛ در اين پژوهش برای اولین بار از ايران و دومین بار در جهان معرفی 
می شود. بر اين اساس، گسترش جغرافیايی گونه ياد شده در لبه شمالی نوتتیس، بیش از 2800 کیلومتر به سوی تتیس خاوری گسترش می يابد.

کلیدواژه ها: جلبک های آهکی، ريزمرجانیان، Permocalculus minutus، Permocalculus? halimedaformis، سازند تیرگان، کپه داغ.
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گزنده تباران  همان  يا  کنیداريا  شاخه  به  متعلق   Gorgonacea ريزمرجانیان  گروه  در 
دسته بندی می شوند. ريزمرجانیان راسته Gorgonacea به داشتن زندگی کلنی ثابت 
کف زی در محیط های دريايی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری شناخته می شوند. 
اين گروه که به عنوان مرجان های نرم و گاه بادبزن های دريايی نیز خوانده می شوند، 
دارای پولیپ های ظريف و کوچک مستقیم، گاه پهن، شاخه شاخه و تجمع بادبزن 
مانند هستند و به عنوان موجودات قشرساز نیز در کف بستر رفتار می کنند. کلنی های 
آنها در درياهای  پايک دارند و شاخه های  اين جانوران چندين  ساخته شده توسط 
امروزی به رنگ های گوناگونی ديده می شود )Brusca and Brusca, 2003(. با اين 
با  همراه  تیرگان  سازند  در  موجود  آهکی  جلبک های  سیستماتیک  مطالعه  توضیح، 
اندازه گیری های  به  توجه  با  ريزمرجانیان(  )همچون  موجود  غیرروزن بران  ديگر 
با شناسايی  بتوان  امید که  اين  به  قرار گرفته است.  پژوهش  اين  نظر  بايومتريک مد 

دقیق اين ريزسنگواره ها، به رسم زيست چینه نگاری مناسبی بر پايه آنها دست يافت.

2- چینه شناسی عمومی برش های مورد مطالعه
در  آن  برونزد  که  است  کپه داغ  حوضه  کربناته  واحدهای  از  يکی  تیرگان  سازند 
با اليه هايی ستبر و چهره ساز مشخص می شود پهنه ساختاری- رسوبی  اين   سرتاسر 

احتمالی  مخزن های  سنگ  از  يکی  عنوان  به   شده  ياد  سازند   .)1373 )افشارحرب، 
هیدروکربورهای حوضه کپه داغ نیز شناخته می شود و از اين ديد به  عنوان يکی از واحدهای 
.)Robert et al., 2014( رسوبی مهم و ارزشمند در شمال خاور ايران به شمار می رود 

پايین مشخص و  باال و  با مرزهای  مناسب  در پژوهش حاضر، دو برش  چینه شناسی 
پیوسته از اين سازند در کپه داغ خاوری انتخاب و مطالعه شده است. سنگ چینه نگاری 

اين توالی ها به شرح زير است:
2- 1. برش چینه شناسی طاهرآباد: اين برش چینه شناسی در باختر روستای طاهرآباد، با 

 مختصات جغرافیايی قاعده برش  56/85ً  ´36  ˚36 عرض شمالی و  55/03ً  ´02 ˚60 
 .)1 )شکل  دارد  جای  مشهد  خاور  شمال  کیلومتری   75 فاصله  در  خاوری،   طول 

تابستان 96، سال بيست و ششم، شماره 104، صفحه 223 تا 240

1- پیش نوشتار
رسوبات  تولیدکنندگان  شناخته شده  ترين  و  مهم ترين  از  يکی  آهکی  جلبک های 
در  بااليی  پتانسیل  موجودات  اين  هستند.  کم ژرفا  دريايی  محیط های  در  کربناته 
بازسازی محیط ديرينه و شرايط ديرينه بوم  شناسی دارند و در تحلیل ريزرخساره های 
سنگ آهک ها نقش به سزايی ايفا می کنند )Flugel, 2010(. جلبک ها گروهی منتسب 
به گیاهان پروتوزوا، جزو آبزيان ابتدايی، غیرآوندی و دارای ديواره سلولی هستند و 
سیتوپالسم آنها شامل رنگدانه های کلروفیلی است که اين رنگدانه ها در چرخه فتوسنتز 
نقشی بنیادين دارند )Wray, 1977(. بیشتر جلبک ها به دلیل وابستگی به نور ساکن پهنه 
نورانی هستند؛ محدوده تحمل شوری نزديک به معمولی دارند و بیشتر در آب های 
کم ژرفا و گرم اقیانوس ديده می شوند و بنابراين ابزار مناسبی برای ژرف سنجی ديرينه 
به شمار می روند )Kuss, 1994(. اين جلبک ها حتی در سکوهاي کربناته دوره کرتاسه 
هستند؛  شناور  روزن بران  و  آمونويیدها  مانند  شاخصی  سنگواره های  بدون  گاه  که 
.)Kuss, 1994( استفاده شده و مفید هستند  نیز  تقسیم بندی های زيست چینه ای   برای 
،De Castro (1991)، Chiocchini et al. (2008(  برای نمونه در گزارش های بسیاری همچون 
 Husinec and Sokac (2006)، Di Lucia et al. (2012)، Hanifzadeh et al. (2015)، 

20133( .Taherpour Khalil Abad et al، طاهرپور خلیل آباد و همکاران )1393( و 

همتی و همکاران )1395( از اين ريزسنگواره ها به  عنوان ابزارهای زيست چینه نگاری 
در کنار روزن بران کف زی استفاده  شده است. در حوضه رسوبی کپه داغ و به ويژه 
نیز جنس ها و گونه های متنوعی از جلبک های  در توالی های کربناته سازند تیرگان 
آهکی به فراوانی ديده می شود )Carevic et al., 2013(. به طوری  که برخی از آنها در 
بخش های باختری اين حوضه، حتی به  عنوان سنگواره های زيست زون ساز نیز مطرح 
Taherpour Khalil Abad et al., 2013؛ طاهرپور خلیل آباد و  شده اند )برای نمونه: 

همکاران، 1393؛ همتی و همکاران، 1395(. 
      در کنار اين جلبک های آهکی، گاهی فسیل هايی با عنوان کلی میکروپروبلماتیک ها 
بیشتر  چند  هر  است؛  شده  پرداخته  هم  آنها  به  نوشتار  اين  در  که  دارند  وجود  نیز 
و  شده اند  منشأيابی  امروزه  پژوهش  اين  در  شده  شناسايی  میکروپروبلماتیک های 

(
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به  و  پیوسته  به طور  متر،   72/5 از  بیش  ستبرايی  با  طاهرآباد  برش  در  تیرگان  سازند 
نسبت تدريجی روی سازند شوريجه جای گرفته است و خود توسط سازند سرچشمه 

پوشیده می شود. 
2- 2. برش چینه شناسی تاقدیس اشلیر: اين برش چینه شناسی با مختصات جغرافیايی 

قاعده برش 57/22ً ´42 ˚36 عرض شمالی و 42/99ً ´11 ˚60 طول خاوری، در فاصله 
 95 کیلومتری شمال خاور مشهد و شمال باختری روستای سنگانه جای دارد )شکل 1(.

توالی های سازند تیرگان در برش اشلیر 95/6 متر ستبرا دارد و حد زيرين و بااليی 
پیوسته و  با سازندهای شوريجه و سرچشمه  همانند برش چینه شناسی طاهرآباد،  آن 

همشیب است. 

3- روش مطالعه
در راستای اهداف پژوهشی اين نوشتار، نمونه برداری دقیقی روی دو برش چینه شناسی 
طاهرآباد و اشلیر صورت گرفت. اين نمونه برداری به صورت سیستماتیک در فواصل 
مشخص و با توجه به تغییرات سنگ چینه ای و رخساره ای انجام و در پايان 40 نمونه 
سنگی از برش طاهرآباد و 60 نمونه سنگی از برش اشلیر برداشت شد. پس از انتقال 
نمونه ها به آزمايشگاه آماده  سازی فسیل دانشگاه فردوسی مشهد، بیش از 150 مقطع 
نازک در جهات مختلف تهیه و محتوای سنگواره ای آن مطالعه و شناسايی شد. برای 
مطالعه و شناسايی جلبک های آهکی موجود در مقاطع نازک تهیه  شده از نوشته های 
Granier and Michaud, 1987;Bucur, 2000a;) است  شده  استفاده   مختلفی 
Bucur and Sasaran, 2005; Husinec and Sokac, 2006; Barattolo et al., 2008; 

Carevic et al., 2013; Husinec et al., 2009; Ivanova and Kolodziej, 20101 

.)Taherpour Khalil Abad et al., 2010; Hosseini and Conrad, 2008; Granier, 2013  

در بسیاری از مقاالت مرتبط با جلبک های آهکی افزون بر ويژگی های ظاهری اين 
بايومتريک نیز در نظر گرفته می شود. از آنجا که اين  سنگواره ها، اندازه گیری های 
اندازه گیری ها از ابزارهای ضروری تشخیص و گاه تنها راه شناخت گونه های مختلف 
يک جنس )برای نمونه گونه های جنس های Deloffrella و Salpingoprella( هستند 
)Granier, 2013(، در اين پژوهش هم به منظور شناسايی دقیق تر گونه های جلبکی، 

نبود  يا  وجود  انشعابات،  آرايش  آنها،  قرارگیری  چگونگی  پورها،  شکل  بر  افزون 
به  است.  شده  استفاده  هم  بايومتريک  روش های  از   ،.... و  غیرزايا  و  زايا  اندام های 
Deloffrella quercifoliipora، Permocalculus minutus و  دلیل اهمیت گونه های 
Permocalculus? halemediformis در پژوهش پیش  رو، با استفاده از نرم افزارهای 

و  شد  رسم  شده  ياد  گونه های  تیپ  نمونه های  از  نیز  نمادينی  شکل های  گرافیکی 
برای مقايسه هر چه بهتر اين گونه ها و رسم دقیق تر شکل های نمادين، ويژگی های 
 Granier and Michaud, 1987;( نوشته ها  ديگر  در  شده  ياد  گونه های  بايومتريک 

Bucur, 1994b and 2011( نیز مد نظر قرار گرفته است.

