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  چكیده

ان گویـای عملکـرد   سیستم پرمین ایـر  روندهپیش، حضور ناپیوستگی و ماگماتیسم محلی در قاعده سکانس نگاریچینه، زیست نگاریچینهسنگ شواهد 

 هـای بـرش پـرمین در  قاعـده   سیلیکاکالسـتیک  هـای افـ  . آنالیز یکسـان ئئوشـیمی   استهای مختلف ایران نین در برشزایی هرسیحرکات قائم خشکی

 رونـده پیش  مختلف مانند گهکم، فراقون، زردکوه و سورمه در زاگرس، چیروک طبس، یزد، لکرکوه و جام سمنان گویای این واقعیت است که این اف

های مختلف و با سن ترقدیمیهای نهشتهسیستم پرمین بر روی  هاینهشتهه است. قرارگیری شدمیدارای شرایط دیرینه یکسان بوده و از یک منشأ تغذیه 

اسـت.   کـرده  رویپـیش مین بر روی یک بستر ناهموار و با شرایط فرازمین و فـروز  دورهاست که این  آنحضور ناپیوستگی زمانی در این زمان حاکی از 

ی از ایـران ماننـد نایبنـدان، ن،نـز، سـه،      هایبرشبوده در  کربنیفر دورهی یا اپیروئنتیک در اواخر زایعملکرد خشکی پرمین که حاصل ایقاعدهناپیوستگی 

. است گیریپیی از نقاط ایران قابل مشاهده و ریسه، زفره، آباده، رامشه، کردستان، آذربایجان، جام سمنان، سورمه، گهکم، فراقون، لکرکوه و بسیارچاه

اسـت.   نـین هرسـی گویـای عملکـرد حرکـات قـائم      ایـران نیـز   پرمینابتدای و  کربنیفراواخر تراز در در سه  دست کمظهور و انقراض جانوران و گیاهان 

ها )کنگلومرای سـردر و رخـداد البـرزین(    هوا در فروزمین وا با آغاز گرم شدن آب ه( از فرازمینکربنیفرپیش از وستفالین ) هاینهشتهتخریب و انباشت 

شـر  ایـران   در و پـرمین   کربنیفـر جانوری وگیاهی نزدیـک مـرز    هایفسیلباشد. تشابه مجموعه  تواندمی نینهرسیدلیلی دیگر بر عملکرد حرکات قائم 

در شـناخت   تواندمیدست آمده از این تحقی  ه واقعیت است. اطالعات ب)ارتفاعات شتری(، من،قه رامشه، اردکان و بعضی نقاط ایران نیز شاهدی بر این 

 های ایران در آن زمان کمک نماید.ی( و بازسازی خرد قارهر حوادث دیرینه )زیستی و جغرافیایبهت
 

 .پرمین روندهپیشسکانس ؛ های سیلیکاکالستیکنهشته ؛فرازمین و فروزمین؛ نینهرسیحرکات قائم  ی کلیدی:هاواژه
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(1974) ،Berberian (1976 و )Stampfli (1978)  نبــوی و

ــ (1311) ــهثیر أتـ ــی مرحلـ ــینهرسـ ــو   نـ ــران را از نـ در ایـ

حـاکی   شواهدیدانند ولی م،العات جدید، زایی میخشکی

در ایران را به اثبـات رسـانده    نینهرسیزایی از حرکات کوه

در های دگرگـونی من،قـگ گشـت    سنگدر  (.1)شکل  است

سـن برخـی از    کهاندنفوذ کردههایی گرانیت نواحی ماسوله،

هایی پالئوزوئیک زیرین زوزوئیک و قسمتم هااین گرانیت

ماسوله سـن   های دگرگون شده ناحیگتا فوقانی است. شیست

توانـد مـرتبط   دهند که میمیلیون سال را نشان می 371م،ل  

یاکالدونین پسین باشد. در ایران مرکزی من،قـه   نینهرسیبا 

دگرگـونی روی   پشت بادام واحدهای پرموتریاس بدون اثـر 

انـد.  قرار گرفته میلیون سال 333رگونی با سن های دگسنگ

غــرب تبریــز و ناحیــه جلفــا و هم نــین  هــای شــمالســینیت

قبـل از   های آجری رنگ ناحیه مرند بعـد از دونـین و  سینیت

در شـمال غـرب ایـران     نـین هرسـی پرمین نشـانگر حرکـات   

تشــکیل ســازند تبخیــری گ ــال در من،قــه طــبس را   .اســت

محسـوب   نـین هرسـی زایی خشکیتوان از نتایج حرکات می

دار و لومیـت ئیــ س وایـن سـازند از شـیل، د    4 عضـو . اسـت 

ی یـ زاشده است. عملکرد فاز خشکیهای ئی س تشکیل الیه

اصـفهان  نیفـر در اسـتان   رسـوبات کرب  سـبب نبـود   نینهرسی

 هـای نهشـته تخریب و انباشـت   .(1337)آقانباتی،  شده است

ها با آغاز گـرم شـدن   مین( از فرازکربنیفرپیش از وستفالین )

