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جنوب غرب  زیست چینه نگاری سازند هجدک در منطقه کالشور،
 های گیاهی و تحلیل آب و هوای دیرینهلطبس بر مبنای ماکروفسی

 

 اکرم مهدیزاده؛ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم

 دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسیفاطمه واعظ جوادی؛ 

 ، عباس قادری؛ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علومعلیرضا عاشوری

 3/1/31پذیرش:  73/71/39دریافت: 

 چکیده
، های خاکستری تیره تا سبزبا شیل آرکوزیـ  های کوارتزآرنایتیسنگتناوبی از ماسهسازند هجدک در منطقه کالشور شامل 

ی اهای گیاهی به نسبت خوب حفظ شدهدارنده ماکروفسیلاین سازند دربرسنگ می باشد. های زغالالیهو میان سیلتستون

های مختلف جنس از راسته 3متعلق به  ماکروفسیل گیاهی گونه 79تعداد  اند.است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته

 Nilssoniaبر این اساس، یک زیست زون تجمعی به نام  ها شناسایی شدند. پینالها و ها، سیکادالها، فیلیکالستالاکوئی

bozorga- Coniopteris hymenophylloides assemblage zone  زیست زون های زیرزیر زیست زون به نام سهو

Klukia exilis taxon range zone (I) زیرزیست زون ،Klukia exilis- Ferizianopteris undulata interval 

zone (II)  زون زیستزیروFerizianopteris undulata- Equisetites sp. cf. E. columnaris interval zone 

(III) های زونهای سازند هجدک در منطقه مورد مطالعه با سایر زیستبه ترتیب از پایین به باال تعیین گردید. زیست زون

نام  به فراگیری زون زیست لذا پراکنش .دنباشقابل مقایسه و تطابق میهم ارز بازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه طبس 

Coniopteris hymenophylloides- Klukia exilis assemblage zone طبس  پهنه تمام در زمان ژوراسیک در

، سن Klukia exilis و Coniopteris hymenophylloides های شاخصبا توجه به حضور گونهگردد. می خاطر نشان

های راستهدهد مطالعات آماری انجام شده نشان میشود. باژوسین برای این مجموعه فسیلی در نظر گرفته می -آالنین

بیشترین  % 09/9و  % 90/79، % 93/92، % 10/40ها به ترتیب با فراوانی نسبی ستالها و اکوئیپینالها، ها، سیکادالفیلیکال

، Nilssoniaهای جنساند. همچنین حضور را در مجموعه گیاهی بازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه کالشور داشته

Podozamites ،Ferizianopteris   وLobifolia   94/77و  % 94/77، % 90/79 ،% 93/92به ترتیب با فراوانی نسبی 

فلورای   7و نیز میانگین عددی تراز گیاهی هاها و سیکادالاند. فراوانی نسبی فیلیکالبیشترین حضور را در این منطقه داشته %

در  حاکی از آب و هوای مرطوب و نیمه گرمسیری در این منطقه جغرافیاییرا به دست می دهد،  99/49کالشور که نمره 

 بوده است. باژوسین -محدوده زمانی آالنین

 ، طبسمیانی سازند هجدک، ژوراسیکآب و هوای دیرینه، های گیاهی، زیست چینه نگاری، : ماکروفسیلواژه های کلیدی 

مقدمه

                                                                 
1- Floral-gradient score                                                                           ashouri@um.ac.ir :نویسنده مسئول  
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نام گذاری « های حاوی گیاهان ژوراسیک سری»عنوان  با را کرمان دار حوضة زغال شیلی -سنگی ماسه های نهشته 2تایپر

 (7911در آقانباتی، ) چینه شناسی ایرانملی . کمیته ]2[ ،]7[ نامید« سری های زغال دار»این رسوبات را  9نمود. بکت

 کوارتزی -آرکوزی سنگ ماسه از تناوبی شامل . سازند هجدک]9[ نام گذاری کرد« سازند هجدک»این واحد سنگی را 

 از تقسیمات D با عضو مقایسه قابل هجدک سازند .زغال است های عدسی و ها رگه شامل خاکستری -سبز های و شیل

و سازندهای بازه حوض و آقونج در منطقه  از گروه شمشک دانسریتو سازند  4شده توسط آسرتو معرفی شمشک سازند

جنوب منطقه کالشور واقع در  7چاه شماه در . در این مطالعه رسوبات مربوط به سازند هجدک ]9[، ]9[، ]4[ استبینالود 

گونه های موجود با گونه انتشار جغرافیایی وضعیت مقایسه  ی گیاهی،هافسیل بررسی و طبس با هدف شناساییغرب 

، کنجام زیست چینه نگاری سازند هجدا طالعات دیرینه شناسی گیاهی پیشین،و تکمیل م سایر نقاط ایران های مشابه در

فلور موجود  9، بررسی فراوانی نسبیژوراسیک سایر نقاط طبس هایزون های به دست آمده با زیست زون مقایسه زیست

 .]71[، ]3[، ]0[، ]1[ و تحلیل آب و هوای دیرینه انجام گردیده است

 روش مطالعه
متر در منطقه  711به عمق  یاز منظر دیرینه شناسی گیاهی، چاهمنظور تکمیل مطالعات پیشین منطقه طبس  به

از پایین ترین عمق تا باالترین عمق  ،بدین صورت که ستونی از مغزه های استخراج شدهمورد مطالعه قرار گرفت.  کالشور

گونه فسیل گیاهی  79این نمونه ها مشتمل بر  به طور کامل بررسی و کلیه ماکروفسیل های گیاهی موجود برداشت شد.

ت ها از عالمجهت نام گذاری نمونه بود.ها پینالها و ها، سیکادالها، فیلیکالاکوئی ستال مختلف هایراستهمربوط به و 

 و ها، توصیف نمونه ها، شناسایی جنساستفاده شد. مراحل عکس برداری، ترسیم دستی نمونه« MJHCr» اختصاری

سپس با توجه به اولین ظهور و آخرین حضور  و انجامه نگاری رسم ستون چین های برداشت شده و رده بندی ونمونه گونه

 انجام شد. در هازونها و زیریوزونبتعیین بیان جزئیات ظریف تر زیست چینه شناسی گونه های شاخص و به منظور 

ه مقایس ،موجودمقایسه فلورای موجود با فلورای سازند هم ارز در سایر مناطق ایران بر مبنای گونه های به منظور  ،ادامه

در  نجام وا های گیاهی شناسایی شده با فلورای مشابه از دیگر نقاط ایرانماکروفسیل و جغرافیایی انتشار چینه شناسی

یل کلیه ماکروفس بدین صورت کهانجام شد. موجود  ایفلوربررسی فراوانی نسبی  خالصه گردید. سپس 7جدول شماره 

 نمونه( و 92)در مجموع هایی که بر روی مغزه های جمع آوری شده حداقل در حد جنس قابل شناسایی بودند شمارش 

های نمودار بدین ترتیبقرار گرفت.  2و در جدول شماره  شد به تفکیک جنس و راسته، تعداد و درصد آنها محاسبه

 تعیین آب و هوا و جغرافیای دیرینه منطقه مورد مطالعه در انتهاو  ترسیم شد با توجه به درصدهای به دست آمدهفراوانی 

 .]77[ صورت گرفت( 9)جدول شماره  9جدول تراز گیاهی زیگلر وضعیت فراوانی نسبی به دست آمده و نیز با استناد به

 و راه های دسترسیموقعیت جغرافیایی 

 مختصات جغرافیایی دارد.قرار  طبس، در مسیر جاده طبس به یزدکیلومتری جنوب غرب  714منطقه کالشور در فاصله 

 استخاوری  جغرافیایی طول 99 14′ 9/79″شمالی و جغرافیای عرض  99 19′ 91″ مورد مطالعه چاه اکتشافی

 (.7)شکل 
                                                                 
2 - Tipper 

3 - Beckett 

4 - Assereto 

5 - Relative abundance 

6 - Ziegler 
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 .دسترسی به آنالشور و راه های ک چاه اکتشافی موقعیت جغرافیایی -1شکل