4- دستاوردها
مطالعه سیستماتیک جلبک های آهکی و ديگر ريزسنگواره های غیرروزن بران همراه 
)ريزمرجانیان- میکروپروبلماتیک ها( و توجه خاص به ويژگی های بايومتريک آنها 
نیز در  به شناسايی 16 جنس و 20 گونه در برش طاهرآباد و 12 جنس و 16 گونه 
برش تاقديس اشلیر انجامیده است )شکل های 2 و 3(. در اين میان جنس و گونه های 
متنوع شناسايی شده )پلیت های 1 تا 5( در توالی های کربناته سازند تیرگان در برش 

چینه شناسی طاهرآباد عبارتند از:
Acicularia sp., Arabicodium sp., Boueina sp., Boueina hochstetteri Toula 1884, 

Carpathoporella sp., Cayeuxia sp., Coptocompylodon sp., Deloffrella spn 

Deloffrella quercifoliipora Granier and Michaud 1987, Girvanella sp., 

Halimedaceae, Holosporella sp., Kopetdagaria sphaerica Maslov 1960, 

Marinella lugeoni Pfender 1939, Montiella? elitzae )Bakalova 1971( 

Radoicic 1980, Neomeris cretacea Steinmann 1899, Permocaculus sp., 

Permocalculus? halimedaformis Bucur 1994b, Permocalculus minutus 

Bucur 1994b, Russoella radoicicae Barattolo 1984, Terquemella sp.
     همچنین از مهم ترين جنس و گونه های شناسايی شده )پلیت های 1 تا 5( در برش 

تاقديس اشلیر می توان به موارد زير اشاره کرد:
Acicularia sp., Boueina sp., Boueina hochstetteri Toula 1884, 

Coptocampylodon sp., Deloffrella sp., Deloffrella quercifoliipora Granier 

and Michaud 1987, Halimedaceae, Holosporella sp., Kopetdagaria 

sphaerica Maslov 1960, Marinella lugeoni Pfender 1939, Montiella? 

elitzae (Bakalova 1971) Radoicic 1980, Neomeris cretacea Steinmann 

1899, Permocaculus sp., Permocalculus? halimedaformis Bucur 1994b, 

Permocalculus minutus Bucur 1994b, Russoella radoicicae Barattolo 1984, 

Terquemella sp.

     جلبک های آهکی شناسايی شده در اين پژوهش، فرم هايی متعلق به خانواده های 
و   Dasycladaceae، Triploporellaceae، Udoteaceae، Solenoporaceae

 Dasycladaceae به خانواده  متعلق  فرم های  میان  اين  Gymnocodiaceae هستند. در 

فراوان تر هستند. راسته Dasycladales به دلیل استفاده از کربنات کلسیم در ساخت ديواره 
.)Wray, 1977( سلولی خود و در پی آن قابلیت سنگواره شدن، اهمیت بیشتری دارند 

 اين راسته که از اواخر کامبرين ظهور يافته و تا به امروز نیز در درياها گسترده شده ؛ 
توالی های  يافته است و در  پالئوزويیک و مزوزويیک گسترش  به خوبی در دوران 
 .)Flugel, 2010( کربناته مزوزويیک نوتتیس در مقیاس جهانی به فراوانی حضور دارد
نقطه  به عنوان يک  را می توان  )Deloffre (1988 در مورد داسی کالدها  تقسیم بندی 
 Acetabulariaceae، عطف در مطالعه آنها دانست. وی داسی کالدها را به 5 خانواده
تقسیم   Seletonellaceae و   Beresellaceae، Dasycladaceae، Diploporaceae

شده  ياد  خانواده های  قالب  در  را  آهکی  جلبک های  از  جنس   180 و  کرده 
و   Permocalculus minutus گونه های  همچنین،   .)Riding, 1991( است  گنجانده 
نیز   Gymnocodiaceae آهکی  جلبک های  از   Permocalculus? halimedaformis

 برای اولین بار در اين نوشتار از توالی های کربناته سازند تیرگان گزارش می شوند.
توسط بار  يک  تنها  اين  از  پیش   Permocalculus? halimedaformis  گونه 

)Bucur )1994b از منطقه Minis Valley در کشور رومانی يافت شده است. بنابريان 

معرفی آن  و دومین  ايران  در  بار  اولین  برای  پژوهش  اين  ياد شده در  کشف گونه 
در جهان است. بر اين اساس، گسترش جغرافیايی گونه ياد شده دست کم با استناد 
شـمالی  لبه  ديرينـه جغرافـیايی  نقشه های  و حتی  عهد حاضر  نقشه های جغرافیايی  به 
به سوی خاور و  از 2800 کیلومتر  بیش   ،)Barrier and Vrielynck, 2008( نوتتیس 
حقیقت  در  گزارش  اين  می يابد.  گسترش  جنوب  سوی  به  کیلومتر   1000 از  بیش 
حوضه  در   Permocalculus? halimedaformis از  شده  يافت  نمونه  خاوری ترين 
نوتتیس است. همچنین جنس Carpathoporella که در برش چینه شناسی طاهرآباد 
)Arias et al. (1995 جزو جلبک های  مانند  منابع مختلف  به دست آمده است؛ در 
آهکی و در نوشته )Bucur et al. )2012 به عنوان میکروپروبلماتیک در نظر گرفته 
راسته  به  متعلق  را  جنس  اين   Schlagintweit and Gawlik )2009( اما  است؛  شده 
Gorgonacea در زيرمجموعه شاخه گزنده تباران يا مرجانیان )Cnidaria( دسته بندی 

در گروه   Sepkoski et al. )2002( نیز توسط   Coptocompylodon کرده اند. جنس 
شاخه گزنده تباران يا مرجانیان )Cnidaria( قرار گرفته است.

5- ریزدیرینه شناسی سیستماتیک
و  نیست  کارساز  ظاهری  شکل  پايه  بر  موارد  برخی  در  جلبکی  گونه های  شناخت 
اندازه گیری های  ابزار  از  استفاده  آنها  استناد  قابل  و  صحیح  شناسايی  راه  تنها  گاه 
بايومتريک است )Granier, 2013(. از اين  رو اندازه گیری شاخصه های بايومتريک، 
پايه مطالعات و شناسايی پژوهش حاضر را تشکیل داده است. در اين  میان مهم ترين 
برای گونه های مختلف، در جدول 1 آمده  اندازه گیری شده  و  مدنظر  ويژگی های 

;

.,
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مطالعه  مورد  برش های  شده  شناسايی  گونه های  چینه شناسی  انتشار  همچنین  است. 
 Palorbitolina lenticularis Range zone، زيست زون های  پايه  بر  نوشتار،  اين  در 
است   Kopetdagaria sphaerica subzone و   Balkhania balkhanica subzone

ارائه   )synonymy( فهرست هم معنايی در  است  و همکاران، 1395(. گفتنی  )همتی 
انتخابی رفتار شده و تنها به برخی از  شده برای گونه های شناسايی شده، به صورت 

 .)Selective synonymy( گزارش های مهم از گونه مورد نظر اشاره شده است
Phylum: Chlorophyta

Class: Dasycladophyceae Hoek et al., 1995

Order: Dasycladales Pascher, 1931

Family: Dasycladaceae Kutzing, 1843

Genus: Acicularia d'Archiac, 1843

Acicularia sp.

و  برش طاهرآباد  TH116 در  و   TH113، TH112 نمونه های  -الیه های دربرگیرنده: 

نمونه های EH118، EH124 و EH125 در برش تاقديس اشلیر.
- توضیحات: جنس Acicularia و جنس Terqumella شباهت های زيادی با هم دارند. 

شبدر  برگ  ساختار  وجود  جنس  دو  اين  تفکیک  برای  معیارها  ساده ترين  از  يکی 
ايجاد  است و سبب  متصل   Acicularia زايشی جنس  اندام های  به  است که  مانندی 
در  تنها  مانند  شبدر  ساختارهای  می شود.  شده  ياد  جنس  در  ديسکی شکل  ساختار 
جنس  اين  می توان  همچنین   .)Bucur et al., 2008( می شود  ديده  طولی  برش های 
را به دلیل نبود حفره مرکزی به آسانی از جنس Coptocampylodon شناسايی کرد. 
يکی از راه های شناسايی گونه های اين جنس وجود اسپیکول )spicule( و چگونگی 
قرارگیری آنها است)Johnson,1961(. اين ويژگی همانند ساختار شبدر مانند تنها در 
برش های طولی قابل پیگیری است. از آنجا که در برش های چینه شناسی طاهرآباد و 
اشلیر تنها برش های عرضی از اين ريزسنگواره وجود دارد، امکان شناسايی گونه دقیق 

نمونه مورد بحث وجود ندارد. 
- تعداد نمونه: 3 نمونه در برش طاهرآباد و 6 نمونه برش اشلیر.