ــروزمین آب و ــومرای ســردر و رخــداد  هــوا در ف ــا )کنگل ه

 نـین هرسـی البرزین( دلیلی دیگر بر عملکـرد حرکـات قـائم    

جـانوری وگیـاهی    هـای فسـیل باشد. تشابه مجموعه  تواندمی

و پرمین شر  ایران )ارتفاعات شتری(،  کربنیفرنزدیک مرز 

ایران نیز شاهدی بر ایـن  من،قه رامشه، اردکان و بعضی نقاط 

 ,Yazdi, 2001; Yazdi & Archbold) واقعیــت اســت

2002; Boncheva et al., 2007; Webster et al., 

دست آمده از ایـن تحقیـ    ه کارگیری اطالعات به ب(. 2011

ــی ــدم ــر حــ   توان ــناخت بهت ــتی و  در ش ــه )زیس وادث دیرین

ان هـای ایـران در آن زمـ   ی( و بازسازی خـرده قـاره  جغرافیای

 کمک نماید. 

 

 مقدمه

 Furon ارتفاعات شتری اولین بار توسط شناسیزمینم،العه 

(1941) ،Gansser (1955 و )Stocklin et al. (1965) 

گـروه ازبـک   Stocklin et al. (1965 )گرفتـه اسـت.    نجاما

د را مـی باشـ  های بهرام، شیشتو و سردر شامل سازندکوه که 

شـر  ایـران بنیـان گـذاری     ر قبل از پرمین د هاینهشتهبرای 

منظور شناخت منـاب   ه ب (1333)اند. یزدی و همکاران نموده

سی سازند سردر را أکوارتزیت ر ،گری در ایرانماسه ریخته

ئئوشـیمی   دیـدگاه ایـران از   در دیگر هایبرشبا بسیاری از 

بـر روی ایـن واحــد    بـا م،العـه ئئوشــیمیائی دقیـ    و  مقایسـه 

ــ   اهمیــت اقتدــادی آن وســنگی  ــن اف ــرا ای ــام قاعــده ه ب ن

 (.Yazdi, 1999) انـد دهکـر گـذاری  پـرمین نـام   رونـده پیش

ــین ــزدی و همکــاران  هم ن ــه و همکــاران (،1333)ی  ،پروان

(1333) ،Yazdi (1965 ،)Rabiey & Yazdi (2001 و )

Yazdi & Archbold (2002 )  جـانوری و   فونـای با معرفـی

 بـه بررسـی  ن در ارتفاعات شتری و نقـاط دیگـر ایـرا    گیاهی

حضـور سـه   اند. پرداختهحوادث دیرینه در این فاصله زمانی 

 شامل:زیرین پرمین  ـ باالیی کربنیفراف  زیستی در 

 هـای بـرش  در هـا در شـر  ایـران   وشـان و گونیاتیـت  الله( 1

  .)نامورین(شهرضا در دارچاله و رامشه 

ــانب (2 ــرمین ازوپای ــرین پ ــتری و کــویر   زی ــات ش در ارتفاع

ه آسـیلین( و اردکـان بـ    تـا  آتـونین  هـای ده )اشکوبآباچهار

   .ی( تا آسیلینیباال کربنیفرهمراه گیاهان استفانین )

 هـای نهشـته زیـرین در  گیاهـان پـرمین   کـه بـا   سومین اف  ( 3

حـوض دوراه   پـرمین در  روندهپیشسیلیکاکالستیک قاعده 

گـردد،  مشـخ  مـی  ای از نقـاط ایـران   طبس، البـرز و پـاره  

آمـدن اطالعـات جدیـد در مـورد حـوادث       دسته گویای ب

 ;Yazdi, 2001) استو پرمین در ایران  کربنیفردیرینه مرز 
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Boncheva et al., 2007; Webster et al., 2011 .)  ایـن

هـای زیسـت   تشـابه الوه بر تمرکز نمـودن بـر روی   تحقی  ع

و  کربنیفـر  هـای دورهمرز  نگاریچینهشناسی و سنگ دیرینه

گاه تکتونیـک و  درینـه ایـن مـرز از دیـ    پرمین به حـوادث دی 

 .پردازدنیز میدر ایران  نینهرسی زاییخشکی حرکات قائم

 

