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 چكيده
 خیش حوض (،ی فیر آهکسنگ و  سنگ)ماسه دستانیب مارن(، و  سنگ)ماسه گلکان یهاسازندپاره به باال  به  پایین  از  اصفهان  شرق  شمال  در  بندینا  سازند

 ریقـد سازندپاره در است. کیتفک قابل مارن( و  شیل ،گسن)ماسه ریقد و   مارن(  از  یی هاهیال  انیم  با  ی فیر  آهکسنگ)  خان  حوض  مارن(،  و   سنگ)ماسه

 شـامل ی اهیـگ یهالیفسـ زا گونـه چهـار و  جـن  دو  پـووه  ایـن در کـه دارد وجـود ی اهیـگ فسـیل دارای  خاکسـتری  سـنگماسه  کلیـدی  الیـه  یک

Clathropteris meniscoides، Clathropteris obovata، Nilssonia pseudobrevis  و Nilssonia sp. براسـا  .دنـدیگرد یی شناسا سنگی  واحد این زا 

 Clathropteris جـن  فـراوان حضـور بـه توجـه بـا  .اندشـده  نشـینته  رتین  زمان  طی   در  رسوبات  این  ،طبقات  این  شناسی چینه  موقعیت  و   هاگونه  نیا  سن

 .داشت اشاره رتین در اصفهان شمال منطقه گرم یهوا و  باال رطوبت به  وانتی م
 

 .اصفهان ؛نیپس ا یتر ؛بندینا سازند ؛ی اهیگ لیفس ي:كليد هايواژه

 

 مقدمه

ــا   شمشــک   گــروه   گســتر    محــدود   ــا    ســن   ب   ـ   پســین   تری

  ـ  ســاختمانی  ناحیــ   دو  بــه  تــوان می  را   ایران   در   میانی   ژوراسیک 

  ایــن   مــرز   کــه   ی طور   به   نمود   تقسیم   زاگر    و  ایران  ای رخساره 

  ســاختمانی   ناحی    شود. می   گرفته  نظر  در  زاگر   گسل  ناحیه  دو 

  ـ   ســاختمانی   منطقــ    دو   بــه   خــود   نوبــ    بــه  نیــ   ایران  ای رخساره  ـ 

  الســادات  )معین  شود می  تقسیم  مرک ی  ایران  و  البرز   ای رخساره 

  از   پــ    و   پســین   تریا    دریای  روی پی   با  (. 1370 کبیر، زاده  و 

  از   متشــکل   رســوبی   تــوالی   ن، ی ش ی پ   ن ی مر ی س   زایی خشکی   داد ی رو 

  نهشــته  ی مرکــ   ران ی ا  در  ی ف ی ر  آهک سنگ  و  سنگ ماسه  مارن، 

  ی الگــــو  بــر   اســت.  موســوم  بنــد ی نا  ســازند   بــه   که   است   شده 

  در  بنــدان ی نا  دهکـــده  ک یــ ن د  مرکــ ی،  ایران  در  بنــد ی نا   سازند 

ــومتر ی ک   220 ــو    ی ل  ,Douglas).  باشــد ی م   طــب     شــهر   جن

ـــد ی نا   ســازند   ســتبرای   (1929 ــر    در   بنـ ــه   الگــو   ب ــر   3000  ب   مت

  ؛ Seyed-Emami, 2003  ؛ Kluyver et al., 1983)   رســد ی م 

Fürsich et al., 2005 .)   20  در   واقــ    بــاالیی   تریــا    رســوبات  

  .Bronnimann et al  توســ    نایبنــدان   دهکده   غر    کیلومتری 

  ســازند پاره   چهــار   بــه   را   ســازند   ایــن   و   گردیــد   مطالعــه   ( 1971) 

  و   نــد نمود   تقسیم   خان(   حوض   و   شیخ حوض    بیدستان،   )گلکان، 

  مــورد   پیشــنهاد،   ایــن   کــه   دادنــد   نــام   ند یب نا   سازند   ها آن   مجموع   به 

  قــرار   ( 1355)   ایــران   شناســی چینه   ملــی   کمیتــه   تأییــد   و   تصــوی  

  نایبنــد   سازند   پایان   خان   حوض   سازند پاره   ، 1983  سال   تا   .گرفت 

  تهیــه   هنگــام   بــه Kluyver et al.   (1983  )  . شد می   گرفته   نظر   در 

 رسوبی هايرخساره علمی نشریه

              238-226 (:2) 13 ،1399 تانزمس و پاییز
 

 ( Original Research) پژوهشی مقاله

Sedimentary Facies 
Autumn 2020/Winter 2021, 13 (2): 226-238 

DOI: 10.22067/sed.facies.2021.72408.1006 
 

 

 

 

 



 227    يمرکز  یرانا اصفهان، شرق  شمال (،ینپس یاس)تر یبندنا دسازن یاهیگ  هايیلماکروفس

 