در   d'Archiac توسط  بار  اولین   Acicularia جنس  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   -

ائوسن حوضه فرانسه گزارش شده است. گونه های ديگری  از رسوبات  سال 1843 
با  شمالی  امريکای  از   Acicularia americana و   Acicularia jurassica همچون 
افزون  شده اند.  معرفی  و  شناسايی  بعد  سال های  در  کرتاسه  پسین-  ژوراسیک  سن 
کپه داغ در  سفیدکوه  سازند  زيرين  ترياس  رسوبات  از   Acicularia جنس  آن،   بر 

 ،)Csaszar et al., 1994( بارمین پسین- آپتین پیشین استرالیا ،)Baud et al., 1991(

 )Taherpour Kalil Abad et al., 2010( توالی های بارمین پسین- آپتین پیشین کپه داغ
و نئوکومین- آپتین کوه سورمه زاگرس )Abyat et al., 2012( نیز گزارش  شده است. 

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

:Acicularia sp. اندازه گیری های بايومتريک
Nc:6; EDC (mm): 0.147; ADC (mm): 0.153; Edc (mm): 0.036;   

Adc (mm): 0.033; Ds (mm): 0.006 – 0.011.  

Kopetdagaria Maslov, 1960

Kopetdagaria sphaerica Maslov, 1960

(Pl. 1, Fig. 6)

1960 Kopetdagaria sphaerica  - Maslov: Fig. 1a, 3a-c

2002b Kopetdagaria sphaerica Maslov - Bucur: Pl. 1-4

2012 Kopetdagaria sphaerica Maslov - Bucur et al.: Fig. 7a-1

2013 Kopetdagaria sphaerica Maslov - Taherpour Khalil Abad et al.: Fig. 6

- الیه های دربرگیرنده:  نمونه های TH119 تا TH132، TH122 و TH140  در برش 

تا   EH132، EH129.1، EH129، EH120، EH118, EH116 نمونه های  و  طاهرآباد 
و   EH158، EH156، EH155، EH153، EH152، EH141 تا   EH139، EH136

EH159 در برش تاقديس اشلیر. 

خود  سوی  يک  در  که  است  شکل  نیمه کروی  تالوس  داراي  اين گونه  توصیف:   -

بازشدگی دارد. انشعابات اولیه در گونه ياد شده به صورت نیمه کروي و حفره مانند 
است و اين انشعابات به سطح داخلی و خارجی تالوس وصل شده اند. 

برش  در  نمونه   25 و  طاهرآباد  چینه شناسی  برش  در  نمونه   39 نمونه:  تعداد   -

چینه شناسی تاقديس اشلیر.
ترکمنستان  کپه داغ  حوضه  پسین  بارمین  توالی های  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   -

 ،)Bucur, 2002b( پیشین رومانی  بارمین پسین- آپتین  نهشته های   ،)Maslov, 1960(

توالی های بارمین پسین؟- آپتین پیشین ايران مرکزی )Bucur et al., 2012( و اليه های 
.)Taherpour Khlil Abad et al., 2013( بارمین پسین- آپتین پیشین حوضه کپه داغ

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

 : Kopetdagaria sphaerica  اندازه گیری های بايومتريک
L (mm): 1.07 – 1.79; D (mm): 1.58 – 1.97;  d (mm):0.9 – 1.6;  

d/D (mm): 0.37 – 0.53; l (mm): 0.39 – 0.44; p (mm): 0.27 – 0.35;  W: 8-9. 

 Montiella Morellet and Morellet, 1922

Montiella? elitzae Bakalova, 1971

(Pl. 1; Fig. 5)

?1960 Turkmenaria adducta - Maslov: Fig. 1b, Fig. 2

1980 Montiella? elitzae nov. komb. Bakakova - Radoicic: Pls. I - IV; Figs. 1, 2 

2009 Cylindroporella sp. - Parvaneh Nejad Shirazi: Fig. 3H.

2010 Montiella? elitzae Bakolova -Taherpour Khalil et al.: Fig )a-d(

2012 Montiella? elitzae (Bakalova 1971) Radoicic 1980 - Bucur et al.: Fig. 8a–p.

 TH114، TH112، TH111، TH106، TH104 نمونه های  دربرگیرنده:  -الیه های 

EH104، EH102 نمونه های  و  طاهرآباد  برش  در   TH125 و   TH118، TH115 

 EH129.1، EH129، EH128، EH125 تا   EH123، EH121، EH.120، EH116

EH141، EH140، EH138، EH136، EH134، EH131 و EH154 در برش تاقديس اشلیر. 

- توصیف: تالوس اين  گونه به شکل استوانه ای و دارای حلقه های بسیار زياد است. 

اندام های زايشی )fertiles( به صورت نیمه کروی تا کروی هستند و در انتها به حالت گالبی 
 شکل ديده می شوند. جايگاه اين اندام ها در باالی اندام های غیر زايشی )steriles( است. 
- توضیحات: )Maksoud et al. )2014 با توجه به نمونه های يافت شده از اين گونه در 

لبنان، شاخصه های بايومتريک آن را مورد بازنگری قرار داده و رابطه رياضی برای 
حجم اندام های زايشی و غیر زايشی ارائه کرده اند. در اين پژوهش نیز اندازه گیری های 
بايومتريک با استناد به گزارش ايشان انجام شده است. همچنین در مقاالت مختلف 
توضیحات   )Taherpour Kalil Abad et al., 2010; Bucur et al., 2012 )همچون 

کاملی درباره جايگاه اين جنس و نظرات گوناگون پیرامون آن پرداخته شده است. 
- تعداد نمونه: 20 نمونه در برش طاهرآباد و 27 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

ترکیه بارمین  پسین؟-  هوتريوين  توالی های  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   - 

زاگرس زيرين  کرتاسه  نهشته های   ،)Kirmaci et al., 1996( 

پیشین حوضه  آپتین  پسین-  بارمین  اليه های   ،)Parvaneh Nezhad Shirazi, 2009(

آپتین  پسین-  بارمین  سنگ های   ،)Taherpour Kalil Abad et al., 2010( کپه داغ 
 پیشین فرانسه )Bucur, 2011( و رديف های بارمین پسین؟- آپتین پیشین ايران مرکزی

.)Bucur et al., 2012(

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

Montiella? Elitzae  اندازه گیری های بايومتريک
L (mm): 1.48 – 4.95; D (mm): 0.52 – 1.3; d (mm): 0.26 – 0.43; d/D (mm): 

0.31-0.52; if (mm): 0.82 – 0.35; pf (mm): 0.27- 0.35; ls (mm): 0.25 - 0.28; 

ps (mm): 0.08 – 0.12; w: 7; H (mm): 0.30 – 0.68; e (mm): 0.27 – 0.48.  

Neomeris Lamouroux, 1816

Neomeris cretacea Steinmann, 1899

(Pl. 1; Fig. 9)
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1899 Neomeris )Herouvalina( cretacea Steinmann: Figs. 14–18

1993 Neomeris cretacea Steinmann - Granier and Deloffre: p. 36, 47

2002 Neomeris )Larvania( decapoaae n.sp. - Radoicic: Pl. 2, Figs. 1–8, Pl. 4, Fig. 5

2008 Neomeris cretacea Steinmann - Bucur: Fig. 7k

2010 Neomeris? cf. cretacea Steinmann -Taherpour Khalil Abad et al.: Fig. 6 )m(

-الیه های دربرگیرنده:  نمونه های TH107، TH105، TH104 تا TH110 وTH133  در 

 EH129.1، EH129، EH125، EH124، EH106، EH103 برش طاهرآباد و نمونه های
EH141، EH134، EH130 و EH155 در برش تاقديس اشلیر.

- توصیف: يکی از ويژگی های شاخص اين  گونه انشعابات ناحیه مرکزي است. هر 
يک از اين انشعابات در ادامه خود به انشعابات تار مانندی می رسند. اندام های زايشی 
و  يا گالبی شکل هستند  و  به کروی  Neomeris cretacea در کسیه هايی  در گونه 

.)Barattolo and Romano, 2001( جايگاه آنها در انشعابات اولیه است
- تعداد نمونه: 9 نمونه در برش طاهرآباد و 29 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

 ،)Steimann, 1899( مکزيک  میانی  آلبین  نهشته های  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   -

رديف رسوبات بارمین پسین- آپتین پیشن رومانی )Bucur, 1994a(، نهشته های کرتاسه 
 زيرين زاگرس )Parvaneh Nezhad Shirazi, 2009(، اليه های بارمین پسین- آپتین
 پیشین کپه داغ )Taherpour Khalil Abad et al., 2010( و توالی های بارمین پسین؟- آپتین

.)Bucur et al., 2012( پیشن ايران مرکزی
- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

:Neomeris cretacea اندازه گیری های بايومتريک
L (mm): 191 – 2.48; D (mm): 0.98 – 1.79; d (mm): 0.63 – 1.00; d/D (mm):   

0.55 – 0.64; l (mm): 0.19 – 0.31; p (mm): 0.10 – 0.16;  e (mm): 0.18 – 0.48. 

Terquemella Morellet, 1913

Terquemella sp.

(Pl. 1; Fig. 2)

برش  در    TH133 و   TH114، TH107، TH106 نمونه های  - الیه های دربرگیرنده: 

برش  در   EH139 و   EH134، EH133، EH129، EH124 نمونه های  و  طاهرآباد 
تاقديس اشلیر.

و کیسه های  بوده  دايره ای شکل  به صورت  برش عرضی  در  اين گونه  توضیحات:   -

زايشی آن به صورت حفره های کروی شکلی در حاشیه بیرونی ديده می شوند )برای 
مقاله به  مشابه  جنس های  ديگر  و   Terquemella جنس  درباره  تکمیلی   توضیحات 

)Bucur et al. )2012 مراجعه شود(.