 بحث

پــرمین و  رونــدهپــیشسیلیکاکالســتیک قاعــده  هــاینهشــته

سـی در ایـران توســط   ماسـه سیلی  هــایافـ  دارای  هـای بـرش 

منظـور اکتشـام ماسـه    ه بـ ( 1333، 1333یزدی و همکاران )

اری و از دیـدگاه ئئوشـیمی و سـاختار    گری نمونه بردریخته

م،العه گردیده است. نقاط نمونه بـرداری شـده    شناسیزمین

 و در این طرح شامل ماسه تخریبی گرانیتی استبر  سـیرجان 

گهکـم،   هـای بـرش ماسه سیلیسی قاعده پـرمین زاگـرس در   

فراقــون، ســورمه، زردکــوه و دشــتک )زردکــوه زاگــرس(، 

هـای  (. نمونه1)جدول  شدبامیچیروک طبس و جام سمنان 

قاعده پرمین ایران در آزمایشـگاه   هایبرشبرداشت شده از 

ئئوشیمی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مورد نیـاز فـوالد   

 ایران )پیربکران، اصفهان( مورد م،العات آزمایشگاهی

نولومتری و آنالیز درصدی، وزنی، حجمی، دانه بندی یا گرا

ه بــ شــوو  و بعــد از شسـت شــو و  از شسـت  قبــلنق،ـه ذوب  

 صورت آزمایشگاهی، نیمـه صـنعتی و صـنعتی قـرار گرفـت     

 یزدسـت آمـده از آنـال   ه بـ  عـددهای با توجـه بـه   (. 1جدول )

و مواد فرار  یلیسهفت برش م،العه شده مخدوصاً درصد س

 یــا یـدن )درصــد افـت پـس از حــرارت د   یبـافت  یـان و آب م

L.O.I) وت نمـود  قضـا  تـوان یمـ  ینپرم روندهپیشقاعده  از

 و در زمـان   ددار أمنش یک یراندر ا یاینهواحد سنگ چ ینا

ــون ــ ـ    ینآتـ ــکدر  یلینآسـ ــ یـ ــهد یطمحـ ــان یرینـ  یکسـ

 نموده است. یگذاررسوب

 Alavi-Naini (1972 و )Boncheva et al. (2015 ) حدود

ــ 23 ــر کوارتزی ــام،   مت ــه ج ــرمین من،ق ــده پ ــفید در قاع ت س

 انــد. حضــورکــردهگــزارش ارتفاعــات شــوراب و رضــاآباد 

بـرش   هـای افـ  ماگمایی در سازند بهرام کـه مشـابه    هایاف 

( در Hairapetian & Yazdi, 2003باشد )دالمه اردکان می

این من،قه نیز دیده می شود، از طرفـی در بـرش شـوراب در    

خــاک قرمــز هماننــد  هــایافــ حــد فاصــل دونــین و پــرمین 

ی قبل یماگماهای فعالیته ایران به همرا هایبرشبسیاری از 

   .دشواز پرمین مشاهده می

 

 

برش سورمه 

 فارس

برش گهکم 

 بندر عباس

برش فراقون 

 بندر عباس

برش زردکوه 

 بختیاری

 برش لکرکوه

 کرمان

 برش جام سمنان

 شوراب

 چیروک طبس

 شتری

 مورد مطالعه برش

 

 یآنالیزشیمیای                  

58/49  00/49  49/44  05/45  89/48  48/48  78/74  Sio2 

97/0  69/0  67/0  74/0  64/0  47/0  96./  Fe2o3 

66/0  - - - 68/0  00/0  09/0  Tio2 

97/6  - - - 96/6  66/6  09/6  Al2o3 

68/0  67/6  68/6  45/0  46/0  06/6  96/0  Cao 

09/0  48/0  49/0  - 04/0  06/0  09/0  Na2o 

44/0  80/0  09/0  - 65/0  65/0  69/0  K2o 

76/0  65/0  60/0  84/0  88/0  94/0  94/0  L.O.I 

 

.هد مطالعمورهای در برش پرمین باالییهای افق سیلیکاکالستیک آنالیز شیمیایی نمونه :6جدول   
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( هماننـد  Alavi-Naini, 1972نبود کربنیفر در ایـن من،قـه )  

هـای  (، بـرش Yazdi, 2001ریسه )نبود کربنیفر در برش چاه

 ,Adhamian, 2003, Brice et al., 2006زفـره و سـه )  

Bahrami et al., 2015     و بـرش ورکمـر کـرکس کاشـان )