 ماکروفسیل های گیاهی و توصیف رده بندی

و به ندرت در الیه های سیلت سنگ شیل و های در الیه عمدتاًهای سازند هجدک در منطقه کالشور که ماکروفسیل

شناسایی شدند که  جنس 3گونه متعلق به  79حفظ شده اند جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد ماسه ای 

از برخی  9که در شکل  بودند هاپینالها و ها، سیکادالها، فیلیکالستالاکوئی مختلف هایراستهاین گونه ها متعلق به 

های شناسایی شده مرتب شده اند. گونه 1و  9 شکل هایهای فلور این چاه نیز در نمونهتعدادی از تصاویر آنها ترسیم و 

 عبارتند از:

Equisetites sp. cf. E. columnaris, Coniopteris hymenophylloides, Ferizianopteris 

undulata, Lobifolia iranica, Lobifolia rotundifolia, Dictyophyllum nilssonii, Klukia exilis, 

Cladophlebis aktashensis, Cladophlebis denticulata, Cladophlebis sp. A, Cladophlebis 

sp. B, Nilssonia bozorga, Nilssonia macrophylla, Nilssonia tazarensis, Podozamites 

distans.  

به  .می شودفلورای سازند هجدک در چاه اکتشافی منطقه کالشور به صورت اجمالی در زیر بیان و توصیف رده بندی 

 Vaez Javadi ترتیب به ، بهگونه ها و رده بندی آنها  1منظور کسب اطالعات تکمیلی مربوط به فهرست هم معنایی

 .]72[، ]1[ مراجعه شود Takhtajan (2013)و  (2014)

Division Equisetophyta Scott 1900 [13]  

Class Equisetopsida Takhtajan & Nemejc 1963 [14] 

Order Equisetales Candolle ex Berchtold and Presl 1820 [15] 

Genus Equisetites Sternberg 1833 [16] 

Type species: Equisetites munsteri Strenberg 1833 [16] 

Equisetites sp. cf. E. columnaris (Brongniart 1828) Phillips 1875 [17], [18]  

(Fig. 5: 1; Fig. 6: 1- 2)

                                                                 
7- synonymy 
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1828 Equisetites columnare Brongniart, p. 115, pl. 3, figs. 4-6. [17] 

1875 Equisetites columnaris (Brongniart) Phillips, p. 197, lign. 4. [18] 

1997 Equisetites columnaris (Brongniart); Schweitzer, van Konijnenburg- van Cittert & 

van Der Burgh, pp. 135-137, pl. 15, figs. 1-7; pl. 6, figs. 1-3, text-fig. 15. [19] 

2006 Equisetites cf. columnaris (Brongniart); Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, pp. 66, 

69, figs. 3A-B, 8C, 12A. [20]  

2011 Equisetites columnaris (Brongniart); Vaez-Javadi, p. 79, figs. 3A, B, D, 4A, E. [21] 

2012 Equisetites columnaris (Brongniart); Vaez-Javadi & Abbasi, p. 41, pl. I, figs. 1, 2, 

text-fig. 4:1. [22] 

2016 Equisetites columnaris (Brongniart); Vaez-Javadi & Namjoo, p. 233, text-fig. 7: 2, 

3. [23] 

 دو گرهو فاصله بین میلی متر  79و عرض میلی متر  91طول  ،(node)گره  دو وبند  دو دارای ساقهتوصیف: 

(internode )21  ساقه دارای شیارها و برجستگی ها در سطح ساقه به خوبی دیده می شود.  .استمیلی متر  29تا

مربوط به  مثلثی یبرگ ها .می باشد میلی متر 9/7و فاصله هر دو شیار با یکدیگر عدد شیار در هر سانتی متر  0تراکم 

( با آرایش حلقوی در محل acuteک تیز )میلی متر، نو 7میلی متر و پهنای  9تا  9به طول  ،Equisetites انتهای ساقه

پهنای ساقه توسط رسوبات پوشیده شده که بخشی از  ییاز آنجا .به طوری که انتهای برگ ها از یکدیگر جدا هستند گره

را نیز نشان  E. sarraniاستفاده شده است. این گونه پاره ای از مشخصات  .cfو عرض کامل آن مشخص نیست، از واژه 

 می دهد ولی به نظر می رسد که پهنای آن نسبت به گونه مذکور کمتر است.

ساقه  Equisetites sarraniشباهت زیادی دارد اما در گونه  Equisetites sarrani : گونه مذکور با گونهمقایسه

نیز مقایسه نمود  Equisetites laevis گونه سانتی متر(. همچنین این گونه را می توان با 0ضخیم تر است )بیشتر از 

که در یک  به گونه ای است Equisetites laevis در گونه وضعیت قرارگیری شیارها در دو بند متوالی با این تفاوت که

 با گونه گونهاین شیارها در یک امتداد قرار دارند.  Equisetites columnaris راستا قرار ندارند در حالی که در گونه
Equisetites muensteri ها در نوک برگ نیز دارای شباهت می باشد، با این تفاوت که Equisetites columnaris 

و برگ های باریک آن تک رگبرگی بوده  است حاده کندنوک برگ ها  Equisetites muensteriولی در  و کشیده تیز

که تا انتهای خود به یکدیگر جوش خورده اند و به صورت یک غالف کم و بیش به هم پیوسته و حلقوی روی هر بند 

 .]73[ تجمع دارند و نوک برگ ها به صورت دندانه های آزاد است

Division Polypodiophyta Cronquist, Takhtajan & Zimmermann 1966 [24] 

Class Filicopsida Pichi-Sermolli 1958 [25] 

Order Filicales Engler & Prantl 1902 [26] 

Family Dicksoniaceae Bower 1908 [27] 

Genus Coniopteris Brongniart 1849 [17] 
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Type species: Coniopteris murrayana (Brongniart 1835) Brongniart 1849 [17] 

Coniopteris hymenophylloides (Brongniart 1829) Seward 1900 [17], [28] 

(Fig. 5: 2-3; Fig. 6: 3-4) 

1829 Sphenopteris hymenophylloides Brongniart, p. 189, pl. 56, fig. 4. [17] 

1900 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart) Seward, p. 99, pl. 16, figs. 4-6; pl. 17, 

figs. 3, 6-8; pl. 20, figs. 1,2; pl. 21, figs. 1-4. [28] 

1977 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Fakhr, pp. 56-57, pl. XI, figs. 1c-d, pl. 

XII, figs. 3-5, figs. 5A-D. [29] 

1977 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Corsin & Stampfli, pp. 525-526, pl. 

10. Figs. 2-6. [30] 

1984 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Vassiliev, p. 10, pl. 5, figs. 1-3. [31] 

2004 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Vaez-Javadi & Pour-Latifi, pp. 99-

100, pl. 1, fig. 4. [32] 

2008 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Vaez-Javadi, pp. 64-65, pl. 9, fig. 3, 

text-fig. 11: 6. [33] 

2009a Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Schweitzer, Kirchner, van 

Konijnenburg- van Cittert, van Der Burgh & Ashraf, pp. 69-74, pl. 28, fig. 3, pl. 29, figs. 