- تعداد نمونه: 4 نمونه در برش طاهرآباد و 5 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

رومانی شمال  و  سیبری  پسین  آپتین  اليه های  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   - 

کپه داغ پیشین  آپتین  پسین-  بارمین  توالی های   ،)Bucur et al., 2008( 

کوه  آپتین  نئوکومین-  رسوبات  رديف   ،)Taherpour Khalil Abad et al., 2010(

در  زاگرس  سنومانین  آلبین-  نهشته های  و   )Abyat et al., 2012( زاگرس  سورمه 
اين جنس، گونه  از  )Parvaneh Nezhad Shirazi,  2008(. همچنین  نزديک شیراز 
Terqumella concava توسط )Bernier )1979 از رسوبات پورتلندين فرانسه معرفی 

شده است.
- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

 :Terquemella sp. اندازه گیری های بايومتريک
Nc: 7 -9; EDC (mm): 0.15 – 0.21 mm; ADC (mm):0.19 – 0.23; eds (mm): 

0.05 – 0.06; ads (mm): 0.04; Ds (mm): 0.01 – 0.03.     

Family: Triploporellaceae (Pia, 1920)

Deloffrella Granier and Michaud, 1987

Deloffrella quercifoliipora Granier and Michaud, 1987

(Fig. 4)

1987 Deloffrella quercifoliipora Granier and Michaud: Text-Fig. 3, Pl. I, Figs 1–10

2002a Deloffrella quercifoliipora Granier and Michaud - Bucur: Pl. 3, Figs 1–5

2003 Deloffrella quercifoliipora Granier and Michaud - Bucur et al.: Pl. 1, 

Figs 1–3

2011 Deloffrella quercifoliipora Granier and Michaud -Bucur: Pl. 6, Fig. 1

2012 Deloffrella quercifoliipora Granier and Michaud - Bucur et al.: Fig. 6, b-i

- الیه های دربرگیرنده: نمونه های TH111، TH104 و TH114  دربرش چینه شناسی 

  EH129.1، EH.129، EH125، EH120 EH1116، EH103، نمونه های  و  طاهرآباد 
EH134، EH133،  EH132 و EH136 در برش چینه شناسی تاقديس اشلیر.

 Deloffrella quercifoliipora تالوس گونه ،Granier )2013( توصیف: بنابر نوشته -

می شود.  ديده  کوتاه  جانبی  انشعاب  چهار  با  همراه  و  شکل  استوانه ای  کوچک، 
برگی شکل است که می توان آن را  انشعابات  ياد شده وجود  مشخصه ديگر گونه 
بايومتريک  اندازه گیری های  کرد.  خوبی  شناسايی  به   مماسی  و  طولی  برش های  در 
اين انشعابات در تشخیص اين  گونه اهمیت ويژه ای دارد و به شناسايی و تفکیک آن 
 .)Granier, 2013( کمک شايانی می کند Deloffrella hauteriviana به  ويژه از گونه
گفتنی است گونه Deloffrella hauteriviana که پیش از اين گونه ای مرتبط با جنس 
گونه های  از  بود؛  شده  مطرح   Dissocladella hauteriviana نام  با   Dissocladella

جلبکی شاخص رخساره اورگونین بوده و بازه زمانی به نسبت کوتاهی )واالنژينین 
و  کوچک  ابعاد  گونه  اين  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  پیشین(  بارمین  پسین- 
انشعابات  می شود.  يافت  منشعب  تا  ساده  اشکال  به  که  دارد  شکل  لوله ای  تالوس 
در اين گونه به شکل درختچه ای و پنج تايی به ساقه اصلی متصل شده اند. ستبرای 
اين انشعابات در ابتدا کم است و سپس با تقسیم شدگی ديکوتومی )میزان انشعابات 
احتماالً سه تايی است(، اين میزان ستبرا افزايش می يابد. میزان کلسیتی شدن در اين 
گونه از يک نمونه به نمونه ديگر متفاوت است. برای ارائه اطالعات بیشتر در مورد 
شاخصه های بايومتريک و نه Deloffrella quercifoliipora، شکل نمادينی با توجه به 
مدل ارائه شده توسط )Granier and Michaud (1987 رسم و جايگاه اين شاخصه ها 

روی تصوير گونه نشان داده شده است )شکل 4(.
 Triploporellaceae متعلق به خانواده Deloffrella quercifoliipora توضیحات: گونه -

با انتشار چینه شناسی کیمريجین- آپتین، از گونه های مهم در تعیین توالی های بخش 
شمالی حوضه تتیس است. هر چند در بیشتر مقاالت و گزارش های منتشر شده )مانند

نظر  در  پسین  بارمین  گونه  اين  آخرين حضور   ،)Bucur, 2002a, 2008 and 2011

گرفته شده است )به جز Granier and Deloffre, 1993(. ظاهراً اين گونه تاکنون از 
ايران( گزارش  بخش های جنوبی حوضه تتیس )به ويژه حوضه رسوبی زاگرس در 
اين  نمونه،  برای  است.  معرفی شده  ايران مرکزی  از  برخی گزارش ها  در  اما  نشده؛ 
گونه از سازند تفت )Bucur et al., 2012( يافت شده؛ اما از آنجا که اشاره دقیقی به 
 جايگاه سنی آن در اين گزارش نشده است )به طور کلی بارمین پسین؟- آپتین پیشین(

و گزارش ياد شده دارای نمودار پراکندگی گونه های شناسايی شده نیست؛ محدوده 
سنی ياد شده تاحدی مبهم باقی مانده است. موسويان و همکاران )1393( نیز گونه 
Deloffrella quercifoliipora را از سازند شاه کوه گزارش  و سن بارمین پسین- آپتین 

پیشین را برای آن در نظر گرفته اند. به باور ايشان، گونه ياد شده گسترش سرتاسری 
در توالی های اشاره شده دارد. با توجه به شکل ارائه شده از اين گونه و ارائه نشدن 
اندازه گیری های بايومتريک، محدوده سنی ياد شده نیز به دقت قابل رديابی نیست. 
مطالعات انجام شده روی سازند تیرگان در نواحی خاوری تا باختری حوضه رسوبی 
با  اين گونه در مناطق کم ژرفا تر خاوری  کپه داغ نشان داده است که میزان فراوانی 
 انرژی متوسط به باال بیش از نواحی ژرف تر باختری است )طاهرپور خلیل آباد، 1392(. 
ايالت  خاور  در  آنکه  گونه  اين  سنی  موقعیت  با  ارتباط  در  مهم  نکته       
نام  به  بازنگری  از  پس  که   )Bucur, 2000b( کارپاتوپونتیک  جلبکی  زيستی 
است؛  شده  خوانده   )Taherpour Khalil Abad et al., 2013( کارپاتوسیمريک 
بخش های  از  کمتر   Deloffrella quercifoliipora گونه  حضور  زمانی  بازه 
 .)Granier and Deloffre, 1993 نمونه  )برای  است  زيستی  ايالت  اين  باختری 
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کارپاتوسیمريک  ايالت  خاوری  بخش  در  که  کپه داغ  رسوبی  حوضه  در 
همانند  روزن بران  از  شاخصی  گونه های  ظهور  اولین  با  همزمان  دارد؛  قرار 
 ،Dictyoconus pachymarginalis و   Praeorbitolina cormyi، Iraqia simplex 

گستره  بنابراين  و  يافته  انقراض   Deloffrella quercifoliipora جلبکی  گونه 
 ،Balkhania balkhanica همچون  بارمین  گونه های شاخص  با  آن  همزمان   حضور 
مؤيد   ،Praturlonella dalmatica و   Juraella bifurcata، Salpingoporella cemi

بیشترين بازه زمانی بارمین پسین برای اين گونه در اين ناحیه از ايالت ياد شده است.
گونه دقیق،  بايومتريک  اندازه گیری های  به  استناد  با  حاضر  پژوهش  در        

و  طاهرآباد  برش های  پايینی  بخش های  در  تنها   Deloffrella quercifoliipora

پسین  بارمین  سن  بیشترين  باال،  جمالت  به  توجه  با  بنابراين  و  شده  يافت  اشلیر 
بنابراين  است.  شده  نظرگرفته  در   Deloffrella quercifoliipora گونه  برای 
پیشین  آپتین  پسین-  بارمین  مرز  عنوان شاخص  به   ياد شده  آخرين حضور گونه 

شده  است.  دانسته 
- تعداد نمونه: 6 نمونه در برش طاهرآباد و 23 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

مکزيک پورتلندين  کیمريجین-  اليه های  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   - 

مرکزی ايران  هوتريوين  توالی های   ،)Granier and Michaud, 1978( 

ايران  پیشین  آپتین  پسین؟-  بارمین  رسوبات  رديف   ،)Bucur et al., 2003(

فرانسه و  رومانی  پسین  بارمین  نهشته های   ،)Bucur et al., 2012(  مرکزی 
.)Bucur, 2002a, 2008 and 2011(

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین.

Deloffrella quercifoliipora اندازه گیری های بايومتريک
w´´´´: 8; p4 (mm): 0.01; l4(mm): 0.029; w´´´: 4;  p3(mm): 0.02; l3(mm):0.05;  

w´´: 2; p2(mm): 0.03; l2(mm): 0.08; p1(mm):0.09; l1(mm): 0.14; w: 6 - 8;    

P (mm): 0.17; L (mm): 0.19 -0.30 ; e (mm): 0.30; d/D (mm): 0.35 – 0.40;  

d (mm): 0.16 – 0.26; D (mm): 0.40-0.91; L (mm): 1.53-2.36.   