 Klyver et( و لکرکوه کرمـان ) 1331)اعالئی و همکاران، 

al., 1983.ناپیوستگی و نبـود   وجود ( نیز گزارش شده است

ی و سیلیکاکالســتیک ی، فعالیــت ماگمـا کربنیفـر  هــاینهشـته 

توان به فرسـایش بعـد از وسـتفالین مربـوط     را می روندهپیش

علـت خـروا ازآب و   ه که در بعضی نقاط ب دانست و یا این

گونه  طور کل هیچه ها بها و فروزمینیا پدید آمدن فرازمین

گذاری ننمـوده  ها رسوببر روی فرازمین کربنیفر هایتهنهش

( 1337) یزدی و یآبادخان یمیابراه ( و1371) است. یزدی

دسـت آمـده از ق،عـات تخریبـی     ه های ببر اساس کنودونت

سردر و مقایسـه آن بـا پـاپرونتو اسـلوونیا      سازندکنگلومرای 

از ای را دقیقاً بعـد  گذاری این واحد سنگ چینهزمان رسوب

 بـر اسـاس اطالعـات و نمونـه    . انددهکرگزارش  Aوستفالین 

پـرمین از   روندهپیشهای دقی  که در نزدیک قاعده برداری

 Fدهکده چیروک طبس )ارتفاعات شتری( تا آخـر بلـوک   

در جاده سرند و مودر در حوض دوراه انجام گرفتـه اسـت،   

دار در شر  دهکده چیروک دو افـ  فسـیل   در اولین بلوک

)یزدی  (2)شکل  ده استشگذاری نام A2و  A1نام های ه ب

  (.1333، و همکاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.Berberian & King, 1981) های رسوبی در نواحی ایران و کشور های مجاورتطابق واحدهای سنگی پالئوزویک و ناپیوستگی :1شکل



147       یرانمختلف ا یهادر برش نینیبر عملکرد حرکات قائم هرس یشواهد ین،پرم یستمقاعده س روندهیشسکانس پ 

 

متر باالتر از افـ  کلیـدی دارای جـنس     33و  21این دو اف  

Gasterioceras sp. در بـاالی ایـن دو افـ     انـد.  قرار گرفته

پرمین زیرین وجود دارند. قابـل ذکـر    هایفسیلاولین ماکرو

سن این دو اف  را وستفالین تا آتـونین  Yazdi (1999 )است 

ــا  ــت یـ ــودونتی زون کزیسـ -Sinuatus-corrugatus  نـ

sulcatus    تعیین نموده اسـت. حضـورGasterioceras sp. 

 Manger) باشـد میل وستفالین یدر مناب  مختلف معادل اوا

& Sutherland, 1991. P. 346-348).   حضـور   هبا توجـه بـ

Gasterioceras در ( بــرش حــوض دوراهYazdi, 1999 ،)

 Hairapetian et al., 2006; Webster et) شـش انگشـت  

al., 2011 )( و کال سردرStocklin et al., 1965می ) توان

ــین نتیجــه ــا آســیلین   هــاینهشــتهکــه رفــت گچن  اســتفانین ت

متـر نهشـته    11 تـا  13پرمین( بایـد در حـدود    ـ کربنیفر)مرز 

سـنگ  های زغـال عدسیکه بعضاً  دنشباای ای، رودخانهقاره

سیلیکاکالسـتیک و در زیـر افـ     و در زیـر افـ    د ننارس دار

A1 بازوپایـان اند. شناسایی اف  شیل سـیاه حـاوی   قرار گرفته 

سن پرمین زیـرین در چیـروک   با اف  پرمین زیرین که اولین 

، .Beecheria spهـای با حضور گونـه  (7)شکل  استطبس 

Chapuranisa sp. ،Cratispirifer nuraensis ،

Martinia sp. ،Fusispirifer sp. ،Spirelytha sp. ،

Magniplicatina sp. ،Puctospirifer sp. ،

Trigonotreta sp. ،Latispirifer sp. ،Neospirifer 

foordi ،Spirelytha ptaliformis ،Terebratulidae 

 (. Yazdi & Archbold, 2002) دشومشخ  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  A1دار های فسیلموقعیت افقزیرین، رونده پرمین ای بخش سیلیکاکالستیک پیشستون سنگ چینه ه،های مورد مطالعنقشه جغرافیایی و موقعیت برش :2شکل
A2 در برش حوض دوراه و چیروک طبس. های گیاهیهای دارای فسیلو افق   

 



 علیرضا پروانه، مهدی هویدا، علی بهرامی، مهدی یزدی     411

 