1-3, pl. 30, figs. 1,2, pl. 31, figs 1-4, pl. 32, figs. 1-3, text-figs. 28-31a, b. [34] 

2012 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Vaez-Javadi & Abbasi, p. 41, pl. I, 

figs. 5, pl. III, figs. 2a, 4, text-fig. 4: 2-4. [22] 

2014 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Vaez-Javadi, p. 75, pl. III, figs. 1- 3, 5; 

Fig. 2: 1, Fig. 8: 4. [7] 

2016 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Vaez-Javadi & Namjoo, p. 235, text-

fig. 9: 3. [23] 

2018 Coniopteris hymenophylloides (Brongniart); Vaez-Javadi, p. 304, pl. I, figs. B, D 

(a). [36] 

لوبه و کوچک  یها پینول (،basitonic) 0بیسیتونیک و (alternate) متناوببا آرایش  ینول هافروند پنه، پتوصیف: 

یک سوم پینول قابل  -میانی تا یک دوممیلی متر، با نوک گرد شده، قاعده جمع شده؛ رگبرگ  0X9-4-71اندازه به ابعاد 

تحلیل رفته،  (lamina) پن های زایای آن دارای پینول هایی با پهنک است. دیکوتومیآن های جانبی  رگبرگردیابی و 

.رددر انتهای رگبرگ ها قرار دا کهمیخی شکل  یها هاگدان

                                                                 
 حالتی که پینول ها از قاعده به سمت انتها به تدریج کوچک می شوند. - 8
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 دانشگاه خوارزمی( )نشریه علوم

با این تفاوت است   Coniopteris hymenophylloides قابل مقایسه با Coniopteris murrayana: مقایسه

به ندرت دارای همپوشانی  C. hymenophylloides همپوشانی دارند اما در غالبا C. murrayana  ها در که پینول

 C. hymenophylloidesرفته در حالی که در گونه نپینول های زایا تحلیل در پهنک  ،از طرفی در این گونههستند. 

  .]94[استتحلیل رفته  زایا کامالهای پینول  در پهنک

Genus Ferizianopteris Fakhr 1977 [29] 

Type species: Ferizianopteris undulata Fakhr 1977 [29] 

Ferizianopteris undulata Fakhr 1977 [29] 

 (Fig. 5: 4; Fig. 6: 5, 8) 

1977 Ferizianopteris undulata Fakhr, p. 61, pl. 10, 11, figs. 1a, b, 2, text- fig. 5H-D. [29] 

2002 Ferizianopteris undulata Fakhr; Vaez-Javadi & Ghavidel-Syooki, pp. 58-59, pl. 1, 

fig. 2, text-fig. 3, fig. 12. [37] 

2006 Ferizianopteris undulata Fakhr; Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, p. 71, figs. 3F-

G, 7C, 9C. [20] 

2014 Ferizianopteris undulata Fakhr; Vaez-Javadi, pl. VII, Figs. 1, 2, Fig. 4: 9, 10. [7] 

2016 Ferizianopteris undulata Fakhr; Vaez-Javadi & Namjoo, p. 235, text-fig. 9: 2. [23] 

 ،( بزرگ تر از سایر پینول ها استcatadromeزیرین یا کاتادروم )، نخستین پینول قاعده ای فروند بی پنهتوصیف: 

پن آرایش  سرنیزه ای، -پن ها خطی ،(striae) میلی متر و حاوی خطوط طولی ظریف 7راشیس اصلی آشکار، با پهنای 

، بیسیتونیکو متناوب آرایش پینول ها  ،درجه 41-91اتصال به راشیس اصلی (، زاویه sub alternateمتناوب ) تقریباها 

 9-1 دارایپینول ها متصل می شوند.  می جمع شده و تحت زاویه قائمه به راشیسکها با تمام قاعده یا با قاعده  پینول

 حواشیمیلی متر قرار دارند.  7-9میلی متر پهنا که یا در مجاورت هم و یا با فاصله ای معادل  9-4میلی متر طول و  

، رگبرگ میانی حدود دو سوم طول پینول را می (rounded) نوک گرد شدهو  (undulate) کمی موج دار پینول ها

 پیماید. رگبرگ های جانبی یک تا دو بار دیکوتومی می شوند. 

Genus Lobifolia Lebedev & Rasskazova 1968 [38]  

Type species: Eboracia Lobifolia (Phillips 1829) Thomas 1911 [39], [40] 

Lobifolia iranica Fakhr 1977 [29] 

 (Fig. 5: 6; Fig. 6: 7) 

1977 Lobifolia iranica Fakhr, p. 61, pl. 13, figs. 1-3, fig. 4G-I. 

2002 Lobifolia iranica Fakhr; Vaez-Javadi & Ghavidel-Syooki, p. 60, pl. 1, fig. 4; pl. 3, 

fig. 11. [37] 

2006 Lobifolia iranica Fakhr; Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, p. 71, figs. 4B, 11B. [20] 
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2009 Lobifolia iranica Fakhr; Schweitzer, Kirchner, van Konijnenburg- van Cittert, van 

Der Burgh & Ashraf, p. 92, text.fig. 41. [34] 

2014 Lobifolia iranica Fakhr; Vaez-Javadi, p. 158, pl. II, fig. 1b. [7] 

2018 Lobifolia iranica Fakhr; Vaez-Javadi, p. 305, pl. 2, fig. E. [36] 

مثلثی تا کمی  ها پینول، قطر راشیس حدود یک میلی متر، میلی متر 9پهنای به  پن سرنیزه ای، فروند پنه،توصیف: 

تمام قاعده به راشیس اتصال دارند به نحوی که قسمت زیرین پینول ها با  متقابل تا نیمه متقابل و داسی شکل با آرایش

به راشیس متصل شده  (decurrent) کمی عریض شده و به صورت باله مانند( basiscopic) 3کدر بخش باسیسکوپی

 9/2-9میلی متر و پهنای آن ها  9/4-9ها  آنطول  ( وadherentپینول ها در مجاورت همدیگر قرار گرفته اند ) اند.

ها از تمام قاعده منشعب می شوند و  است. رگبرگ (acute) تیزحاده  پینول ها کامل و نوک آنهامیلی متر است. کناره 

  . کمتر مشخص و تا حدی سینوسی است تا سه بار دیکوتومی می شوند. رگبرگ میانی یک

Lobifolia rotundifolia Corsin & Stampfli 1977 [30] 

 (Fig. 5: 5; Fig. 6: 6) 

1977 Lobifolia rotundifolia Corsin & Stampfli, p. 526-527, pl. 2, figs. 2, 3. [30] 

2006 Lobifolia cf. rotundifolia Corsin & Stampfli; Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, p. 

73, figs. 3D-8A. [20] 

2012 Lobifolia cf. rotundifolia Corsin & Stampfli; Vaez-Javadi & Abbasi, p. 43, pl. I, fig. 

3, pl. II, fig. 1. [22] 

2014 Lobifolia rotundifolia Corsin & Stampfli; Vaez-Javadi, p. 79, pl. IX, fig. 2, 3. [7] 

2015 Lobifolia rotundifolia Corsin & Stampfli; Saadatnejad, p. 174, pl. 1, fig. 1, 1a. [41] 

2018 Lobifolia rotundifolia Corsin & Stampfli; Vaez-Javadi, p. 304, pl. 1, fig. G. [36] 

 Rachis) راشیس اصلی پهنای سانتی متر، 9/1 اصلی طول راشیسآرایش پن ها نیمه متقابل،  بی پنه،فروند توصیف: 

I) 4 راشیس فرعی پهنای و  متر میلی(Rachis II )7 پینول ها با متناوب، نیمه متقابل تا آرایش پینول ها  ،میلی متر

ا ت و کاملها آن حاشیه و ، نوک پینول ها گرد شدهها کمی جمع شده پینولقاعده زاویه قائمه از راشیس خارج شده اند. 

ندان چتا یک سوم ابتدایی قابل تشخیص است اما بعد از آن  و سینوسیاست. رگبرگ میانی حدود بسیار کمی موج دار 

. چند رگبرگ نیز مستقیما از راشیس خارج های جانبی یک تا سه بار دیکوتومی شده است و رگبرگ مشخص نیست

  .شده و یک تا سه بار دیکوتومی می شوند

بیه از نظر وضعیت رگبرگی کامال به هم ش Lobifolia iranica با گونه Lobifolia rotundifoliaگونه  :مقایسه

یک تا سه بار  فرعی، به این صورت که در هر دو رگبرگ های اصلی از تمام قاعده منشعب می شوند و رگبرگ های است

 در ،داسی است -مثلثیدر آن که شکل عمومی برگ  Lobifolia iranica اما بر خالفدیکوتومی می شوند. 