Holosporella Pia, 1930

Holosporella sp.

- الیه های دربرگیرنده: نمونه های TH104 و TH105 در برش طاهرآباد و نمونه های 

EH134، EH129.1، EH116، EH103 در برش تاقديس اشلیر.

ويژگی هايی  از  جانبی  انشعابات  شکل  و  بايومتريک  اندازه گیری های  توضیحات:   -

مؤثر در شناسايی گونه های اين جنس بوده )Bucur et al., 2012(، همچنین تالوس 
از  موجود،  نمونه  در  بوده که  ستبر  ديواره های  با  استوانه ای  به صورت  اين گونه  در 
اليه های منفرد اسپارايتی متبلور ساخته شده است. به دلیل نبود برش های مناسب از 
گونه  تشخیص  امکان  بايومتريک،  اندازه گیری  محدوديت های  و  ريزسنگواره  اين 
 Holosporella به  متعلق  معدود گونه های  از  است.  نشده  میسر  ياد شده  نمونه  دقیق 
در محدوده سنی بارمین پسین؟- آپتین پیشین، گونه Holosporella farsica است که 
اندازه گیری های بايومتريک انجام شده در اين پژوهش با اندازه گیری های ارائه شده 

توسط  )Bucur et al.)2012 در ارتباط با اين گونه متفاوت است.   
- تعداد نمونه: 5 نمونه در برش طاهرآباد و 7 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

است داده  روی  پسین  ترياس  در  جنس  اين  ظهور  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   - 

پیشین  آپتین  پسین-  بارمین  رسوبات  رديف  در  آن  حضور  همچنین   .)Pia, 1930(

گزارش  شده  نیز   )Taherpour Kalil Abad et al., 2010( کپه داغ  رسوبی  حوضه 
است. افزون بر آن، گونه Holosporella nkossaensis از رسوبات منتسب به آلبین- 
با  نیز از اليه های   Holosporella farsica )Granier, 2008( و گونه   سنومانین برزيل 

سن بارمین پسین؟- آپتین پیشین ايران مرکزی )Bucur et al., 2012( يافت شده اند.
- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

:Holosporella sp. اندازه گیری های بايومتريک
L (mm): 0.95 – 1.00; D (mm): 0.68; d (mm): 0.44; d/D (mm): 0.64; p1 

(mm): 0.16;  p2 (mm): 0.103; p3 (mm): 0.101; W: 7 – 9.   

Russoella Barattolo, 1984

Russoella radoicicae Barattolo, 1984

(Pl. 1; Fig. 1)

1984 Russoella radoicicae - Barattolo: Pl. 1, Figs. 1–15

1992 Russoella radoicicae Barattolo - Mancinelli: Pl. 5, Figs. 7–9

2011 Russoella radoicicae Barattolo - Bucur: Pl. 6, Figs. 9–10

2012 Russoella radoicicae Barattolo - Bucur et al.: Fig. 10, m-o

TH116 در برش طاهرآباد و  TH113، TH111 و  نمونه های  - الیه های دربرگیرنده: 

نمونه های EH140، EH125، EH124، EH116 و EH158 در برش تاقديس اشلیر.
- توصیف: اين گونه اندازه کوچک دارد و گلبول های عدسی شکل شناسايی  شده 

در مقاطع نازک، به عنوان پرکننده  بخش هايی از حفرات و يا فضای داخلی انشعابات 
 Actinoporella آن در نظر گرفته می شود.  اين ويژگی در برخی از نمونه های جنس

نیز  شناسايی و ديده شد. 
- تعداد نمونه: 3 نمونه در برش طاهرآباد و 5 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

- انتشار چینه شناسی جهانی: توالی های بارمین پسین فرانسه )Bucur, 2011(، نهشته های 

بارمین پسین- آپتین پیشین ايران مرکزی و کپه داغ )Bucur et al., 2012( و اليه های 
.)Barattolo, 1984( آلبین ايتالیا

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

:Russoella radoicicae  اندازه گیری های بايومتريک
EDC (mm):0.16; ADC (mm): 0.14; eds (mm) : 0.04.  

Class: Ulvophyceae Stewart and Mattox, 1978

Order: Bryopsidales Schaffner 1922

Family: Udoteaceae (Edlicher) Agardh, 1887–1888

Arabicodium Elliott, 1957

Arabicodium sp.

(Pl. 1; Fig. 3)

 TH116 تا   TH114 TH110، TH106، TH104 و  نمونه های  - الیه های دربرگیرنده: 

در برش طاهرآباد.
- توضیحات: به دلیل حفظ شدگی نامناسب انشعابات اين نمونه و نبود برش های مناسب 

از آن در جهات مختلف، شناسايی دقیق اين ريزسنگواره جلبکی میسر نشده است. 
 Halimeda که سبب تفکیک آن از جنس Arabicodium يکی از ويژگی های جنس
و جنس Boueina می شود، وجود رديف های سلولی کوچک در بخش مرکزی آن 
 Halimeda نیز شکل يکسان دارند. اين جنس همانند جنس  است که اين رديف ها 

 .)Bucur, 1994b( در تعارض است Boueina بندبند بوده و از اين ديد با جنس
- تعداد نمونه: 10 نمونه در برش چینه شناسی طاهرآباد.

- انتشار چینه شناسی جهانی: اين جنس برای اولین باز از اليه های ژوراسیک میانی عمان 

)Elliott, 1957( و در پژوهش های بعدی از محدوده سنی آلبین اردن گزارش شده 

Arabicodium aegagrpiloides گونه  همچنین   .)Kuss and Conrad, 1991(  است 
.)Bucur, 1994a( در توالی های بارمین پسین- آپتین پیشین رومانی شناسايی شده است  

پیشین حوضه   بارمین پسین؟- آپتین  از اليه های   Arabicodium نیز جنس  ايران   در 
ايران مرکزی توسط )Bucur et al. )2012 گزارش شده است.

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

 :Arabicodium sp. اندازه گیری های بايومتريک
L (mm): 0.71; D (mm): 1.05; d (mm): 0.67; d/D (mm): 0.63.

Boueina Toula, 1884

Boueina sp.

(Pl. 1, Fig. 7)

- الیه های دربرگیرنده: نمونه های TH118، TH106، TH104 و TH125 در برش 
 EH121، EH120، EH118، EH116، EH106، EH102، نمونه های  و  طاهرآباد 
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 EH140، EH138، EH136، EH134، تا   EH132، EH129.1، EH129، EH125

EH141 و EH154 در برش تاقديس اشلیر.

جنس به  زيادی  شباهت  انشعابات،  ساختار  ديد  از   Boueina جنس  توضیحات:   - 

بايومتريک، يکی ديگر از راه های تفکیک  Halimeda دارد. افزون بر شاخصه های 

اين دو جنس از يکديگر توجه به حالت بندبند ساقه و ستبرای فیالمنت ها در ناحیه 
کورتکس است. به دلیل میکرايتی شدن برخی نمونه ها، انشعابات دخیل در تشخیص 
و شناسايی گونه های مختلف جنس Boueina از بین رفته و بنابراين اين ريزسنگواره ها 
تعیین کننده در  انشعابات  نمونه های ديگر،  برخی  معرفی شده اند. در   sp. به صورت 
 Boueina hochstetteri تشخیص گونه حفظ شدگی خوبی دارد که به شناسايی گونه

انجامیده است.
- تعداد نمونه: 10 نمونه در برش طاهرآباد و 25 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

- انتشار چینه شناسی جهانی: نهشته های آلبین اردن )Kuss and Conrad, 1991(، توالی های 

)Taherpour Khalil Abad et al., 2010( بارمین پسین- آپتین پیشین حوضه کپه داغ 
.)Bucur et al., 2012( و رديف های بارمین پسین؟- آپتین پیشن ايران مرکزی 

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

:Boueina sp. اندازه گیری های بايومتريک
L (mm): 0.60; D (mm): 1.04; d (mm): 0.30; d/D (mm):0.28. 

Boueina hochstetteri Toula, 1884

(Pl. 1; Fig, 4)

1884 Boueina hochstetteri - Toula: Pl. 5, Figs. 10a-b, Pls. 7-9

1922 Boueina hochstetteri - Raineri: Fig. 13

1963 Boueina hochstetteri var. moncharmonti - Decastro: Pl. 1. Figs. 6-8

1994 Boueina hochstetteri Toula - Kuss: Pl. 3, Figs. 1-4

2014 Boueina hochstetteri Toula - Schlagintweit and Wilmsen: Figs. 8u-w.

 TH119، TH114، TH111، TH110، TH104 نمونه های  دربرگیرنده:  الیه های   -

 EH118، نمونه های  و  طاهرآباد  برش  در   TH134 و   TH132، TH124، TH121 تا 
EH132،  EH129.1، EH129، EH125 تا EH141، EH139، EH134 و EH154 در 

برش تاقديس اشلیر.
به وجود کیسه های زايشی در  از مهم ترين ويژگی های اين گونه می توان  - توصیف: 

برش عرضی اشاره کرد. همچنین در نوشته )Bucur et al. )2012 از اين گونه به عنوان 
نوشتار شکل  همین  در  و  شده  ياد   Boueina زياد جنس  طول  با  گونه های  از  يکی 

ريختاری گونه مورد بحث به صورت بوته ای و با اشکال نامنظم عنوان شده است. 
گونه به  نسبت   Boueina hochstetteri گونه  داخلی  انشعابات  توضیحات:   - 

نیز  بیشتری  فاصله  در  و  دارد  منظم تری  درشت  فیالمنت های   Boueina pygma

گونه  اين  شناسايی  در  بايومتريک  اندازه گیری های   .)Kuss, 1994( گرفته اند  قرار 
شاخصه ها  اين  از  استفاده  با  سنومانین  رسوبات  در  که  به طوری  بود؛  کننده  تعیین 
کرد جدا   Boueina iberica گونه  از  را   Boueina hochstetteri می توان  آسانی   به 

.)Schlagintweit and Wilmsen, 2014(

- تعداد نمونه: 12 نمونه در برش طاهرآباد و 15 نمونه در برش اشلیر. 