  1/ 100000  و   1/ 250000  بـــا مقیـــا    شناســـی زمین   های نقشـــه 

  بــر  شــده  نهشــته  ی ها ردیف  که  بردند  پی   واقعیت   این   ه ب   دان نایبن 

  تریــا    ی ها فســیل   حاوی   همچنان   خان   حوض   سازند پاره   روی 

  خــور در   شناســی   ســنگ   نگــاه   از   کــه   اســت   )پاره ســازند قــدیر( 

ــیم  ــه   تقس ــه   ب ــازند پاره   س ــد   س ــوع   از   جدی ــیل   ن ــال   ش   و   دار زغ

ــنگ ماسه  ــایین   در   سـ ــنگ   ، پـ ــانی   آهک سـ ــ    در   مرجـ   و   وسـ

 .است  باال  در   سرخ   سنگ ماسه 

 اصــفهان یخــاور شــمال و شــمال درنایبنــد  زنداســ  ســتبرای

 منطقــه  ایــن   در  .رســدیم  متــر  660  بــه  حداکثر  ( لوید  )بر 

 شــده  گذاشــته  برجای  کربناته  و  آواری  رسوبات  از  یسکانس

 سازند  عنوان  به  یمرک   رانیا  نقاط  شتری ب  در  چه  آن  مانند  که

 یهــاســازند پاره   بــه  تفکیــک  قابــل  ،اســت  شده  شناخته  نایبند

ــ پنج ـ  سیلیســی  ســازند پاره  مجموعــه، ایــن  در .باشــدمی هگان

 کربناتــهـ    یبــ یتخر  دســتانی ب  واحد  به  گذر  در  گلکان  آواری

 خ،ی شــ   حــوض  یبــ یتخر  یواحــدها  بــه  تیــ نها  در  و  باشدیم

 ریقــد ـ آواری یســ ی لی س و خــان حــوض یفــ یر آهکســنگ

 (.Mannani and Yazdi, 2009)  شودیم  لیتبد

 شــمال  در  بنــدینا  ســازند  خــان  حــوض  ســازند پاره   انیپاشکم

ــ  اصــفهان ــ گرد حیتشــرNützel et al. (2010 )  توس  .دی

 توســ   اصــفهان  یخــاور  شــمال  در  بندینا  سازند  دارانروزن

Senowbari- Daryan et al. (2010 )قــرار ییشناســا مورد 

 ســازند  ینای اسکلراکت   یهامرجان  دیرینه بوم شناسی  .گرفتند

 مطالعه  (1394)  ی دی  و  یمنان  توس   فهاناص  الشم  در  بندینا

 جنــو   در  نایبنــد  دسازن  اسکلراکتینای  هایمرجانو    دیگرد

ــر  ــتان غـ ــ  اردسـ ــاییMannani (2020 ) توسـ  و شناسـ

  .ندگردید  توصیف

ــنگماسه در ــازند پاره  یهاس ــد  س ــ  ریق ــ  کی ــدی اف  از کلی

ــ گ یهالی ماکروفســ  ــووه   یاهی وجــود دارد کــه مــدنظر پ

 یهالی ماکروفســ   یرو  بر  گذشته  مطالعات  .ستحاضر بوده ا

ــ گ ــ ا در یاهی ــه محــدود ،یمرکــ  رانی  و طــب   منطقــه دو ب

 بــار ن ی نخســت  یبــرا و در ایــن پــووه ، اســت بــوده کرمــان

 گــ ار  اصــفهان شــرق شــمال در یاهیــ گ یهالی ماکروفســ 

 شــمال یلــومتری ک 74 در مطالعــه مــورد رخنمــون گــردد.یم

 مختصــات با چاهریسه دهکده یلومتری ک  15  و  اصفهان  شرق

 طول 52° 01' 40" و شمالی عرض  33°  04'  10"  ییای جغراف

 شــرق  شمالـ    شمال  منطقه  (.1  )شکل  است  شده  واق   شرقی

 پهنــه یبــاختر  هی حاش  در  شناسی  زمین   جایگاه  نظر  از  اصفهان

 هی حاشــ   در  و  رجانی ســ ـ    ســنند   پهنــه  خــاور  و  یمرک   رانیا

 کاشــان 1: 250000 بــا مقیــا  یشناســ  ن ی زمــ  نقشــه یجنــوب

 (.1370  همکاران، و  ی)زاهد  است  گرفته رقرا (2  )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه روش

ــوبات ــ تر رس ــ  ا ی ــمال در ن ی پس ــرق ش ــفهان ش ــر  اص  )ب

 و  )زاهــدی  کاشان  یشناس  ن ی زم  نقشه  از  استفاده  با  (چاهریسه

 منطقه مورد مطالعه هاي دسترسي  به  : موقعيت جغرافيايي و راه 1  شکل 

 اصفهان   شرق   (، شمال چاهريسه )برش  
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ــاران، ــورد (1370همک ــه م ــرار مطالع ــت. ق ــات گرف  مطالع