Lobifolia rotundifolia شدگی کلی در نوک برگ دیده می شودگرد

                                                                 
 قاعده سو؛ متعلق به بخش قاعده ای - 9
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Family Dipteridaceae Seward & Dale 1901 [42] 

Genus Dictyophyllum Lindley & Hutton 1834 [43] 

Type species: Dictyophyllum rugosum Lindley & Hutton 1834 [43]  

Dictyophyllum nilssonii (Brongniart 1836) Goeppert 1846 [17], [44]  

(Fig. 5: 12; Fig. 7: 3) 

1836 Phlebopteris nilssonii Brongniart, p. 376, pl. 132, fig. 2. [17] 

1846 Dictyophyllum nilssonii (Brongniart) Goeppert, p. 119. [44] 

1978 Dictyophyllum nilssonii (Brongniart); Schweitzer, p. 48, text-fig. 25. [45] 

2009a  Dictyophyllum nilssonii (Brongniart); Schweitzer, Kirchner, van Konijnenburg-  

van Cittert, van Der Burgh & Ashraf, pp. 44-47, pl. 14, figs. 1-5, pl. 15, figs. 1-5, pl. 16, 

figs. 1, 2, pl. 17, figs. 1, 2, pl. 18, fig. 1, pl. 19, fig. 1, text-figs. 8-12. [34] 

2014 Dictyophyllum nilssonii (Brongniart); Vaez-Javadi, p. 82, pl. IV, Figs. 3, 4, 5, text-

figs. 3: 1, 3, 4. [7]  

های آن نیمه متقابل، مثلثی و کم و بیش داسی  سانتی متر است. پینول 9x4این گونه بخشی از پن به ابعاد توصیف: 

و کناره آن کمی  میلی متر در قاعده می باشند. نوک پینول کمی ساییده شده 21میلی متر و عرض  92شکل، به طول 

است. هر پینول با پینول مجاور خود به میزان تقریبی بیش از دو سوم طول پهنک یکپارچه گردیده و در انتها  موج دار

 ده است. رگبرگ میانی کاماله این وضعیت در یک نقطه قابل مشاهکبه واسطه یک زاویه حاده از یکدیگر جدا می شوند 

درجه از راشیس پن  99-91با زاویه  میلی متر، که 21بین دو رگبرگ میانی  فاصله مشخص و دارای نیم میلی متر پهنا،

بوده  (reticulate) شبکه ای دارای وضعیتد. رگبرگ های جانبی ند و به سمت نوک پینول انحنا می یابنخارج می شو

  .لعی های نامنظم تشکیل می دهندیک شبکه ظریف از چند ضو 

به گونه مذکور شبیه است  Dictyophyllum nervulosum (Sternberg 1825) Kilpper 1964 : گونهمقایسه

 D. nervulosum سانتی متر( و در 4الی  9مثلثی شکل و کوتاهتر )تا  Dictyophyllum nilssonii ولی پینول ها در 

 .]49[، ]79[سانتی متر( است  71ها بلندتر )تا خطی و طول پینول  -مثلثی

Family Shizaeaceae Bower 1935 [47] 

Genus Klukia Racioborski 1890 [48] 

Type species: Klukia exilis (Phillips 1829) Racioborski 1890 [39], [48] 

Klukia exilis (Phillips 1829) Racioborski 1890 [39], [48]  

(Fig. 5: 7; Fig. 6: 9) 

1829 Pecopteris exilis Phillips, p. 148, pl. 8, fig. 16. [39] 

1890 Klukia exilis (Phillips) Racioborski, p. 6. [48] 
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1976 Klukia exilis (Phillips); Sadovnikov, pl. 12, figs. 5-8. [49]1977 Klukia exilis 

(Phillips); Fakhr, pp. 54-55, pl. 11, figs. 1-3. [29] 

1984 Klukia exilis (Phillips); Vassiliev, p. 8, pl. 4, figs. 1, 2. [31] 

2014 Klukia exilis (Phillips); Vaez- Javadi, p. 84, pl. IV, fig. 2, text-fig. 4: 8. [7] 

2015 Klukia exilis (Phillips); Vaez-Javadi & Allameh, p. 29, pl. 1, figs. 6, 7. [35] 

2016 Klukia exilis (Phillips); Vaez-Javadi & Namjoo, p. 222, text-fig. 8: 1, 2. [23] 

2018 Klukia exilis (Phillips); Vaez-Javadi, p. 305, pl. 2, fig. C. [36]  

صورت نیمه متقابل تا نیمه متناوب به  آرایش پن ها  ،آن حفظ شده است طول از سانتیمتر 9 کهفروند بی پنه توصیف: 

 دومو راشیس  میلی متر 2تا  7 (Rachis Iدرجه از راشیس خارج شده اند. پهنای راشیس اصلی ) 99تا  49با زاویه  که

(Rachis II )21به ابعاد  مثلثیپن ها  ،ظریف هر دو حاوی خطوط طولی و نیم میلی مترx0 .آرایش  میلی متر هستند

 و دارای بزرگتر از سایر پینول ها (anadromeیا آنادروم ) باالییقاعده ای اولین پینول  ،بیسیتونیکپینول ها به صورت 

ترتیب قرار گیری پینول ها روی راشیس از متناوب تا متقابل متغیر، پینول ها مثلثی با  می باشد. میلی متر 4x2ابعاد 

 .های جانبی ساده هستند رگبرگ میانی تا حدودی مشخص و رگبرگ(، acute، نوک نسبتا تیز )کناره های کامل

Filicales Incertae Sedis 

Genus Cladophlebis Brongniart 1849 [17] 

Type species: Cladophlebis haiburnensis (Lindley & Hutton 1836) Brongniart 1849 [43], [17] 

Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova 1930 [50]  

(Fig. 5: 11; Fig. 7: 2) 

1930 Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova, p. 322, pl. 3, fig. 7, l. 4, fig. 7, pl. 5, 

fig. 8, text-fig. 2. [50] 

1997 Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova; Schweitzer, van Konijnenburg- van 

Cittert & van Der Burgh, pp. 176-179, pl. 21, figs. 1-5, text-figs. 25B, 27. [19] 

2006 Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova; Vaez-Javadi & Mirzaei- Ataabadi, 

p. 75, figs. 4C, G, 12D. [20] 

2012b Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova; Vaez-Javadi, p. 229, pl. 2, fig. 1. 

[51] 

2014 Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova; Vaez-Javadi, p. 127, pl. IV, fig. 7, 

text-fig. 1: 9. [7] 

2016 Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova; Vaez-Javadi & Namjoo, p. 223, figs. 

8: 5, 9: 5, Text-fig. 4: 9. [23]
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و حاوی یک  میلی متر پهنا و نیم یکدارای میلی متر، راشیس  92پهنای  و میلی متر 99به طول فروند پنه،  توصیف:

با تمام قاعده به راشیس اتصال دارند به نحوی که قسمت باالیی  ودرجه  49-91ها با زاویه  پینول، شیار طولی ظریف

( به راشیس decurrentکمی عریض شده و به صورت باله مانند ) (acroscopic) 71کپینول ها در بخش آکروسکوپی

 میلی متر 1میلی متر و عرض  22طول  به ،نحوه آرایش نیمه متقابلبا  داسی شکل و کشیدهها  پینولمتصل شده اند. 