همجوار مناطق  و  بالکان  خاور  بار  اولین  گونه  اين  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   - 

ايتالیا آپتین  سنی  محدوده   در  بعدی  گزارش های  در  و  معرفی   )Toula, 1884( 

بارمین   ،)Elliott, 1959( عراق  هوتريوين  واالنژينین-   ،)De Castro, 1963( 

مرکزی ايران  و   )Taherpour Khlil Abad et al., 2009( کپه داغ  آپتین   پسین؟- 
 Schlagintweit and( اسپانیا  سنومانین  اليه های  همچنین  و   )Bucur et al., 2012(

Wilmsen, 2014( شناسايی شده است. 

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.
:Boueina hochstetteri اندازه گیری های بايومتريک

L (mm):1.61; D (mm): 0.77 – 0.91; dcz (mm): 0.22; dmz (mm): 0.30 – 0.74; 

dfc (mm): 0.02 – 0.3; dfm (mm): 0.04 – 0.09; dmz/D (mm): 0.28.     

Cayeuxia Frollo, 1938

Cayeuxia sp.

-الیه های دربرگیرنده:نمونه TH115 در برش چینه شناسی طاهرآباد.

چندين  از  قطر  ديد  از  و  مدور  و  بالشی  به صورت  جنس  اين  شکل  توضیحات:   -
میلی متر تا چند سانتی متر است. با توجه به اينکه تنها يک نمونه از اين ريزسنگواره 
در برش های مورد مطالعه يافت شده که ريزساختارهای مهم آن نیز نامشخص است؛ 

امکان انجام اندازه گیری شاخصه های بايومتريک آن میسر نشده است. 
- انتشار چینه شناسی جهانی: جنس Cayeuxia اولین با از توالی های ژوراسیک فرانسه 

)Frollo, 1938( گزارش شده است. همچنین از محدوده سنی بريازين-ـ واالنژينین 

کپه داغ  پیشین  آپتین  پسین-  بارمین  اليه های  و   )Hughes, 2005( سعودی  عربستان 
)Taherpour Khalil Abad et al., 2010( يافت شده است. 

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین )؟(- آپتین پیشین.

Family: Solenoporaceae Pia, 1927

Marinella Pfender, 1939

Marinella lugeoni Pfender, 1939

(Pl. 1; Fig. 8)

1959 Lithophyllum? shebae - Elliott: Pl. 1, Fig. 7

1974 Lithophyllum? shebae Elliott - Saint Marc: Figs. 8-9

1994 Marinella lugeoni Pfender - Kuss: Pl. 1, Figs. 1-4

2008 Marinella lugeoni Pfender - Granier et al.: Pl. 2, Fig. A

2012 Marinella lugeoni Pfender- Bucur et al.: Fig. 16i

- الیه های دربرگیرنده: نمونه های TH113، TH104 و TH114 در برش طاهرآباد و 

نمونه های EH129.1، EH124، EH120، EH119، EH103 و EH130 در برش اشلیر.
اين  و  است  نامنظم  به صورت  اين گونه جلبکی  در  ايجاد شده  ساختمان  توصیف:   -

آرايش  و  مانندی می شود که  چگونگی رشد  دايره  توده های  تشکیل  حالت سبب 
دربر  را  مستقیم  تا  سینوسی  از  مختلفی  آن، حالت های  در  متراکم  سلولی  رشته های 
می گیرد. حاصل اين چیدمان سبب شده گونه مورد بحث در زير میکروسکپ مانند 

اثرانگشت ديده شود که اين ويژگی به شناسايی آسان آن کمک می کند. 
- تعداد نمونه: 9 نمونه در برش طاهرآباد و 11 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

 ،)Kuss, 1994( انتشار چینه شناسی جهانی: نهشته های آلبین- تورنین مصر و اردن -

بارمین  توالی های   ،)Garenier et al., 2008( برزيل  سنومانین  آلبین-   اليه های 
پسین؟- آپتین پیشین کپه داغ )Tahepour Khalil Abad et al., 2010(، کرتاسه پیشین 
و سنگ های ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین   )Bucur et al., 2012( ايران مرکزی 

.)Bucur et al., 2012( حوضه تتیس
- انتشار چینه شناسی در برش های موردمطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

Family: Gymnocodiaceae Elliott, 1955

Permocalculus Elliott, 1955

Permocalculus sp.

 TH114، TH113، TH109، TH105، TH104، نمونه های  دربرگیرنده:  الیه های   -

 EH106، EH102، نمونه های  و  طاهرآباد  برش  در   TH131 و   TH124، TH121

و   EH129.1، EH129، EH125، EH124، EH121، EH120، EH116، EH111

EH134 دربرش تاقديس اشلیر.

تالوس  به  می توان  اين جنس  ويژگی های  مهم ترين  از  کلی  در حالت  توضیحات:   -

نامنظم و بندبند اشاره کرد. اين بندها اشکال گوناگون کروی، تخم مرغی ، بشکه ای، 
طويل و انگشتی دارند. فرايند میکرايتی شدن گاه سبب از بین رفتن ريخت شناسی اين 
انشعابات و سخت شدن شناسايی گونه ها می شود. از آنجا که اين فرايند در برخی 
از نمونه های به دست آمده اين پژوهش مشهود بوده؛ امکان شناسايی دقیق گونه آن 

فراهم نشده است. 
- تعداد نمونه: 10 نمونه در برش طاهرآباد و 15 نمونه در برش تاقديس اشلیر.
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- انتشار چینه شناسی جهانی: Permocalculus در سطح جنس از نقاط مختلفی در دنیا 

بارمین  )Kuss and Conrad, 1991(، توالی های  مانند رديف رسوبات کرتاسه مصر 
پسین- آپتین پیشین رومانی )Bucur, 1994b(، نهشته های بارمین پسین- آپتین پیشین 
حوضه کپه داغ )Taherpour Khalil Abad et al., 2010(، توالی های نئوکومین- آپتین 
زاگرس )Abyat et al. 2012(، رديف های بارمین  پیسن؟- آپتین  پیشین ايران مرکزی 
 )Bucur et al., 2012( و اليه های پرمین پسین البرز باختری )صادقی و همکاران، 1394(

 گزارش شده است.
- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

:Permocalculus sp. اندازه گیری های بايومتريک
L (mm): 0.71; D (mm): 1.05.

Permocalculus minutus Bucur, 1994b

Fig. 5

1994b Permocalculus minutus - Bucur: Pl. 7, Figs. 1–5

2003 Permocalculus cf. minutus Bucur - Bucur et al.:220, Pl. 40, Figs. 4, 5

2012 Permocalculus minutus Bucur - Bucur et al.: Fig. 15a–u.

 TH115، TH112، تا   TH110، TH106، TH104 نمونه های  دربرگیرنده:  -الیه های 

 EH102، نمونه های  و  طاهرآباد  برش  در   TH133 و   TH125، TH121، TH116

 EH125، EH124، EH121، EH118، EH116، EH111، EH106، EH105، EH103،
 EH143، EH141، تا   EH138 ،EH136 تا   EH132، EH130، EH129.1، EH129

EH152، EH148 تا EH154 و EH157 تا EH159 در برش تاقديس اشلیر.

بوده   Permocalculus جنس  کوچک  مقیاس  نمونه های  از  گونه  اين   توصیف:   -

و  بین رفته  از  تبلور دوباره  فرايند  به دلیل  احتماالً  منطقه مدوالر آن  فیالمنت های  و 
توسط رسوبات میکرايتی يا کلسیت اسپاری پر شده است. چینه بندی اين  گونه تنها 
توسط  ياد شده  منطقه  و  بوده  منطقه کورتیکال  بايومتريک  اندازه گیری های  پايه  بر 
اين  هستند.  شاخه  دو  به صورت  که  است  پرشده  باريک  رشته ای  فیالمنت های 
داده  مانندی  روزنه  حالت  قشری  منطقه  به  مماسی  برش  در  فیالمنتی  پرشدگی های 
است. بیشتر فیالمنت ها در اثر فرايند کلسیتی شدن، از بین رفته و محو شده اند. در میان 
فیالمنت های منطقه کورتیکال، اجسام کوچک بیضوی شکلی وجود دارد که احتماالً 

اندام  زايشی اين  گونه هستند.
برای  پژوهش  اين  در   Permocalculus minutus اينکه   گونه  توجه  با  توضیحات:   -

نمونه  اين  تیپ  از گونه  نمادينی  تیرگان گزارش می شود، شکل  از سازند  بار  اولین 
مواردی  و  مؤثر در شناسايی آن  بايومتريک  توضیح شاخصه های  به  و در آن  رسم 
که در نمونه های به دست آمده از سازند تیرگان مشخص هستند؛ پرداخته  شده است 

)شکل 5(. 
- تعداد نمونه: 38 نمونه در برش طاهرآباد و 104 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

،)Bucur, 1994b( انتشار چینه شناسی جهانی: اليه های بارمین پسین- آپتین پیشن رومانی - 

 رديف رسوبات هورتوين ايران مرکزی )Bucur et al., 2003( و توالی های بارمین 
.)Bucur et al., 2012( پسین؟- آپتین پیشن ايران مرکزی

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

:Permocalculus minutus اندازه گیری های بايومتريک
Measurement )mm(: Bucur 1994

L: 1.78; D: 0.34 – 0.72; d: 0.20 – 0.46; 0.08 – 0.028; ds: 0.032 – 0.064; 

dtc: 0.08 – 0.028.    