تـوان گفـت از   حضـور ایـن مجموعـه فسـیلی مـی      هبا توجه ب

شوند پرمین دیده می Spiriferidaکه حضور  A1محل الیه 

بـر روی  م،العـات انجـام شـده    در . استها پرمین سن نهشته

 ,.Gaetani et al) در پاکسـتان هـای پـرمین قرقـوروم    توالی

ای با دهکوارتزیت قاعمورد م،العه  هایبرشقاعده  ،(1995

شــده اســت. هم نــین در ایــن  ســن آســیلین در نظــر گرفتــه

ها مجموعه فسیلی مشابه شـیل سـیاه چیـروک طـبس را     برش

 Gaetani) گزارش نموده و متعل  به پرمین زیرین می دانند

et al., 1995, p. 113-114, pl. 1 .)     در بخـش میـانی افـ

پــرمین زیــرین یــک الیــه بــا  رونــدهپــیشسیلیکاکالســتیک 

گـری  حین اسـتخراا ماسـه ریختـه   متر در  2امت حدود ضخ

به کشف گیاهان پـرمین زیـرین   که حوض دوراه ظاهر شده 

یزدی و همکـاران،   ؛1333گردید )پروانه و همکاران، منجر 

 (. مهمتـرین بقایـای گیـاهی کشـف شـده از ایـن تــراز      1333

Annularia stellate، Pecoteris miltoni، Pecoteris، 

Archaeocalmites (. 3باشــند )شــکل مــیFresia et al. 

 Laya & Reyesرا از ونزوئال و  Annulariaجنس ( 2005)

اند. گزارش نموده زیرین پرمین دراز ارتفاعات آند ( 2004)

نیز گزارش شـده  زیرین پرمین این جنس از کلمرد طبس در 

  (.Leven et al., 2011) است

Annularia  وArchaeocalmites های محیط الاز اسفنوفیت

 (4و  3بــاتالقی از منــاط  دیگــر جهــان ماننــد ایتالیــا )شــکل 

(Ronchi et al., 2012،) چین (Wang, 2010،)   ارتفاعـات

High Atlas ــراکش ــ انیا ( وSaber et al., 2007) م  اس

(Sopena et al., 1974) .هـای بـرش در  گزارش شده است 

( شـباهت  4و  3من،قه توسکانی و سـاردنیا در ایتالیـا )شـکل    

این نـواحی   کربنیفرـ   مرز پرمین شناسیسنگو  فلور گیاهی

با مناط  مورد م،العه در ایـن تحقیـ  گویـای یکسـان بـودن      

 . باشدمیحوادث این مرز در سایر نقاط جهان نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نیفر پسین )اواخر پنسیلوانین( نواحی توسکانی و ساردنیا ایتالیا: فسیل گیاهان کرب3شکل 

A. Annularia carinata; B. Pecopteris sp.; C. Lilpopia raciborskii; D. Paripteris cf. linguaefolia; E., F. Acitheca polymorpha, G. Alethopteris sp.; H. 
Lepidodendron cf. subdichotum (determinations S. Opluštil). Specimens A, B, E, F, H from Mt. Corona (Pontebba, Udine); C from Casera Cordin 

Grande (Paularo, Udine); D and G from Casera Auernig (near the old landslide, Ponteb ba; Udine). 
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تـوان بـه چنـد    مـی  نـین هرسیپیرامون عملکرد حرکات قائم 