 (obtuse)حاده کند پینول ها نوک عدد در هر سانتی متر،  21الی  79تراکم رگبرگ ها در حاشیه پینول ، )در قاعده(

رگبرگ میانی واضح،  .می شوند موازی که در نزدیکی نوک همگرانسبتا  موج دار و با حواشیو کمی به جلو خمیده 

 .دو تا سه بار دیکوتومی می شوندبسیار ظریف که  های جانبی رگبرگ

شکل و کشیده دارای پینول های داسی  C. aktashensis شبیه است اما  C. denticulata : این گونه بامقایسه

رگبرگ های جانبی  C. denticulata است و رگبرگ های جانبی در آن دو بار دیکوتومی می شوند در حالی که در

نیز دارای شباهت می باشد  C. nebbensis یک بار دیکوتومی شده و به دندانه های حاشیه ای می رسند. این گونه با

 .C در این گونه بر خالف به طوری که وی راشیس متفاوت استگیری برگ ها بر رطرز قرار C. nebbensis اما در

aktashensis  و همدیگر را می پوشانند.  دنگیر میصورت مشخص و با تمام قاعده بر روی راشیس قرار ه برگ ها کامال ب

بار  تنها یک  C. nebbensis های جانبی دو مرتبه دیکوتومی شده اند اما در رگبرگ C. aktashensis از طرفی در

  .]73[د ندیکوتومی می شو

Cladophlebis denticulata (Brongniart 1828) Nathorst 1876 [17], [52]  

(Fig. 5: 10; Fig. 7: 1) 

1828 Pecopteris denticulata Brongniart, p. 57. [17] 

1876 Cladophlebis denticulata (Brongniart) Nathorst, p. 11. [52] 

1977 Cladophlebis denticulata (Brongniart); Fakhr, p. 4, pl. 3, figs. 2, 3, text-figs. 4A-C. 

[29] 

1997 Cladophlebis denticulata (Brongniart); Schweitzer, van Konijnenburg- van Cittert 

& van Der Burgh, pp. 172-174, pl. 19, figs. 1-5, text-figs. 24B, 26. [19] 

2014 Cladophlebis denticulata (Brongniart); Vaez-Javadi, p. 85, pl. VIII, figs. 3, 4; pl. 

IX, fig. 1, text-fig. 3: 2. [7] 

 ،میلی متر 9/1راشیس به عرض میلی متر،  74و حداکثر پهنای میلی متر  29دارای حداکثر طول فروند پنه،  توصیف:

 ازدرجه  91-91با زاویه  کهمیلی متر )در قاعده(  9میلی متر و عرض  3طول  به ، پینول هاپینول ها نیمه متقابلآرایش 

، حاشیه دندانه دار نوک نسبتا تیز و کمی به جلو خمیده با ها مثلثی کشیده شکل پینول. خارج شده اندراشیس 

(denticulate)  کمی عریض شده و به صورت باله مانند کبخش باسیسکوپیدر قسمت زیرین پینول ها و (decurrent )

ر های جانبی د ادامه دارد و رگبرگ راس پینولبه راشیس متصل شده اند. رگبرگ میانی کامال مشخص و مستقیم و تا 

 .و به دندانه های حاشیه ای می رسند رگ میانی یک بار دیکوتومی شدهنزدیک رگب

                                                                 
 سمت راسی - 10
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Cladophlebis sp. A 

(Fig. 5: 8; Fig. 6: 10) 

 میلی متر 9میلی متر و عرض  9به طول پینول ها متر،  میلی 72پهنای سانتی متر و  9 به طول فروند پنه، توصیف:

نوک گرد حاشیه پینول ها کامل و  درجه از راشیس خارج می شوند. 91با زاویه  دارای آرایش نیمه متقابل تا متناوب که

رگبرگ میانی با تمام قاعده بر روی راشیس قرار می گیرند.  و( adherentپینول ها دارای وضعیت مجاور هم ) ،شده

حاشیه عدد در  71-72و با تراکم  شده های جانبی تنها یک بار دیکوتومی مشخص و تا انتهای پینول امتداد دارد. رگبرگ

 پینول دیده می شوند.

Cladophlebis sp. B  

(Fig. 5: 9; Fig. 6: 11) 

هم  مجاورپینول ها میلی متر،  7 به عرض راشیس ،میلی متر 72سانتی متر و عرض  9 دارای طولفروند پنه،  توصیف:

میلی متر که با تمام  4تا  9میلی متر و عرض  0تا  9طول  به (obtuse) نوک حاده کند با آرایش متقابل تا نیمه متقابل،

کمی به سمت جلو آن  نوککامل و پینول ها حواشی درجه به راشیس پن متصل می شوند.  91و با یک زاویه  قاعده

رگبرگ میانی مشخص و تا انتهای  کمی جمع شده، کباسیسکوپی قاعدهو  توسعه یافته کآکروسکوپی قاعده ،خمیده

 .های جانبی یک بار دیکوتومی می شوند پینول امتداد می یابد. رگبرگ

Division Cycadophyta Bessey 1907 [53] 

Class Cycadopsida Barnard & Long 1975 [54] 

Order Cycadales Coulter & Chamberlain 1910 [55] 

Genus Nilssonia Brongniart 1825 [56] 

Type Species: Nilssonia brevis Brongniart 1825 [56] 

Nilssonia bozorga Barnard & Miller 1976 [57]  

(Fig. 5: 14; Fig. 7: 7) 

1976 Nilssonia bozorga Barnard & Miller, pp. 82-83, pl. 11, figs. 1-5, text-fig. 19A-I. [57]  

2000 Nilssonia bozorga Barnard & Miller; Schweitzer, Kirchner & Van Konijnenburg-

Van Cittert, p. 26, pl. 6, figs. 1, 2, text-fig. 5a-c, 6. [58] 

2014 Nilssonia bozorga Barnard & Miller; Vaez-Javadi, p. 131, pl. VII, Fig. 1, text- fig. 

2: 5. [7] 

2015 Nilssonia sp. cf. N. bozorga Barnard & Miller; Vaez-Javadi & Allameh, p. 29, pl. 

3, Fig. 1. [35] 

2018 Nilssonia sp. cf. N. bozorga Barnard & Miller; Vaez- Javadi & Abbasi, p. 93, Plate 

1, Fig. 1. [59] 
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ها متقابل تا نیمه  پینول آرایش راشیس پنهان، سانتی متر، 9 و عرض آنسانتی متر  0طول پن فروند پنه،  توصیف:

میلی متر و حداکثر پهنا در محل اتصال به  99حداکثر طول پینول ها با پهنای متغیر،  جدا از همپینول ها ، متقابل

 ها سرنیزه ای با نوک گرد شده شکل پینولمیلی متر که به سمت نوک پینول از پهنای آن کاسته می شود.  1راشیس 

ها موازی و ساده به تعداد  رگبرگ ند.نو با تمام قاعده روی راشیس را می پوشا از راشیس خارج درجه 19-09زاویه که با 

  .دنمی باش پینولعدد در هر  3-9

Nilssonia macrophylla Jacob & Shukla 1955 [60]  

(Fig. 7: 5) 

1955 Nilssonia macrophylla Jacob & Shukla, p. 27, pl. 9, figs. 72, 73. [60] 

2000 Nilssonia macrophylla Jacob & Shukla; Schweitzer, Kirchner & Van Konijnenburg-

Van Cittert, p. 44, pl. 16, figs. 1-3, text-figs. 17, 18, 19. [58] 

2006 Nilssonia macrophylla Jacob & Shukla; Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, p. 79, 

figs. 5F, 12G. [20] 

2014 Nilssonia macrophylla Jacob & Shukla; Vaez-Javadi, p. 93, pl. XVI, fig. 1, pl. XVII, 

fig. 1, text-fig. 2: 7. [7] 

2015 Nilssonia macrophylla Jacob & Shukla; Vaez-Javadi, p. 108, Plate 3, Fig. 1a; Plate 

4, Fig. 6b. [9] 

2016 Nilssonia macrophylla Jacob & Shukla; Vaez-Javadi & Namjoo, p. 223, Figure 12, 

Fig. 5; Text-fig. 5: 4, 5. [23] 

، در قاعده میلی متر 72-79پهنای و سانتی متر  9طول  به های بزرگ پینولسانتی متر با  9روند پنه به طول ف توصیف:

نوک پینول ها غیر قابل  با آرایش متقابل،محور راشیس درجه نسبت به  01دارای زاویه ها  راشیس نامشخص، پینول