 ،رنــگشــامل    یرسوب  یهاهیال  هایویوگی  ثبت  با  صحرایی

 ،یرســوب  یهاســاختمان  ،یجــانب   گســتر   ،یبنــدهیال  ،ستبرا

 صــورت بــه ها نیــ نمونــه وانجــام شــد  هیــ ال  ی شــ  و امتــداد

 برداشــت یمتــر کیــ  فواصــل در مــنظم و کی ســتماتی س

 بنــدینا  ســازند  یاهی گ  یهالی ماکروفس  از  نمونه  22  .نددیگرد

ــازند پاره ) ــد  س ــ  (ریق  یهالی فســ وکرما .دیــ گرد یآورجم

 کوچــک  هایپالستیک  داخل  در  پیچیده و  غذکا  در  یاهی گ

 انتقال به آزمایشــگاه، و پ  ازشدند    گذاریکد  و  بندیبسته

 .شدند ینامگذار و  برداریعک  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بحث 

  )شــمال   چاهریســه   بر    در   بند ی نا   سازند   گانه پنج   ی ها سازند پاره 

  قاعــده   (، لــف ا 3  )شــکل   باشــند ی م  ک یــ تفک  قابل  اصفهان(  شرق 

  ای قهــوه  ســنگ ماسه  و   مــارن   تنــاو    شــامل   لعــه مطا   مورد   بر  

  متــر(   400  حــدود   ســتبرای )   گلکان   سازند پاره   به   متعل    که   است 

ــه   دســتان ی ب   ســازند پاره   قاعــده   (.   3  )شــکل   باشــد ی م  ــ   ب   له ی وس

  مرکــ ی  ایــران  تمام  در  که  شود ی م   مشخص   ی ت ی ُاُال   آهک سنگ 

  بــر  عــالوه   ســازند پاره  ن ی ا  در  گردد. ی م   مشخص   رخساره   ن ی ا   با 

ـ    مرجــانی   ریفــی   آهک ســنگ   ی ها ه یــ ال   ســنگی، ماسه   های یــه ال 

  )شــکل   نمــود   مشــاهده   تــوان می   را  ( متــر  19 ستبرای  با )  اسفنجی 

ــن  در  . ( ت 3-پ 3 ــازند پاره  ای ــالوه  س ــر ع ــیل ب  هایماکروفس

 ایکفه)دو  زیریف  زیستمندان  مرجان(،  و  )اسفنج  سازریف

 یهافســـیل گـــردد.می مشـــاهده نیـــ  (Heterastridium و

Heterastridium مترســانتی 4 تــا متــرمیلی 2 طــرق دارای 

 هــاینمرجا  .هســتند  یآلپــ   انــواع  با  مقایسه  قابل  که  باشندمی

ــن  در کــه اســکلراکتینایی  تشــریح و شناســایی  ســازند پاره  ای

ــده ــت، گردی ــامل اس ، Astraeomorpha crassisepta ش

Crassistella juvavica ،Distichophyllia cf. norica ،
Margarophyllia capitata? ،Margarophyllia  ،

renata? ،Margarophyllia sp. ،Pamirophyllum 

iranicum ،Procyclolites triadicus ،Retiophyllia 

clathrate و Stylophyllopsis rudis .هستند  

ــ ی ر   های آهک ســــنگ   از   پــــ     دســــتان، ی ب   ســــازند پاره   ی فــ

ــنگ ماسه  ــاز    ی ها س ــ ال   ن ــا   ه ی ــ م   ب ــ ال   ان ی ــ   از   یی ها ه ی   در   رن ا م

  ، ی فرســا   اثــر   بــر   کــه   شــوند ی م   ده یــ د   خ ی شــ حوض   ســازند پاره 

  بــه  ها ســنگ ماسه  رنگ  و  است  ده ی گرد  م ی مال   ار ی بس   ن ی زم     ی ش 

  برای ـ ستــ   . ( ث 3  )شــکل   انــد آمده در   ی نــارنج   تا   ی ا قهوه   صورت 

ــ ا  ــر   44  ســازند پاره   ن ی ــا   خــان حوض   ســازند پاره   باشــد. ی م   مت   ب

  13/ 6  ســتبرای   )با   ه ی ال ر ــ ستب   رنگ   ی خاکستر   ی ف ی ر   ی ها کربنات 

 مرجــانی هایگونــه  (.   3  )شــکل   شــود ی م   ص مشــخ   متــر( 

 املـــش انـــخوضـــح  ازند ـــ س پاره   در  دهـــش  اییــناســش

Astraeomorpha        confuse،          Chondrocoenia 

نقشککه یمککيا شناسککي  : 2 شکککل

 منطقه شمال شرق اصفهان 
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    در  اي سککوهتهسککنق قهککوهتنککاوب مککارن و ماسه (ب ؛اصککفهان(   شککرق   شمال )   چاهريسه برش  د نايبند در هاي مختلف ساین سایندهپارنماي کلي ای   (الف:  3  شکل

ای  Pamiroseris rectilamellosa ت(؛ سککایند نايبنککدبيدستان  سایندپاره در اسفنجيک  آهک ريفي مرجانيسنق  کلني مرجان در (پ ؛دنايبنسایند  گلکان سایندپاره

آهک ريفککي سککنق ( ج ؛سککایند نايبنککدشيخ حوض  سایندپاره در اي تا نارنجيسنق قهوهماسه( ث ؛سایند نايبندبيدستان    سایندپاره  در  اهاي کلني اسکلراکتينجانمر