کـه چـرا در بعضـی نقـاط      له ایـن أ، اولین مسکردنکته توجه 

ان، ازبـک کـوه و رامشـه    گـ ارتفاعات شتری، گر مانندایران 

یابـد  اسـتفانین ادامـه مـی    حوالی ابتدایتا های کربنیفر نهشته

ــاتی،  ــی ،(1337)آقانب ــیاری از  ول ــرشدر بس ــایب ــر  ه دیگ

از کامبرین تـا   مختلف هاینهشتهبر روی  کربنیفرهای نهشته

. اسـت همـراه   گـذاری رسـوب  ن با ناپیوستگی و نبودوستفالی

انکـولیتی   هـای افـ  ها و ها، سیلیکاکالستیکحضور تخریبی

ــزدی،  در البــرز، چــاه ریســه اصــفهان و رامشــه )بهرامــی و ی

شـوند  ها دیده میها فوزولیناسهآن یبعض(که در هسته 1333

روی دریای پـرمین در  گویای پیش ه(، هم1374)پرتو آذر، 

ای، نزدیــک ســاحل و آســیلین بــا یــک محــیط قــاره یابتــدا

تــوان گفــت بــا ادامــه (. مــیOdin, 1988) اســتپرانــرئی 

 ,Veevers & Powellی در این زمـان ) یتغییرات آب و هوا

و  ایـران  صـفحه  شـدن  تقسـیم (، پس از باال آمدگی و 1987

)کنگلـومرای   هـا زمینهـا و انباشـت در فـرو   زمینتخریب فرا

تا آتونین  Aزین( در حد فاصل وستفالین سردر و رخداد البر

روی ادامـه یافتـه اسـت. ناپدیـد شـدن ایـن گیاهـان در        پیش

آباده و دالمـه اردکـان در    4ارتفاعات شتری، کلمرد، کویر 

. باشـد مـی روی در پـرمین  ادامـه پـیش   دلیله ب آسیلیناواخر 

 اواخـر آبـاده بقایـای گیاهـان     4ذکر است در کـویر  ه الزم ب

 هـای اف پرمین )آتونین( در بین  ابتدایتفانین( و )اس کربنیفر

دست آمده است که این گیاهان شامل جنس ه خاک نسوز ب

Aletoptreis ها واز سرخسLebachia  باشـد میها از کاا .

معـادل افـ  فسـیل     توانـد مـی این اف  گیاهی در من،قه آباده 

 گری در طبس باشد. گیاهی ماسه ریخته

Eyles (1993 )در عربستان  نینهرسیست دگرشیبی معتقد ا

ــه و   ــان و ترکی ــتهســعودی، عم ــاینهش ــتیک ه  سیلیکاکالس

ه ، بـ (تا پرمین زیرین )وستفالین تا سـاکمارین  باالیی کربنیفر

سـنگ سـ ری شـده ایـن من،قـه      علت باال آمدن قاعده و پـی 

 .است

 

 

 (.Ronchi et al., 2012نیفر ساردنیا ایتالیا )ـ کرب دار گیاهی مرز پرمینهای فسیلتطابق افق :4شکل 
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اندازه تصویر ، ادهکویر چهار آب.Aletopteris sp فسیل گیاهی  (3؛ شمال غرب آباده( 2و 1 ؛آباده 4تا پرمین زیرین در کویر  ییزدهای کربنیفر باالبرون :5شکل

پرمین در برش شش انگشت  ـنمای مرز کربونیفر ( 5 ؛مترسانتی 25×22اندازه تصویر  ،کویر چهار آباده .Lebachia spفسیل گیاهی کاج  (4؛ مترسانتی 25×22
 مرز ( 8 ؛مترسانتی 2×1تصویر  ،ازهبرش رامشه اند انکولیت قاعده پرمین در (7؛ پرمین در سه، شمال اصفهانـ مرز دونین ( 6؛ گشت شرق ایرانشیر
 .جاده سرند و مودر Fبلوک  ؛پرمین در ارتفاعات شتری، برش حوض دوراهـ  نیفرکرب
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هـای  نهشـته  (3؛ در بـرش گهکـد در شـمال بنـدر عبـاس      یشروندهقاعده پ (2 ؛در برش فراقون شمال بندر عباس روندهیشقاعده پ یا یلیکاکالستیکس (1 :6شکل
در بـرش کـوه شـوراب     یدرون کـافت  ییرگه ماگما (5 ؛در برش سورمه فارس یشروندهقاعده پ (4 ؛در شمال اصفهان یسهردر برش چاه یندون یبر رو ینپرم

 از miltoni  Pecopterisسرخس (7 ؛یرانشرق ا ،یدر برش حوض دوراه، ارتفاعات شتر ینپرم یشروندهقاعده پ (6؛ (ینو قبل از پرم ین)بعد از دون نانجام سم
 (.مترسانتی 5×8) یگر یختهماسه رافق فسیل گیاهی از  Annularia stellataدم اسب  یا یتالاسفنوف (8 ؛(مترسانتی 8×12حوض دوراه ) یلیکاکالستیکس ینب
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Alsharhan & Narin (1995 )   ــابه ــه مشـ ــد کـ معتقدنـ

ایـران در من،قـه سـ ری     زیـرین  های پرمینسیلیکاکالستیک

 & Levenشده عربستان نیز وجـود داشـته اسـت. از طرفـی     

Gorgij (2004 )  و پـرمین در   کربنیفـر معتقدند قزلین و مـرز

آبـاده و البـرز( فقـط    انارک، ازبـک کـوه،    هایبرشایران )

باالترین بخش قزلین بـاالیی را شـامل شـده و یـک وقفـه از      

 بازوپایـان  (9 ؛پـا شـکد ( 8؛ Martinia( 7؛ ایدوکفـه ( 6؛ Terebratulid ،5 )Indopecten (3؛ Punctospirifer( 2؛ Latispirifer: ( 12و  4؛  Trigonotera (1: 7شکل 
 متر.ها در حد سانتیاندازه نمونه ؛چیروک طبس Aگری در برش شیب چیروک به سد کریت در بلوک مختلف از شیل سیاه زیر افق ماسه ریخته
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شـود )صـفحه   کازیموین تا آخرین بخش قزلین را شامل می