و موازی که تعداد آنها ، ظریف ها ساده رگبرگ حواشی پینول ها نسبتا موازی، قاعده پینول ها کمی پهن شده، مشاهده،

  .عدد در هر سانتی متر می رسد 71-70به حدود 

 .N گونهوند به گونه مذکور شباهت دارد، با این تفاوت که از نظر شکل ظاهری فر  Nilssonia ingens: گونهمقایسه

ingens   با داشتن هر دو قاعده باالیی و پایینی پهن شده(expanded ) 3-20) پینول هاو پهنای بیشتر پینول ها 

  .]90[ متمایز می گردد گونه فوقاز ( N. ingensمیلی متر در گونه  20-90و  N. macrophyllaگونه در  میلی متر

Nilssonia tazarensis (Sadovnikov, 1991) Schweitzer, Kirchner & van Konijnenburg-

van Cittert 2000 [61], [58]  

(Fig. 7: 4) 

1991 Ctenophyllum tazarense Sadovnikov, p. 97, text-fig. 3a, 4w. [61] 

2000 Nilssonia tazarensis (Sadovnikov) Schweitzer, Kirchner & van Konijnenburg-van 

Cittert, p. 23, pl. 4, figs. 1-3; text-fig. 3a-c, fold-out 1. [58] 
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2014 Nilssonia tazarensis (Sadovnikov); Vaez-Javadi, P. 133, pl. VIII, Figs. 2, 3. [7] 

2016 Nilssonia tazarensis (Sadovnikov); Vaez-Javadi & Namjoo, Figure 11, Fig.1; Text-

fig. 6: 2. [23] 

2018 Nilssonia tazarensis (Sadovnikov); Vaez-Javadi, p. 306, pl. 3, fig. F. [36] 

سانتی متر  1ها طول پینول ، )پهنای کامل آن نامعلوم( سانتی متر 3سانتی متر و پهنای  3 به طول فروند پنه توصیف:

 که (adherentمتقابل تا متناوب و مجاور هم )میلی متر با آرایش نیمه  1-79)طول کامل آن نامعلوم( و پهنای متغیر 

هر  فاقد پینول ها قاعدهخطی،  ها پینولراشیس کامال پنهان شده،  با زاویه نزدیک به قائمه از راشیس خارج می شوند.

تا  72ها ساده، موازی و درشت به تعداد  رگبرگ که روی راشیس را می پوشانند. گونه جمع شدگی یا گسترده شدگی

 .می باشند سانتی متردر هر عدد  79

Division Pinophyta Cronquist, Takhtajan and Zimmermann, 1966 [24]  

Class Coniferopsida/ Pinopsida Meyen 1984 [62]  

Order Coniferales/ Pinales Dumortier 1829 [63] 

Genus Podozamites Braun 1843 [64] 

Type species: Podozamites distans (Presl 1838) Braun 1843 [65], [64] 

Podozamites distans (Presl 1838) Braun 1843 [65], [64] 

(Fig. 5: 13; Fig. 7: 6) 

1838 Zamites distans Presl in Sternberg, p. 196, pl. 4, fig. 1. [65] 

1843 Podozamites distans (Presl) Braun, p. 33, 36. [64] 

1977 Podozamites distans (Presl); Corsin & Stampfli, p. 536, pl. 1, fig. 2. [30] 

1977 Podozamites distans (Presl); Fakhr, p. 141, pl. 48, figs. 1, 2. [29] 

1996 Podozamites distans (Presl); Schweitzer & Kirchner, pp. 88-91, pl. 1, figs. 1-5, text-

fig. 2 a-f. [66] 

2014 Podozamites distans (Presl); Vaez-Javadi, p. 99, pl. XIII, fig 2, 5. [7] 

2016 Podozamites distans (Presl); Vaez-Javadi & Namjoo, P.223, Figure 13, fig. 1. [23] 

2018 Podozamites distans (Presl); Vaez-Javadi, p. 306, pl. 3, fig. D. [36] 

2018 Podozamites distans (Presl); Vaez-Javadi & Abbasi, pl. 1, Fig. 5. [59] 

به ساقه چسبیده ( spiral)مارپیچی ا آرایش ها دور از یکدیگر که بپینول ر، سانتی مت 0طول  دارای فروند پنه توصیف:

می توها ساده یا یک بار دیکو جمع شده و کناره های کامل هستند. رگبرگخطی، دارای قاعده  -رنیزه ایها سپینول اند. 

به موازات کناره پینول و تا انتهای آن امتداد یافته و به سمت نوک برگ همگرا می شوند.  نزدیکی قاعده پینول کهدر 

عدد در هر سانتی متر  73-21که تراکم رگبرگ ها در این قسمت  میانی آن قرار دارد قسمتدر  پهنکپهن ترین بخش 

.می باشد

332 
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 بحث
 طبس کالشور و مقایسه آن با سایر مناطقافی اکتشزیست چینه نگاری سازند هجدک در چاه 

ای هرا می توان از منظر انتشار چینه شناسی ماکروفسیل "کالشور"در منطقه رسوبات ژوراسیک میانی سازند هجدک 

 Nilssonia bozorga- Coniopteris hymenophylloidesگیاهی آن در قالب یک زیست زون تجمعی با نام 

 ssemblage zonea شوند که پیشنهاد میزیر زیست زون نیز در محدوده این رسوبات  سه(. 2مشخص نمود )شکل

Klukia exilis- ، زیرزیست زون  taxon range zone (I)Klukia exilis: زیر زیست زون شامل

interval zone (II)Ferizianopteris undulata  ن زیر زیست زو و – undulata Ferizianopteris

II)Iinterval zone (columnaris  . E.sp. cf Equisetites باشند. زیر زیست زون میI  با اولین حضور تا آخرین

 تا آخرین حضور گونه Klukia exilisاز آخرین حضور گونه  IIزیرزیست زون ، Klukia exilisحضور گونه 

undulata Ferizianopteris  و زیر زیست زونIII  از آخرین حضور گونهundulata Ferizianopteris  تا آخرین

   شود.تعیین می columnaris . E.sp. cf Equisetites حضور گونه

و یا شاخص  Klukia exilisنظیر  ،برقراری زیر زیست زو ن ها با توجه به گو نه های شاخص زمانی قابل به ذکر است که

از اهمیت ویژه ای در انجام تطابق و بازسازی شرایط  Equisetites columnarisنظیر  ،آب و هوایی و بوم شناختی

حائز از سه منظر می تواند تعیین زیر زیست زون ها  کلی محدوده های مختلف البرز، کرمان و طبس برخوردار است.

منطقه کالشور نشان  Iون در زیر زیست ز Klukia exilisز منظر زمانی. به عنوان مثال حضور گونه ا باشد. اوالُ اهمیت

یک میانی را نشان می دهد ابتدای ژوراس ،دهنده آغاز ژوراسیک میانی است، چرا که حضور این گونه در تمام نقاط ایران

 .Equisetites sp. cf. Eگونه  به عنوان مثال .آب و هواییو  بوم شناختی شناخت شرایطاز منظر  دوم .]94[

columnaris  که در زیر زیست زونIII  ،جزو گیاهان کنار آب زی و نشان دهنده منطقه کالشور تعریف شده است

سومین دلیل اهمیت زیر زیست زون ها، ایجاد قابلیت تطابق هر منطقه با . ]90[شرایط آب و هوایی مرطوب می باشد 

منطقه کالشور با زون ها و زیر زون های موجود در فلورا، مناطق مطالعه شده است که در این پژوهش با مقایسه سایر 

مناطق کوچکعلی، کالشانه و جعفرآباد که همگی در بلوک طبس قرار دارند می توان به شرایط همسان زیستی، 

    پی برد.در خالل ژوراسیک میانی پالئواکولوژیکی و پالئوکلیماتولوژی سازند هجدک در تمام نقاط بلوک طبس 

کالشور قابل تطابق و مقایسه با بیوزون تجمعی معرفی شده از سازند هجدک در میانی بیوزون تجمعی رسوبات ژوراسیک 

کیلومتری باختر طبس می باشد. سازند هجدک در منطقه کوچکعلی  11واقع در حدود  "کوچکعلی شمالی"منطقه 

 Klukia exilis- Nilssonia macrophylla assemblageشمالی دربردارنده یک زیست زون تجمعی به نام 

zone های و چهار زیر زیست زون به ترتیب از پایین به باال به نامSagenopteris nilssoniana-Equisetites 

columnaris concurrent range zone،  Equisetites beanii- Ptilophyllum harrisianum 

concurrent range zone  ،Ginkgoites huttonii taxon range zone   وConiopteris 

hymenophylloides-Nilssonia feriziensis assemblage zone 0[ باشدمی[ . 