  ي د يکک کل   ه يکک ل   ( ح  ؛بنککد ي سایند نا   ر ي قد  ینداسپارهدر    Indopecten glabra  اي  دوکفه   ل ي فس   ي حاو   ي د ي کل   ه ي ل ( چ ؛سایند نايبندهان حوض  سایندپاره در اسفنجيک  مرجاني

 .بند ي سایند نا   ر ي قد   سایندپارهدر  ي اه ي گ   ل ي فس   ي دارا 
 

schafhaeutli ،Crassistella juvavica ،Cuifia 

columnaris ،Cuifia columnaris ،Cuifia elliptica ،

Cuifia gigantella ،Distichophyllia cf. norica ،
Kompsasteria oligocystis ،Margarophyllia cf. 

capitata ،Oedalmia norica ،Pamiroseris meriani ،
Pamiroseris multiseptata ،Pamiroseris 

rectilamellosa ،Retiophyllia norica ،
Stylophyllopsis cf. lindstroemi ،Stylophyllopsis 

polyactis و Stylophyllopsis rudis .هستند 

  بــا   ای قهــوه   ســنگ ماسه   تنــاو    ، ن ی پس   ا  ی تر   رسوبات   ادامه   در 

  بــه  واحــد  ن یــ ا  کــه  شــود ی م  مشــاهده  متــر   150  ســتبرای   با   مارن 

  ه یــ ال   ســه  سازند پاره   ن ی ا   در   شود. ی م   داده   نسبت   قدیر   سازند پاره 

 از کــه  Indopecten glabra  ای دوکفــه   ل ی فســ   ی حاو   ی د ی کل 

 مترســانتی  100  و  200  ،200  ســتبرای  ترتیــ   بــه  باال  به  پایین 

 . ( چ 3  )شکل   شوده می، دیدنددار

 دارای خاکســتری ســنگماسه کلیدی الیه  یک   ، این   بر   ه عالو 

  ص ی تشــخ   قابــل   متــر   15  ســتبرای   بــه  ( ح 3 )شــکل  ی اه یــ گ  فسیل

 تــا  پســین   تریــا   هاینهشــته  نگاری  چینه  سنگ  ستون  است. 

 (، اصــفهان   شــرق   شــمال )   چاهریســه   بــر  در پیشــین  کرتاســه

 است. شده داده نمای   (4  شکل)  در

 یهاالیــه آخرین  در .Heibergella sp ژلهوفال داین  نین چهم

 قاعــده  کنگلومرای  زیر  )دقیقاً  قدیر  سازند پاره   به  متعل   شیلی

 جــن    ایــن   از  مختلفــی  هایگونه  گردید.  شناسایی  کرتاسه(

ــره در ــوبی نیمک ــورین  از جن ــا ن ــین  ت ــ ار  رت ــده گ  اندش

(Bucefalo Palliani & Buratti, 2006). ًجن   ضمنا cf. 

Rhaetogonyaulax sp. شــاهدهم قابــل  ســازند پاره  ایــن  در 

 دهنــده  نشــان  کــه  دارانروزن  کیتینــی  پوســته  همچنین   است.