(. با توجه بر مسـتندات فـو  و ایـن واقعیـت کـه      3شکل  23

( در نـین هرسی) زیرین پرمین کربنیفر باالیی وحرکات قائم 

ن خــروا از آب و ی بــوده و بــه ســمت ایــرایــزااروپــا کــوه

ــت    ــوده اس ــاد نم ــائم را ایج ــات ق ــی ،حرک ــین  م ــوان چن ت

روی آب در حــوالی بــاالترین گیــری نمــود کــه پــیشنتیجــه

 های قزلین در ایران شرو  شده است.بخش

 

 گیرینتیجه

ی، ناپیوسـتگی و از طرفـی   یماگمـا  هـای افـ  به علت وجـود  

گذاری کنگلومرای سردر در زمان بعد از وسـتفالین،  رسوب

روی مجدد دریای پرمین بر روی یـک بسـتر نـاهموار،    پیش

ــرازمین و     ــا ف ــرابن و ی ــتم هورســت و گ ــد سیس ــاالً بای احتم

اسـتفانین عمـل    اواسطتا  Aفروزمین در فاصله بین وستفالین 

روی از پـیش  قبـل هـای وسـیعی از ایـران    کرده باشد. بخـش 

ها انباشـت گردیـده، البتـه    پرمین تخریب شده و در فروزمین

ت تخریب در برخی از نقاط کمتر از مناط  دیگـر بـوده   شد

است. هم نین بعضی از مناط  ماننـد من،قـه سـه اصـفهان از     

دیر باز فرازمین یا هورسـت بـوده اسـت. وجودکنگلـومرای     

سردر و رخداد البـرزین در زمـان پـس از وسـتفالین، وجـود      

ــ  ــایاف ــه دارای ه ــانالل ــامور در  وش ــر ن ــل از  یناواخ و قب

در ارتفاعات شتری، دارچاله شهرضا، بناریزه آباده  وستفالین

و سیاه کوه انارک گویـای اولـین چرخـه ظهـور و انقـراض      

چرخـه دوم  . باشدمیدرجه جنوبی  -33پالئوتتیس در  فونای

در منــاط  اســت کــه در آغــاز پــرمین  یــاهیظهــور فلــور گ

آبــاده قابــل  4ارتفاعــات شــتری، کلمــرد، اردکــان و کــویر 

 .استمشاهده 

 

 منابع 

طـبس )بـر اسـاس     یـران، سردر، شـر  ا  یکنگلومرا نگاریچینه یستز یدجد یهایافته .1337 ،م. یزدی،ا.،  ی،خان آباد یمیابراه

 .233 -273 ،اهواز ،جنوب یزمناط  نفتخ یشرکت مل ،یرانا شناسیزمینانجمن  یشهما یندوازدهمنت(. وکنود

ی. مرکـز  یـران بـا البـرز وا   یسـه نین در برش ورکمر و مقا یهرس یپیامدها. 1331امی،  .، اعالئی، م.، یزدی، م.، داستان ور، م.، بهر

 .7-1، کشور شناسیزمینسی امین گردهمائی علوم زمین. سازمان 

 و اکتشـافات معـدنی کشـور،    شناسـی زمـین سـازمان  ن تـا پـرمین(.   شناسی ایران. جلد دوم )دونـی . فرهنگ چینه1337آقانباتی،  .، 
 .ص 1237 

 یـران جنـوب غـرب ا   ـ   رامشـه، جنـوب شـر  شهرضـا     یـه در ناح کربنیفر هاینهشته یواستراتیگرافیب. 1333 یزدی، م.، ، . ی،بهرام

 .113 -141: (3) 23 ،دانشگاه اصفهان یمجله پژوهشها. بر اساس کنودونت ی،مرکز

 ص. 343، و اکتشافات معدنی کشور شناسیزمینسازمان پرمین در ایران.  . سیستم1374پرتو آذر، ح.، 

 ینهفتمـ . یـران شـر  ا  ی،از ارتفاعـات شـتر   یـرین ز ینپرم یاهانگ یهاول یکشف و معرف .1333 ی، ش.،مسعودیزدی، م.، ، ر.پروانه،  .
دانشـگاه اصـفهان. دانشـکده     یوهشـ معاونـت پژ . یـران ا یاسالم یهفته پژوهش جمهور ینهفته پژوهش دانشگاه اصفهان و پنجم

 .11 ،علوم
 ص. 133، و اکتشافات معدنی کشور شناسیزمینسازمان ایران،  شناسیزمینای بر . دیباچه1311نبوی، م.ح.، 