گیاهی،  هاینیز از منظر انتشار چینه شناسی ماکروفسیل "کالشانه"سازند هجدک در منطقه در رسوبات ژوراسیک میانی 

مورد  Nilssonia  sp. cf. N. bozorga- Klukia exilis assemblage zoneیک زیست زون تجمعی با نام 
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 ، Ptilophyllum harrisianum taxon range zoneشناسایی قرار گرفته است. به عالوه سه زیر زیست زون  

Elatides thomasii-Sphenobaiera longifolia concurrent range zone  و Ginkgoites sp. cf. G. 

parasingularis- Coniopteris hymenophylloides concurrent range zone  تشخیص داده شده است

های گیاهی شاخصی نظیر حاوی ماکروفسیل نیز در غرب طبس "جعفرآباد"سازند هجدک در منطقه . ]3[

Coniopteris hymenophylloides ،Klukia exilis ،Nilssonia sarakhs، Elatides thomasii و 

Equisetites sp. cf. E. beanii باژوسین( برای این مجموعه  -می باشد که نشاندهنده سن ژراسیک میانی )آآلنین

، Coniopteris hymenophylloides ،Klukia exilisالزم به ذکر است که گونه های  .]71[می باشد 

Equisetites beanii و Elatides thomasii و ]27[،]21[،]73[،]91[،]93[ شاخص ژوراسیک میانی هستند 

 ،Coniopteris hymenophylloidesبا عنایت به این نکته که گونه های شاخص ژوراسیک میانی از قبیل  .]22[

Klukia exilis و Nilssonia macrophylla  باژوسین  -زمانی آالنین محدودهبلوک طبس در  اکثر مناطقدر

 .گسترش داشته اند، یک زیست زون تجمعی با مرزهای مشخص پیشنهاد شده است
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 فلورای مشابه در سایر نقاط ایرانبا  الشورکانتشار چینه شناسی و جغرافیایی ماکروفسیل های گیاهی مقایسه 

رسوبات ژوراسیک میانی در قالب سازند دانسریت از گروه شمشک در سرتاسر البرز و سازند هجدک در حوضه کرمان و 

چینه شناسی و وضعیت انتشار مقایسه اطالعات مرتب شده در این جدول بلوک طبس گسترش بسیار خوبی دارد. 

لبرز، )ا ایران نواحیسایر در منطقه کالشور را با رسوبات سازند هجدک گونه های شناسایی شده در هر یک از جغرافیایی 

حضور گونه های متعدد از راسته های مختلف در این مناطق نشان می دهد.  طبس(سایر نقاط بینالود، حوضه کرمان و 

 (.7)جدول  مبین یکنواختی پوشش گیاهی در تمامی گستره ایران در محدوده زمانی ژوراسیک میانی می باشد

ور کالش چاه اکتشافیهای گیاهی شناسایی شده از سازند هجدک در مقایسه انتشار چینه شناسی ماکروفسیل -1جدول 

 با فلورای مشابه از دیگر نقاط ایران

 فهرست گونه ها سن محل نویسنده

]71[ ،]70[ ،]73[ ،]21[ ،]27[ ،
]22[، ]29[ ،]11[ 

 البرز: زیراب، طزره، بلده، نوده، شمشک

 پابدانا، دشت خاک کرمان:
 طبس: کوچکعلی

late Early 

Jurassic- Middle 

Jurassic 

Equisetites sp. cf. E. 

columnaris 

]1[ ،]3[، ]49[ ،]23[ ،]17[ ،
]21[ ،]99[ ،]22[، ]92[ ،]27[، 

]99[ ،]99[، ]94[ ،]29[ 

زیراب، کارمزد، رودبارک، دره البرز: 

آپولون، بلده/ ایوا، شمال شرق شاهرود، 
، شاندیزبینالود: ؛ جم، فریزی، گلمکان

 پابدانا، دشت خاککرمان: ؛ بازه حوض

 کوچکعلی، مزینو، جعفرآبادطبس:

early Middle 

Jurassic 

Coniopteris 

hymenophylloides 

]1[ ،]21[، ]23[ ،]29[، ]91[ 
 پابداناکرمان: ؛ ، جاجرمفریزیالبرز: 

 کوچکعلی، مزینوطبس: 
early Middle 

Jurassic 

Ferizianopteris 

undulata 

]23[ ،]1[ ،]99[ ،]94[ ،]91[ 
کرمان: معدن ؛ زیاران، جاجرمالبرز: 

 کوچکعلی، جعفرآبادطبس: ؛ هشونی
Rhaetian- 

Middle Jurassic 

Lobifolia iranica 

]1[ ،]21[، ]22[ ،]29[ ،]91[ ،
]99[، ]47[ 

  ، اشکورات علیابلده رود بار،البرز: 

 هشونیمعدن کرمان: 
 طبس: کوچکعلی

Early- Middle 

Jurassic 
Lobifolia rotundifolia 

]1[ ،]27[، ]99[ ،]23[ ،]49[ ،
]94[ ،]49[ 

، دره چالوس، زیراب، آبیک، اسکالبرز: 

 طبس: مزینو؛ رودبارک، ایوا

Early- early 

Middle Jurassic 

Dictyophyllum 

nilssonii 

]1[ ،]3[، ]43[ ،]23[ ،]17[ ،
]99[ ،]27[ ،]22[، ]92[ ،]21[، 

]29[ ،]99[، ]99[ 

مزد، بلده/ ایوا، فریزی، طزره، کارالبرز: 
 گلمکان

 شاندیز، بازه حوضبینالود: 

 پابدانا، معدن هشونیکرمان: 
 طبس: کوچکعلی، مزینو، جعفرآباد

early Middle 

Jurassic 
Klukia exilis 

]11[ ،]73[، ]49[ ،]21[ ،]22[ ،
]23[ ،]97[ ،]27[، ]1[ ،]29[ 

 ، بلدهطزرهالبرز: زیراب، 

 کرمان: اشکلی، پابدانا
 طبس: کوچکعلی

late Early 

Jurassic- Middle 

Jurassic 

Cladophlebis 

aktashensis 

]1[ ،]23[، ]91[ ،]73[ ،]49[ ،
]19[ 

، جم، طزرهگرود، زیراب، سنالبرز: 

 کالردشت، فریزی
 طبس: مزینو؛ کرمان: اشکلی

Norian- Middle 

Jurassic 

Cladophlebis 

denticulata 
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]1[ ،]21[، ]99[ ،]93[، ]90[ ،
]22[ 

 بینالود: بازه حوض؛ البرز سنگرود، بلده

 کرمان: دشت خاک
 طبس: کوچکعلی، کلشانه

late Early 

Jurassic- Middle 

Jurassic 

Nilssonia bozorga 

]97[ ،]90[ ،]21[ ،]22[، ]92[ ،
]1[، ]3[ ،]29[ 

 کجور، بلدهالبرز: ناج، 

 ی، هجدک، معدن هشونیاشکلکرمان: 

 طبس: کوچکعلی، مزینو

Middle Jurassic 
Nilssonia 

macrophylla 

]1[ ،]29[، ]99[ ،]99[، ]97[ ،
]90[ 

 بینالود: بازه حوض؛ البرز: طزره

کرمان: داربید خون، دشت خاک، 
 طبس: کوچکعلی؛ پابدانا

Late Rhaetian- 

Middle Jurassic 
Nilssonia tazarensis 

]1[ ،]29[، ]99[ ،]99[، ]91[ ،

]93[، ]91[ ،]22[، ]91[ ،
]23[ ،]99[ ،]21[ 

تمام مکان های مطالعه شده در حوضه 

 و طبس کرمان و البرز

Rhaetian- 

Middle Jurassic 
Podozamites distans 

 بررسی فراوانی نسبی فلور کالشور

در این مطالعه فراوانی نسبی راسته ها و جنس های ماکروفسیل گیاهی مورد توجه قرار گرفت. زیرا چگونگی پراکنش و 

 جهت بررسی فراوانیتوزیع فلور فسیلی این منطقه با به دست آمدن آمار حاصله از دقت بیشتری برخوردار می شود. 