 یگیاهــان  اســپور  و  باشندمی  گذاریرسو   زمان  در  اکسیون

  شناسایی   سازند پاره  این  در Annulispora folliculosa مانند

 (.5  )شکل  است شده

 Indopecten یادار کلیــدی الیه آخرین  که این  به توجه با

glabra کرتاســه قاعــده دگرشــیبی متــری 10 حــدود در 

 داینوفالژلـــه حضـــور بـــا توجـــه بـــه نـــین چهم و باشـــدمی

Heibergella sp. ــرین  در ــه آخ ــیلی هایالی ــ  ش ــه متعل  ب

ایــن  و کرتاسه(  قاعده  کنگلومرای  زیر  )دقیقاً  قدیر سازند پاره 

 پســین  تریــا  شــاخص هافســیل ایــن  یدو هــرحقیقــت کــه 

 روی بــر پیشــین   کرتاســه  تخریبــی  رســوبات  نــابراین ب  د،ن هست 

 نهشــته  دارزاویه  دگرشیبی  با  پسین   تریا   ترقدیمی  رسوبات

 بــه مرکــ ی ایــران در پیشین   کرتاسه  رسوبات  قاعده  اند.هشد

 درصــد  95  حدود  شود.می  مشخص  قرم   کنگلومرای  وسیله

 مطالعــه  مــورد  منطقــه  در  کرتاســه  قاعــده  تخریبــی  قطعات  از

 پالئوزوئیک(  و  )پرمین   تریا   از  ترقدیمی  رسوبات  به  متعل 

 در  ژوراســیک  فســیل  دارای  کــه  سنگیقلوه  هیچ  و  باشندمی

 حضــور اســا  بــر اســت. نشــده دیــده باشــد، هانهشــته ایــن 

 نئوکــومین  و پســین   تریا   یهانهشته  بین   دارویهزا  دگرشیبی

 تخریبــی یهاسنگماسه و کنگلومرا با  که  آغازین(  )کرتاسه

 ،شــودمی  مشــخص  اصــفهان  شــرق  شــمالـ    شــمال  منطقه  رد

 کرتاســه  تــا  تریــا   اواخــر  از  پــ    که  نمود  پیشنهاد  توانمی

 بــه بنــابراین  اســت. شــده خــار  آ  از منطقــه ایــن  آغــازین 

 در ژورســیک یهانهشــته از کلــی نبــود یــک قــوی احتمــال

 واحــد دارد. وجــود اصــفهان شــرق شــمال ـ شــمال حوضــه

   روی  ـپی  (نگـسماسه و لومراـنگک) گرن  ـرمـق  ریبیـتخ
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 اصفهان(   شرق   شمال )   سه ي چاهر برش   یيريا درکرتاسه  -بالييهاي ترياس نهشتهچينه نگاري  سنق ستون  : 4  شکل 
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    ؛هاي شناسککايي شککده در بککرش مککورد مطالعککهداينوفالژلککه:  5  شکککل 

A: cf. Rhaetogonyaulax sp. ؛B :Annulispora folliculosa؛ 

C :Heibergella sp. ؛D :Foraminiferal test lining 
 

 نشــان اصــفهان شــمال حوضــه در را پیشــین  کرتاســه دریــای

 بــه  نئوکــومین   و  مــالم  دوگر،  لیا ،  رسوبات  فقدان  دهد.می

ــرد ــاز عملک ــوه ف ــیمرین  زاییک ــین  س ــرتب  پس ــدمی م  باش

(Mannani & Yazdi, 2009). 

 

 گياهی   اي ه ماكروفسيل   بندي رده 

  ته ســ را   و   ها ســرخ    گروه   از   Clathropteris  جن    از   گونه   دو 

ــا کال ی ل ی ف  ــامل   هــــ   و   Clathropteris meniscoides  شــــ

Clathropteris obovata   شــامل   بازدانگان   گروه   از   گونه   دو   و  

  راســت    از   .Nilssonia sp  و   Nilssonia pseudobrevis  گونــ  

  مقالــه   ایــن   در   اصــفهان   منطقــ    از   بــار   نخســتین  بــرای  ها سیکادال 

  ن یــ ا   در   کــه   اســت   ذکــر   بــه   الزم   اســت.   شــده   مطالعــه   و   معرفــی 

ــه  ــن    مطالع ــرا   Clathropteris  ج ــت   ی ب ــار   ن ی نخس ــه    در   ب پهن

ــ ا ســاختاری ـ رســوبی     از   خــار    ی ا محــدوده   در   ی مرکــ    ران ی

 بــرها  این ماکروفسیل  بندیرده  . شود ی م  گ ار   کرمان  منطقه 

 در و اســت گرفتــه صــورتBenton (1993 ) نوشــته اســا 

ــامترادف فهرســـت ــه) هـ ــرف از غیربـ ــلی معـ ــه اصـ  ،(گونـ

 هاینمونــه  بــه  فقــ   مــتن،  شــدن  طوالنی  از  یریوگلج  جهت

 است. شده  اکتفا ایران از  شده معرفی

 
Division Pteridophyta 

Class Filicopsida Pichi-Sermolli 1958 

Order Filicales Engler & Prantl 1902 

Family Dipteridaceae Seward & Dale 1901 

Genus Clapthropteris Brongniart 1828 
Clathropteris meniscoides (Brongniart 1825) 

Brongniart 1828 

(Figs. 6A-6F) 
 

1825 Filicites meniscoides Brongniart, p. 218, pl. 11 

1828 Clathropteris meniscoides Brongniart, p. 62, 187 

1964 Clathropteris meniscoides; Kilpper, p. 37; Text-figs. 

15, 16 

1968 Clathropteris meniscoides; Assereto et al., table 1a 
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1976 Clathropteris meniscoides; Sadovnikov, p. 291, pl. 2, 

fig. 8 

1977 Clathropteris meniscoides; Fakhr, p. 75, pl. 22, figs. 1-

3; Text-fig. 8G 

1977 Clathropteris meniscoides; Corsin & Stampfli, p. 523, 

pl. 1, figs. 3-9 

2009 Clathropteris meniscoides; Schweitzer et al., p. 54, pl. 

21, fig. 2; pl. 22, figs. 1-3; pl. 23, fig. 1; Text-figs. 

16,17 

 راشــی    نــاقص،  هــایپن   صورتبه  همگی  هانمونه  توصيف:

 در  پــن   پهنــای  حــداکثر  متــر،میلی  1-2  پهنــای  بــا  و  ساده  پن 

 ،متــرمیلی 115 پــن  بلنــدترین  و متریمیل 80 شده حفظ  بخ  

 رأ   شــکل،  داســی  کمــی  متقابــل،  نیمــه  تــا  متقابــل  هاپینول

 یــک  حدود  در  و  ژرفا  کم  هابریدگی  ساییده،  نو   هاپینول

 زاویــه ل،پینــو رأ  تــا مشخص  میانی  رگبرگ  حاوی  ،ششم

 بــه خمیــده و درجــه 70 راشــی   از میــانی رگبــرگ خــرو 

 راشــی   از درجــه 40  زاویه  با  نهایت  در  و  پینول  رأ   سمت

 مشـــخص، کـــاماًل جـــانبی هـــایرگبرگ .گیـــردمی قـــرار

 هریک  ،شکل(  )مستطیلی  منظم  ضلعی  چهار  اولیه  یهاشبکه

 و فرعــی هــایرگبرگ توســ  مســتطیلی هایشــبکه ایــن  از

 بــدون  .شــودمی  تقســیم  شــکل  مرب   ارضلعیچه  به  ترظریف

 زایا. اندام

  البــرز   حوضه   دو   از   تاکنون   ه ن گو   این   : ران ی ا  در  یی ا ي جغراف  انتشار 