Measurement )mm(: This study

L: 1.58 – 1.96; D: 0.53; d: 0.21 – 0.25; Dp: 0.027 – 0.035; ds: 0.028;  

dtc: 0.081.

Permocalculus? halimedaformis Bucur, 1994b

Fig. 6

1994b Permocalculus? halimedaformis - Bucur: Pl. 6, Figs. 1–6

 EH116، EH103، برش طاهرآباد و نمونه های TH105 الیه های دربرگیرنده: نمونه -

EH134، EH129.1، EH125، EH121 و EH154 برش تاقديس اشلیر.

- توصیف: دارای اسکلت آهکی استوانه ای شکل با سطح خارجی مشخصی است و 

اين  در  فیالمنت ها  دارد.  اين سطح وجود  در  فرورفتگی های خفیفی  و  برآمدگی ها 
 گونه به  خوبی در منطقه مدوالر حفظ  شده و به صورت نیمه موازی تا موازی در کنار 
يکديگر قرار گرفته اند )شکل 6(. انشعابات ياد شده انحنا دارند و به صورت تدريجی 
و  کورتیکال  منطقه  در  می يابند.  ادامه  کورتیکال  فیالمنت های  تا  و  بیرون  سوی  به 
نیمه کورتیکال )subcortical(، فیالمنت ها به صورت رشته ای هستند که در اثر فرايند 
میکرايتی شدن پر شده اند و به رنگ تیره ديده می شوند. در اين منطقه اندام زايا نیز 

ديده می شود.
و  اين گونه  میان  ريزساختاری  شباهت های  به وجود   Bucur )1994b( توضیحات:   -

پايان گونه مورد بحث  اما در  Halimedceae اشاره داشته؛  برخی گونه های خانواده 
 Dragastan and Herbig )2007( .نسبت داده است Permocalculus خود را به جنس
 Halimeda lacunosa و گونه Permocalculus? halimedaformis در گزارشی گونه 
را مقايسه و به وجود شباهت هايی همچون کورتس )cortex( و حفرات زايشی بزرگ 
با جايگاهی دور از آتريکل )utricles( اشاره داشته اند. ايشان با توجه به شباهت های 
Halimeda گونه مورد بحث را در قالب جنس ،Bucur )1994b( اشاره شده و برخالف 
Halimeda در نظر گرفته اند؛ اما توضیح بیشتری درباره انتساب آن به گونه مشخصی از 

 ارائه نکرده اند. با اين توضیح، در پژوهش حاضر مبنای شناسايی اين گونه گزارش 
)Bucur )1994b بوده و اندازه گیری های بايومتريک انجام  شده از ريزسنگواره های 

يافت شده با استناد به آن صورت گرفته است. تصوير نمادين از گونه تیپ اين نمونه 
رسم و در آن به توضیح شاخصه های بايومتريک مؤثر در شناسايی آن و مواردی که 
است  شده  پرداخته   هستند،  مشخص  تیرگان  سازند  از  آمده  دست  به  نمونه های  در 

)شکل 6(.
- تعداد نمونه: 2 نمونه در برش طاهرآباد و 13 نمونه در برش تاقديس اشلیر.

.)Bucur, 1994b( انتشار چینه شناسی جهانی: اليه های بارمین پسین- آپتین پیشین رومانی - 

- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

:Permocalculus? halimedaformis اندازه گیری های بايومتريک
Measurement )mm(: Bucur 1994

L: 3.35; 0.74 – 1.08; d: 0.38 – 0.68; dp: 0.010 – 0.012; ds: 0.13 – 0.20; 

Dtc: 0.010 – 0.012; dtm: 0.06 – 0.08; dtl: 0.032- 0.047.     

Measurement )mm(: This study

L: 1.78; D: 072; d: 0.33 – 0.611; dp: 0.03; ds: 0.14;  Dtc: 0.015; dtm: 0.09;    

dtl: 0.058.

Phylum: Cnidaria Hatschek, 1888

Class: Anthozoa Ehrenberg, 1834

Subclass: Octocorallia Haeckel 1866

Order: Gorgonacea Lamouroux, 1816

Carpathoporella Dragastan, 1969

Carpathoporella sp.

- الیه های دربرگیرنده:  نمونه TH113  در برش چینه شناسی طاهرآباد.

طولی  برش های  بردون  شده  تهیه   نازک  پالک های  اينکه  به  توجه  با  توضیحات:   -

آن  مرکزی  کانال  بوده اند،  جنس  اين  از  مماسی  برش های  دارای  تنها  و  مناسب 
اندازه گیری شده اند.  به صورت محدود  بايومتريک  است و شاخصه های  نشده  ديده 
و  هستند  بزرگ تر   Acicularia با جنس  مقايسه  در  اين جنس  در  زايشی  کیسه های 
متمايزکننده  و  مهم  ويژگی های  از  يکی  اينکه  به  توجه  با  قرار گرفته اند.  در حاشیه 
گونه های مختلف اين جنس وجود حفره مرکزی بیضوی شکل بزرگ بوده و به دلیل 
نبود اين ويژگی در نمونه های موجود، شناسايی دقیق گونه در ريزسنگواره موجود 
مختلف همچون  منابع  در   Carpathoporella است جنس  گفتنی  است؛  نشده  میسر 
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به عنوان   Bucur et al. )2012( جزو جلبک های آهکی و در  Arias et al. (1995(

Schlagintweit and Gawlik )2009( میکروپروبلماتیک در نظر گرفته شده است. اما 
 اين جنس را در زيرمجموعه شاخه گزنده تباران يا مرجانیان )Cnidaria( دسته بندی 

کرده اند. 
- تعداد نمونه: دو نمونه در برش چینه شناسی طاهرآباد.

و   )Dragastan, 1969( رومانی  ژوراسیک  اليه های  جهانی:  چینه شناسی  انتشار   -

.)Basson and Edgell, 1971( توالی های ژوراسیک- کرتاسه پسین لبنان
- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین.

:Carpathoporella sp.  اندازه گیری های بايومتريک
Dh (mm): 0.39; dh (mm): - ; Dst (mm): - ; dst (mm): - ; doc (mm): 0.08; w: 7.   

 Genus: Coptocampylodon Elliott, 1963

Coptocampylodon sp.

 EH139 و EH125 برش طاهرآباد و نمونه های TH121 الیه های دربرگیرنده:  نمونه -

برش تاقديس اشلیر.
جنس با  مقايسه  در  جنس  اين  مرکزی  حفره  تیپ،  نمونه های  در  توضیحات:   - 

خالف  بر  آن  زايشی  کسیه های  و  دارد  کوچک تری  اندازه   Carpathoporella

جنس Acicularia در حاشیه قرار گرفته اند. با توجه به نبود برش های طولی مناسب 
شاخص های  نیز  و  نمی شود  ديده  مرکزی  حفره  شده،  تهیه   نازک  پالک های  در 
توسط نیز  جنس  اين  که  است  گفتنی  نشده اند.  اندازه گیری   Ds و   ds  بايومتريک 

)2002( .Sepkoski et al در گروه شاخه گزنده تباران يا مرجانیان )Cnidaria( دسته 

بندی شده است. 
- تعداد نمونه: يک نمونه در برش طاهرآباد و دو نمونه در برش تاقديس اشلیر.

- انتشار چینه شناسی جهانی: رديف رسوبات  واالنژينین آلبانی )Radoicic, 2005( و 

 .)Carevic et al., 2010( بارمین پسین- آپتین پیشین صربستان
- انتشار چینه شناسی در برش های موردمطالعه: آپتین پیشین.

:Coptocampylodon sp. اندازه گیری های بايومتريک
Dh (mm): 1.06; dh (mm): 0.29; Dst (mm): - ; dst (mm): - ; doc (mm): 0.25;     

w: 6.

Phylum: Negibacteria (Ruggiero et al., 2015)

Girvanella Nicholson and Etheridge, 1878

Girvanella sp.

- الیه های دربرگیرنده: نمونه های TH122، TH108 و TH124 در برش چینه شناسی 

طاهرآباد.

و  داده   Girvanella خاستگاه  با  ارتباط  در  توضیحاتی   Pratt )2001( توضیحات:   -

اين  نیز بحث کرده است.  در مورد گوناگونی ريختاری آن در محیط های مختلف 
گاه  و  خمیده  خورده،  پیچ  که  طويل  آهکی  رشته ای  شبکه های  به صورت  جنس 
کنار  در  رشته ای  شبکه های  اين  مجموع  است.  شده  ديده  هستند،  موازی  به طور 
هستند مانند  لوبیايی  توده  های  تا  دايره ای  خورده  پیچ  لوله های  به صورت  بیشتر   هم 

)Bignot, 1981(؛ هرچند  )Mamet and Rudolff (1972 چنین آرايشی را برای  لوله ها 

در  برای آن  اهمیت سیستماتیکی  و  از مرگ می دانند  فرايندهای پس  بیشتر حاصل 
گوناگونی  پايه  بر  جنس  اين  مختلف  گونه های  تعیین  که  آنجا  از  نمی گیرند.  نظر 
فیالمنت ها استوار است؛ کیفیت حفظ شدگی اهمیت بسیاری در شناسايی فیالمنت ها 
شدن،  میکرايتی  به  توجه  با   .)Pratt, 2001( دارد  آن  گونه های  تعیین  نتیجه  در  و 
شناسايی دقیق اين فیالمنت ها در نمونه های به دست آمده در اين پژوهش امکان پذير 

نبوده و بنابراين تعیین گونه نیز انجام نشده است. 
- تعداد نمونه: 5 نمونه در برش چینه شناسی طاهرآباد.