برش آباده ) یهها در ناحکنودونت یبر مبنا پرمین ـی  باالئ کربنیفر هاینهشته یسهمقا .1333 یزدی، م.، ،س. ی،رحمت ،م. ینی،نورالد

 .171 -133: 77 ،ینعلوم زمفدلنامه جوار. و استقالل( با مناط  هم یزهربنا
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و  یگرافیاسـترات  یسـه آن و مقا یرینـه د یـای بـر جغراف  ی(، مروریرانسردر )طبس، خاور ا ینظر در سن کنگلومرا یدتجد .1371 .،م یزدی،

 .41-32 :13 ین،علوم زمفدلنامه سردر.  ینگلومرابا ک یادر پاراپرونتو اسلوون یباالئ یکرسوبات پالئوزوئ یشناس ینهساختار چ

 یـران، فـوالد ا  یشـرکت ملـ  . یـران در ا یگـر  یختـه منـاب  ماسـه ر   یگزارش اکتشـاف  .1333 ، م.،دقا  زاده ،ه. یده،م.، پرخ یزدی،
 ص. 111 ،ی منتشر نشدهگزارش داخل، (یربکراناصفهان )پ یفلز یرمواد غ یهشرکت ته

و پـرمین در ایـران    کربنیفـر م،العـه مـرز    713332. گزارش پایانی طرح پژوهشـی شـماره   1333، ا.، یزدی، م.، ترابی، ح.ا.، صفری

 ص. 43، طرح درون دانشگاهی ،معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهانمرکزی. 
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Introduction 

During the Late Paleozoic, as a result of the north Gondwana continental collision of the Europe, Hercynian 

Mountains have created (Berberian & King, 1981; Haq & Al-Qahtani, 2005). Most geologists and 

researchers e.g.: Stöcklin (1974), Nabavi (1976), Berberian (1976) and Stampfli (1978), believed Hercynian 

phase has influenced the Iranian platform on the type of epeirogenesis, but new studies  has proved evidence 

of Hercynian orogenic movements in Iran. Furon (1941), Gansser (1955), and Gansser et al. (1965) for the 

first time studied the geology of the Shotori range in the frame of the general geology, sedimentology and the 

mapping geology.  

Stöcklin et al. (1965) assigned the Ozbak -Koh Group deposits to the Late Paleozoic (Devonian and 

Carboniferous) in the Central Iran which includes the Bahram, Shishtu and Sardar formations to the pre-

Permian and the Jamal Formation with Permian age. This study conducts the effects of the Hercynian 

movements and the related evidences in the north, west and central Iran on the base of sedimentology and 

geochemistry of the basal Permian siliceous sandstone and the fossils (fauna and flora).  

Yazdi et al (1989) compared the “top quartzite of the Sardar Formation” with many other sections of Iran to 

identify the sources of sands with detailed geochemical study and its economic uses of this horizon which 

has been named ''transgressive basal Permian sandstone'' (Yazdi, 1999). 

Yazdi et al. (2004), Parvaneh et al. (2004), Rabiey & Yazdi (2001), Yazdi & Archbold (2002) and Yazdi 

(2001) also studied the Paleo-events in Upper Carboniferous - Early Permian with emphasizing on the plants 

fossils at the topmost Carboniferous which were the markers to the epirogenetic movements and the sea level 

fall at the Carboniferous – Permian boundary.  

 

Materials and Methods 

Several siliceous sandstone samples were collected from eight sections for this research include: Stabragh 

Sirjan destructive sand granitic, silica sand base of the Permian Zagros in sections Gahkom, Faraghon, 

Surmeh, Zardkuh and Dashtak (Zard kuh-e-Zagros), Chiruk-e- Tabas and DJam Semnan. Samples studied 

using semi industrial and industrial analysis for percentage, weight, volume, granulometry and melting point, 

based on the obtained results this siliceous sandstone has the same source  and paleoenvironment condition.  

 

Discussion 

According to plant fossil remains, conglomerate unit, crinoidal beds and the siliceous sandstone at the 

transition zone of the C/P boundary, also lack of Carboniferous and different thickness and age of the pre-

Permian deposits in Tabas, Zagros, Isfahan and Alborz areas reveal the act of Hercinan movements in 

Iranian platform. Presence of Permian marine deposits show the privilege of the deeper marine condition at 

beginning of Permian in comparison to the Late Carboniferous time interval (Bahrami et al., 2015a; Bahrami 

et al., 2015b; Yazdi, 1999; Webster et al., 2011; Rabiey & Yazdi, 2011; Yazdi & Archbold, 2002; Leven & 

Gorgij, 2004). 
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