  گــ ار   مختلــف  افــراد  توســ   1 جدول   طب    کرمان   حوضه   و 

  است.  شده 
 

 ران ی ا   در   Clathropteris meniscoides  گونه   یی ا ی جغراف   پخش   و   منابع   : 1  جدول 

 منابع  شده   گزارش   مناطق 

  شماهرود،   شمر    شماال   زیراب،   البرز: 

  واسم،   آبیم،،   شاشم،،   نم،،   طزره، 

 تخت   فارسیان،   م   غزنوی   جاجرم،   گاه، 

 دهرود   و   خون   داربید   کرمان: 

Kilpper 1964, Assreto et al., 1968, 

Sadovnikov 1976, Fakhr 1977, 

Corsin & Stampfli 1977, Vaez-
Javadi & Ghavidel-Syooki 2002, 

Schweizer et al., 2009 

  جموادی   واعظ  ، 1388 پور  حاجی  نجفی 

 1393  پرواسیده   و 

 

  ـ   پســین   نورین   سن   با   رسوباتی   از   ران ی ا   در   تاکنون   گونه   این   : سن 

  تایلنــد،   کره،   ژاپن،   ن، ی چ   ل ی قب   از   ا ی دن   نقاط   ر ی سا   در   و  پسین  رتین 

  از   روســیه   و   آلمــان   فرانســه،   پرتقــال،   گرینلنــد،   ســوئد،   برونئــی، 

  . است  شده   گ ار    نی    پیشین  لیا   تا   کارنین 

Clathropteris obovata Oishi 1932, emend. Harris 1961 

(Figs. 7A-7B) 
 

1932 Clathropteris obovata Oishi, p. 291, pl. 30, fig. 2; pl. 

32, fig. 1 

1961 Clathropteris obovata; Harris, p. 123; Text-fig. 42 

1976 Clathropteris obovate; Sadovnikov, p. 291, pl. 7, fig. 5 

2009 Clathropteris obovata; Schweitzer et al., p. 57, pl. 23, 

figs. 2,3; pl. 24, figs. 1,2; Text-fig. 18-20 

 پــن  راشــی   نــاقص، هایپن  صورتبه نمونه  دو  هر  توصيف:

ــا و ســاده ــای ب ــر،میلی 1 حــدود پهن ــه از یکــی در مت  هانمون

 ایبلند  و  مترمیلی  60  شده  حفظ  بخ    در  پن   پهنای  حداکثر

 بلنــدای  و  رمت میلی  28  پن   پهنای  دوم  نمونه  و  مترمیلی  90  آن

 داســی  کمی  ،متناو   نیمه  تا  متقابل  هاپینول  ،مترمیلی  65  آن

 حــاوی  ،نامشــخص  هابریــدگی  می ان  و  هاپینول  رأ   شکل،

 خــرو  زاویــه ،دارمــو  کمــی و مشــخص میــانی رگبــرگ

ــرگ ــانی رگب ــی   از می ــه 55-70 راش ــایرگبرگ ،درج  ه

 ضــلعی چهار  یهاشبکه  تشکیل  و  مشخص  حدودی  تا  جانبی

 هــایرگبرگ اســت. داده تشــکیل را ظریــف هــایرهادیو بــا

  زایا. اندام بدون  ،نامشخص  ترفرعی

  البــرز   حوضه   دو   از   تاکنون   گونه   این   : ران ی ا  در  یی ا ي جغراف  انتشار 

  شــامل   کرمــان   حوضــه   و   ( Sadovnikov 1976)   طــ ره   شــامل 

ــکل  ــا   و   ( Schweitzer et al., 2009)   ی اشــ ــوان   بــ   عنــ

Clathropteris cf. obovata   البـــرز(   شمشـــک   قـــه ط من   از(  

 (Barnard 1976a )    است.  شده   گ ار  

  ـ   پســین   لیــا    سن   با   رسوباتی   از   ران ی ا   در   تاکنون   گونه  ن ی ا  : سن 

  کــره،   ژاپــن،   ن، ی چــ   ل یــ قب   از   ا یــ دن   نقــاط   ر ی ســا  در  و  پیشین  دوگر 

  ی ان یــ م  ک ی ژوراســ  اواخــر  تا  ن ی نور  از   غیره   و   آرژانتین   ، انگلستان 