با محدوده سنی  Girvanella گونه های مختلف  جنس  انتشار چینه شناسی جهانی:   -

انگلستان  سیلورين  نهشته های  از  مختلف  نوشته های  در  که  به طوری  دارد  متفاوتی 
آمريکای زيرين  اردوويسین  اليه های   ،)Nicholson and Etheridge, 1880( 

 )Groves et al., 2003( رديف رسوبات کربنیفر زيرين يونان ،)Pratt, 2001( شمالی
و توالی های کامپانین شمال خاورآلبانی )Schlagintweit et al., 2015( گزارش شده 

است.
- انتشار چینه شناسی در برش های مورد مطالعه: بارمین پسین- آپتین پیشین.

6- نتیجه گیري
سازند  توالی های  بر  متمرکز  که  پژوهش  اين  در  شده  شناسايی  ريزسنگواره های 
ريزمرجانیان  بوده اند،  اشلیر  تاقديس  و  طاهرآباد  چینه شناسی  برش های  در  تیرگان 
 Dasycladaceae، Triploporellaceae، خانواده های  به  متعلق  آهکی  جلبک های  و 
Udoteaceae، Solenoporaceae و Gymnocodiaceae هستند که در میان آنها فرم های 

متعلق به خانواده Dasycladaceae بیشترين فراوانی را دارند. از اين میان، 16 جنس 
و 9 گونه متعلق به برش طاهرآباد و 12 جنس و 9 گونه متعلق به برش تاقديس اشلیر 
Permocalculus minutes و   Permocalculus? halimedaformis گونه  دو   هستند. 

کپه داغ  رسوبی  حوضه  در  تیرگان  سازند  کربناته  توالی های  از  بار  اولین  برای  هم 
گزارش می شوند. معرفی گونه Permocalculus? halimedaformis در اين نوشتار، 
دومین گزارش اين گونه در جهان به شمار می رود. فلورا و فونای معرفی شده در اين 
نوشتار، سن بارمین پسین- آپتین پیشین را برای برش های مورد مطالعه نشان می دهند.

     

شکل 1- موقعیت جغرافیايی و راه های دسترسی به برش های چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر در شمال خاوری مشهد، خاور حوضه رسوبی کپه داغ.
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شکل 2- ستون چینه شناسی، نمودار گسترش عمودی و میزان فراوانی جلبک های آهکی، پروبلماتیک ها و ريزمرجانیان شناسايی شده در برش طاهرآباد.
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شکل 3- ستون چینه شناسی، نمودار گسترش عمودی و میزان فراوانی جلبک های آهکی، پروبلماتیک ها و ريزمرجانیان 
شناسايی شده در برش اشلیر.
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 شکل 4- گونه )Deloffrella quercifollipora Granier and Michaud (1987 و نمايش ويژگی های بايومتريک آن روی تصوير نمادين )برای جزيیات بیشتر به جدول 1 
مراجعه شود(. 1 و 2( برش های طولی نشان دهنده انشعابات چهارتايی جانبی )طاهرآباد، مقطع شماره TH112(؛ 3  و 4( برش های طولی )اشلیر، مقطع شماره EH129.1 و 

EH133(. تصوير نمادين A بر پايه بر مدل ارائه شده در )Granier and Michaud (1987 بوده که با بازنگری کلی رسم شده است. 

شکل 5- گونه )1994b( Permocalculus minutus Bucur و نمايش ويژگی های بايومتريک آن روی تصوير نمادين )جزيیات بیشتر اصطالحات استفاده 
 شده در جدول 1 آمده است(. 1 و 2( برش های طولی )طاهرآباد، مقطع شماره TH133 و TH108(؛ 3( برش عرضی )طاهرآباد، مقطع شماره TH116(؛

.)TH116 4( برش مايل در امتداد طولی میکروفسیل )طاهرآباد، شماره مقطع
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1(؛ جدول  در  اصطالحات  بیشتر  )جزيیات  نمادين  تصوير  روی  آن  بايومتريک  ويژگی های  نمايش  و   Permocalculus? halimedaformis Bucur )1994b( گونه   -6  شکل 
1( برش مايل در امتداد طولی فسیل)اشلیر، مقطع شماره EH129.1(؛ 2( برش طولی )طاهرآباد، مقطع شماره TH104(؛ 3( برش طولی )اشلیر، مقطع شماره EH125(؛ 4( برش طولی )اشلیر، 

.)EH125 مقطع شماره

جدول 1- ويژگی های مهم اندازه گیری شده برای گونه های مختلف جلبک های آهکی مورد مطالعه در اين پژوهش. 

نشانه های اختصاریفهرست واژگان مهم ترین شاخصه های بایومتریک اندازه گیری شده

Length of thallus max observationLبیشترين طول تالوس ديده  شده

external diameterDقطر خارجی ساقه

central stem diameterdقطر ساقه مرکزی

length of the laterallطول انشعابات جانبی

length of the primary laterall1طول انشعابات جانبی اولی

length of the second laterall2طول انشعابات جانبی دومی

length of the third laterall3طول انشعابات جانبی سومی

length of the fourth laterall4طول انشعابات جانبی چهارمی

diameter of the lateralpقطر انشعاب جانبی

diameter of the primary lateralp1قطر انشعاب جانبی اولی

diameter of the second lateralp2قطر انشعاب جانبی دومی

diameter of the third lateralp3قطر انشعاب جانبی سومی

diameter of the fourth lateralp4قطر انشعاب جانبی چهارمی

number of lateral in whorlwتعداد انشعابات جانبی در طول يک پیچش

´number of primary lateral in whorlwتعداد انشعابات جانبی اولیه در طول يک پیچش

´´number of second lateral in whorlwتعداد انشعابات جانبی دومی در طول يک پیچش

´´´number of third lateral in whorlwتعداد انشعابات جانبی سومی در طول يک پیچش
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ادامه جدول 1 

نشانه های اختصاریفهرست واژگان مهم ترین شاخصه های بایومتریک اندازه گیری شده

´´´´number of fourth lateral in whorlwتعداد انشعابات جانبی چهارمی در طول يک پیچش

number of cavityNcتعداد حفرات

equatorial diameter of cystEDCقطر استوايی سیست

axial diameter of cystADCقطر محوری سیست

equatorial diameter of cavityedcقطر استوايی حفرات

axial diameter of cavityadcقطر محوری حفرات

diameter of spiculeDsقطر اسپیکول

length of the fertilelfطول اندام  زايشی

diameter of the fertilepfقطر اندام  زايشی

length of the sterilelsطول اندام غیرزايشی

diameter of the sterilepsقطر اندام غیر زايشی

interverticillar distance of two successive whorlHفاصله مابین انشعابات دو پیچش کامل

thickness calcareous walleستبرای ديواره کلسیتی شده

diameter of the primary lateralp1قطر انشعابات اولیه

diameter of the secondary’s lateralp2قطر انشعابات دوم

diameter of the tertiaries lateralp3قطر انشعابات سوم

diameter of the cortical zonedczقطر منطقه قشری

diameter of the medullary zonedmzقطر منطقه مدوالر

Boueina قطر فیالمنت های منطقه قشری در جنسdiameter of the filament cortical zonedfc

Boueina قطر فیالمنت های منطقه مدوالر در جنسdiameter of the filament medullary zonedfm

outer diameter of headDhقطر بیرونی رأس

inner diameter of headdhقطر درونی رأس

outer diameter of stalkDstقطر بیرونی ساقه

inner diameter of stalkdstقطر درونی ساقه

diameter of cavitydocقطر حفره ها

diameter of the poredpقطر اندام  زايشی

Permocalculus قطر فیالمنت های منطقه قشری در جنسdiameter of tabular threads corticaldtc

Permocalculus قطر ديواره کلسیتی شده  در جنسdiameter of calcificationds

Permocalculus قطر فیالمنت های جانبی در جنسdiameter of tabular threads lateralsdtl

Permocalculus قطر فیالمنت های منطقه مدوالر در جنسdiameter of tabular threads medullar in Permocalculusdtm
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Plate 1 
(Scale bar is 500µ)

1. Russoella radoicicae Barattolo 1984, oblique section, Taher-Abad, sample TH116; 2. Terquemella sp., 

oblique section, Taher-Abad, sample TH106; 3. Arabicodium sp., transverse section, Taher-Abad, sample 

TH115; 4. Boueina hochstetteri Toula 1884, transverse section, Taher-Abad, sample TH112; 5. Montiella? 

elitzae (Bakalova 1971) Radoicic 1980, oblique-longitudinal section, Taher-Abad, sample TH119; 6. Kopet-

dagaria sphaerica Maslov 1960, oblique-longitudinal section, Taher-Abad, sample TH120; 7. Boueina sp., 

oblique-longitudinal section, Taher-Abad, sample TH104; 8. Marinella lugeoni Pfender 1939, oblique section, 

Taher-Abad, sample TH113; 9. Neomeris cretacea Steinmann 1899, oblique-longitudinal section, Taher-Abad, 

sample TH109.
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