 . است  شده  گ ار   نی  

 
Division Cycadophyta 

Class Cycadopsida Barnard & Long 1975 

Order Cycadales Engler 1892 

Family unknown 

Genus Nilssonia Brongniart 1825 
Nilssonia pseudobrevis (Barnard 1967b) Corsin & 

Stampfli 1977 

(Fig. 7C) 
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1967b Taeniopteris pseudobrevis Barnard, p. 725, pl. 61, 

figs. 1-4 

1977 Nilssonia pseudobrevis; Corsin & Stampfli, p. 529, pl. 

7, figs. 4-6 

2000 Nilssonia pseudobrevis; Schweitzer et al., p. 37, pl. 13, 

figs. 1-6; Text-fig. 12 

2012 Nilssonia pseudobrevis; Vaez-Javadi, p. 121, pl. 8, fig. 

1 (In Persian) 

2017 Nilssonia pseudobrevis; Saadat-Nejad, p. 192, pl. 1, 

figs. 2-4 (In Persian) 

 بــودن  نــاقص  بــه  توجــه  بــا  )پــن(  پهنک  کلی  شکل  توصيف:

 بخــ    طــول  و  متــرمیلی  30  پهنــک  پهنــای  نامشخص،  نمونه

 هاپینول  متر،میلی  5/1  راشی    پهنای  ،مترمیلی  44  شده  حفظ

 را  راشــی    روی  هاقســمت  اغلــ   در  و  متقابل  نیمه  تا  متقابل

 نمونه  در  درجه 75  زاویه با  راشی    به  اتصال ،پوشانده  کاماًل

 هاي گياهي شناسايي شده در ايا مطالعهماکروفسيل :6شکل 

A-F: Clathropteris meniscoides (Brongniart 1825) Brongniart 1828; (All scale bar = 1 cm) 
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 هاي گياهي شناسايي شده در ايا مطالعهماکروفسيل :7شکل 

A, B: Clathropteris obovata Oishi 1932, emend. Harris 1961; C: Nilssonia pseudobrevis (Barnard 1967b) Corsin & Stampfli 1977; D: Nilssonia sp. 

(All scale bar = 1 cm) 
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 طــول  تمــام  در  هاپینول  کناره  دوم،  نمونه  در  درجه  65  و  اول

 انتهــایی متــرمیلی 5/0 در ج   هب  و  کامل  و  موازی  کاماًل  خود

 کنــاری یهــاولپین  بــه کامــل طــور بــه خــود طــول تمــام در

 رسدمی  نظر  به  که  طوری  به  بوده  هم  مجاورت  در  و  چسبیده

 و  متــرمیلی  17  هــاپینول  طــول  .باشــدنمی  شــده  تقسیم  پهنک

 میــانی بخــ   در میــانی شــیار  متــر،میلی  2  حــدود  آنها  پهنای

ــاپینول ــای ه ــه را آن پهن  تقســیم یکســان کــاماًل بخــ   دو ب

 .شده  حفظ بد بسیار و ریفظ  هارگبرگ  .کنندمی

  البــرز   حوضه   سه   از   تاکنون   گونه   این   : ران ی ا   در   یی ا ي جغراف   انتشار 

 & Corsin)   آبــاد رحیم   و   وطــن   بــین   شاهرود   شرق   شمال   شامل 

Stampfli, 1977 )   جنــو  در    کنــاررود   ســنگ   زغــال   معادن   و  

  شــامل   کرمــان   حوضــه   (، 1395  ، نــواد   )سعادت   چابکسر   ی باختر 

  شامل   طب    حوضه   و   ( Schweitzer et al., 2000)   دخون ی دارب 

  است.   شده   گ ار    ( 1391  ، ی جواد  ظ )واع   پروده   منطقه 

 ن ی رت   ـ   ن ی نور  : سن 

 
Nilssonia sp. 

(Figs. 7D) 
 نمونــه بــودن نــاقص بــه توجــه بــا پــن  کلــی شــکل توصييف:

 حفــظ  بخــ    طــول  و  متــرمیلی  36  پهنــک  پهنای  نامشخص،

 متــر،یلمی   5/1  راشــی    پهنــای  متــر،میلی  60  حــدود  در  شده

 90  بــه  ن دیــک  زاویــه  بــا  راشــی    بــه  اتصال  ،متقابل  هاپینول

 و مــوازی کــاماًل خــود طــول تمــام در  هــاپینول  کناره  ،درجه

 دیســتال بخ   طرف به خمیده انتهایی مترمیلی  4  در  و  کامل

 بــه  هــاپینول  پهنــای  و  طــول  هــم،  مجــاورت  در  هــاپینول  پن،

 قابــلغیر  و  دهش  فظح  بد  هارگبرگ  متر،میلی  4  و  18  ترتی 

 .بررسی

 

   گيري نتيجه 

ــر  ــ    ســه   حضــور   اســا    ب   ، Clathropteris meniscoides  گون

Clathropteris obovata   و  Nilssonia pseudobrevis   در  

  بــا   طبقــات   شناســی   چینــه   موقعیــت   و   نایبنــد   سازند   قدیر   سازند پاره 

  حــوض   ســازند پاره  های آهک ســنگ  روی  بر  قرارگیری  به  توجه 

  نظــر   در   مطالعــه   مــورد   طبقــات   بــرای   رتــین   ن س   مجموع   در  ، خان 

  تــاکنون   ایران   در   Clathropteris obovata  گونه   شود. می   گرفته 

  شــده   گــ ار    پیشــین(   دوگــر   ـ   پســین   )لیــا    ژوراسیک   از   فق  

  طبقــات   از   دنیــا   نقــاط   ســایر   در   گونــه   ایــن   کــه   جا   آن   از   اما   ، است 

  ایــن   حضــور   لــذا   شــده   گــ ار    هــم   دوگر   اواخر   تا   پسین   تریا  

  در   لــذا   نیســت.   انتظــار   از   دور   پسین(   )تریا    نایبند   سازند   در   ه گون 

  پســین   تریــا    رســوبات   از   بار نخســتین   برای   گونه   این   مطالعه،   این 

  گیــاهی  های ماکروفسیل  مطالعه  ن ی ا  در  شود. می  گ ار   ایران  در 

  گــ ار    و   مطالعــه   بار   ن ی نخست   ی برا   اصفهان   شرق   شمال   محدوده 

ــوند. می  ــن    ش ــر   Clathropteris  ج ــت   ی ا ب ــار   ن ی نخس ــه    در   ب پهن

  ناحیــه   از   خــار    ی ا محــدوده   در   ی مرک    ران ی ا ساختاری ـ رسوبی  

  های ماکروفســیل  کــم  حضــور  به  باتوجه  . شود ی م   گ ار    کرمان 

  هــوای   و   آ    و   گیاهی   پوش    نوع   با   ارتباط   در   ، منطقه   در   گیاهی 

  قطــ    طــور   ه بــ   تــوان نمی   اصــفهان   حوضه   شمال   محدوده  در  رتین 

ــه  ــرد   گیری نتیج ــا   ، ک ــدی تا   ام ــا   ح ــه   ب ــه   توج ــراوان   حضــور   ب   ف

Clathropteris   رطوبــت   بــه   تــوان می   ها( )ســرخ    هــا فیلیکال   از  

 . داشت   اشاره   منطقه   گرم   هوای   و   باال 
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Introduction 

The extent of the Shemshak group with Late Triassic-Middle Jurassic age in Iran can be divided into two 

structural-sedimentary zones of Iran and Zagros, which are separated by the main thrust of Zagros. The first 

zone is divided into two areas of Alborz and Central Iran (Moin-o-Sadat & Zade-Kabir, 1991). After the 

Early Cimmerian orogeny, a sedimentary sequence consisting of marl, sandstone, and reef limestone was 

deposited in Central Iran, called Nayband Formation. The Nayband Formation type section is located near 

the Naybandan village, 220 km south of Tabas city (Douglas, 1929). Its thickness reaches 3000 m in type 

locality (Kluyver et al., 1983; Seyed-Emami, 2003; Fürsich et al., 2005). The study area of the current 

research is located 74 km northeast of Isfahan, 15 km northwest  of Chahriseh village (33°04’10’’N, 

52°01’40’’E).  This region is located in the western margin of the central Iran zone and south of Kashan.  The 

thickness of the Nayband Formation in the north and northeast of Isfahan reaches a maximum of 660 meters, 

divided into five members (Mannani & Yazdi, 2009). 

 

Material and Methods 

Upper Triassic succession in the northeast of Isfahan (Chahriseh section) was studied using Kashan's 

quadrangular geological map (Zahedi et al., 1991). Characteristics of sedimentary sequences such as 

stratification, lateral expansion and sedimentary structures were recorded. Sampling was taken systematically 

and regularly at one-meter intervals. Twenty-two plant macrofossils of Nayband Formation from the Qadir 

member have been collected.  

 

Discussion and Conclusion 

A key bed of gray sandstone with plant macrofossils, up to 15 m thick, is identified in the Qadir member. 

Two genera and four species have been found in the section, include Clathropteris meniscoides (Brongniart 

1825) Brongniart 1828 (Age: Carnian- Early Lias), Clathropteris obovata Oishi 1932, emend. Harris 1961 (Age: 

Norian- Middle Jurassic), Nilssonia pseudobrevis (Barnard 1967b) Corsin & Stampfli 1977 (Age: Norian- 

Rhaetian) and Nilssonia sp. 

Based on the Clathropteris meniscoides, Clathropteris obovata, and Nilssonia pseudobrevis in Qadir member 

(Nayband Formation) and their in situ stratigraphic position, these strata are deposited in Rhaetian. In this study, 

Clathropteris obovata is reported from Late Triassic age in Iran for the first time. Before this, Clathropteris 

obovata in Iran has been reported from only Jurassic (Late Liassic-Early Dugger); however, this species has a 

wider range from Late Triassic to Late Dugger succession in the other parts of the world. So, its record in the 

Nayband Formation (Late Triassic) is not unexpected. Moreover, the record of Clathropteris in the northeast of 

Isfahan is its first occurrence in an area outside of Kerman in Central Iran. Due to the low presence of plant 

macrofossils and the abundant presence of Clathropteris in the northeastern region of Isfahan, high humidity and 

warm weather of the Late Triassic may be suggested. 

 

Keywords: Plant fossil, Nayband Formation, Late Triassic, Isfahan. 
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