وری شده حداقل در حد جنس قابل شناسایی بودند شمارش نسبی، کلیه ماکروفسیل هایی که بر روی مغزه های جمع آ

اوانی های فرو به تفکیک جنس و راسته، تعداد و درصد آنها محاسبه شد و در جدول ذیل قرار گرفت. سپس ترسیم نمودار

ی نمونه فسیل گیاه 92بررسی فراوانی نسبی فلور این منطقه بر پایه انجام شد.  با توجه به درصدهای به دست آمده

  مرتب شده اند. 4و  9و نمودارهای شکل های  2شناسایی شده صورت گرفت که در جدول شماره 

های گیاهی جمع آوری شده از چاه اکتشافی کالشورهای ماکروفسیلها و راستهفراوانی نسبی جنس -3جدول   

 %درصد فراوانی نسبی  تعداد اسامی جنس ها %درصد فراوانی نسبی  تعداد اسامی راسته ها

Equisetales 2 09/9 Equisetites 2 09/9 

Filicales 

& Filicales 

incertae 

Sedis 

29 10/40 

Coniopteris 

Ferizianopteris 

Lobifolia 

Dictyophyllum 

Klukia 

Cladophlebis 

4 
9 

9 

7 
9 

9 

93/1 
94/77 

94/77 

32/7 
11/9 

92/3 

Cycadales 71 93/92 Nilssonia 71 93/92 

Pinales 0 90/79 Podozamites 0 90/79 

Total 92 711 Total 92 711 

اوانی ها به ترتیب با فرستالها و اکوئیپینالها، ها، سیکادالهای فیلیکالراستهبر اساس فراوانی نسبی به دست آمده، 

بیشترین حضور را در مجموعه گیاهی ژوراسیک میانی در منطقه کالشور  % 09/9و  % 90/79، % 93/92، % 10/40 نسبی

به ترتیب با فراوانی  نیز  Lobifoliaو   Nilssonia ،Podozamites ،Ferizianopterisاند. جنس های داشته

ا و هفراوانی نسبی فیلیکال اند.بیشترین حضور را در این منطقه داشته % 94/77و  % 94/77، % 90/79، % 93/92 نسبی 

  ها می تواند حاکی از آب و هوای دیرینه مرطوب و نیمه گرمسیری در این نقطه جغرافیایی باشد.سیکادال
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 های ماکروفسیل گیاهی چاه اکتشافی کالشورفراوانی نسبی راسته درصد نمودار -2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 اکتشافی کالشور فراوانی نسبی جنس های ماکروفسیل گیاهی چاهدرصد نمودار  -2شکل 

 و مقایسه آن با سایر نقاط بلوک طبس تحلیل تراز گیاهی و آب و هوای دیرینه فلورای کالشور

 ابتدا آمده، دست به مبنای فلورای بر زمانی مورد نظر محدوده هوایی و آب وضعیت تحلیل منظور توضیح چگونگی به

 متعاقبا که را هایی سپس روش و داده را مختصراً توضیح آن های اقلیم و هوا و زمینه آب در شده ارائه نظرات پیشینه

 به خود کتاب در 7337در  77شود. وخرمیفمی کنند ارائهبیشتری عمل می با دقت و یافته بهبود سال بیست از پس

 نواحی شده، گزارش هایجنس برگ پایه بر صرفا پرداخت. وی شمالی نیمکره از تمامی شده مطالعه فلورای بندی جمع

 تقسیم اصلی منطقه یا چهار ناحیه به جنوب به شمال از را کرتاسه و ژوراسیک هایدورهخالل  در موجود فیتوکوریای

ناحیه  -4؛ 74ناحیه استوایی -9؛ 79سینایی -ناحیه اروپایی -2؛ 72کانادایی -ناحیه سیبریایی -7از:  عبارتند که نمود

 هستند آن از حاکی اوراسیا از آمده دست گیاهی به هایماکروفسیل که سازد می نشان خاطر وی .79جنوبی یا استرال

تفکیک  کمتر هوا و آب لحاظ به آغازی، کرتاسه و پایانی با ژوراسیک مقایسه در میانی و آغازی دورهای ژوراسیک که

 و یکنواختی هستند. چنین تری پائین دمایی یا گرادیان شیب و رطوبت باالی میزان دهنده عموماً نشان و اند شده

 که کرد تأکید . وخرمیف همچنینژوراسیک آغازی و میانی مشاهده شد در ای گسترده مناطق فلور ترکیب در همگنی

 البته .]90[ باشدمی در باژوسین تا انگلستان میانه آسیای میانی ژوراسیک برای گونه شاخص یک Klukia exilisگونه 

(، 7394) 71(، کیلپر7391و  7399) 79بارناردتوسط  شده منتشر مقاالت پایه بر تنها ایران درباره وخرمیف هایداده

شد  منتشر دیگری مقاالتوی،  پس از مطالعات( بوده است. 7319) 73( و پولینسکی و همکاران7391) 70سادوونیکوف

                                                                 
11- Vakhrameev 

72 - Siberian- Canadian 

region 

79 - Euro- Sinian region 

74 - Equatorial region 

79 - Austral region 

16 - Barnard   
17 - Kilpper  

18 - Sadovnikov 
19 - Poliansky et al. 
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زیگلر و به عنوان مثال . یافت بهبود نیز هاداده های تحلیل روش دیگر طرف از و گردید فراهم قیمتی ذی و اطالعات

به بازسازی وضعیت اوراسیا « فیتوژئوگرافی و آب و هوای ژوراسیک آغازی»در مقاله ای با عنوان  7339در  همکاران

. تحلیل چندین متغیره چند صد فسیل گیاهی به منظور کمی سازی مجموعه گیاهی ای که توسط ]14[ پرداختند

ین محدوده عرض جغرافیایی دیرینه ب عاتطی این مطالمولفین روسی توصیف و تفسیر گردیده بود، به کار گرفته شد. 

لر و زیگسپس درجه به عنوان بیوم های خشک نیمه گرمسیری تا گرم معتدل و خنک معتدل تفسیر گردید.  01تا  21

مطالعه و بر مکان در نیمکره شمالی را  739جنس ماکروفسیل گیاهی مربوط به مزوزوئیک، از  91، 7339در  همکاران

 این نمودار. در ]77[ مورد مطالعه ترسیم نمودندجنس های و  عرض جغرافیاییبا دو محور نموداری آنها  مبنای

-ونیفروفیتکا و هسیکادوفیت که های فسیلی نیز مد نظر قرار گرفته شد. بدین ترتیبفیزیوگنومی یا سیمای ریختی برگ

 و کونیفروفیت های بزرگهای خزان پذیر گوفیتکو گین سمت پایین جدولکوتیکول ضخیم در  با 20ریز برگ یها

های گیاهی نظیر اسفنوفیت ها، سرخس ها و  سایر گروه .(9در سمت باالی جدول مرتب شدند )جدول شماره  21برگ

آنها جهت کمی سازی اطالعات جمع آوری شده و ارائه  در میانه جدول قرار گرفتند.نیز سیکادوفیت های بزرگ برگ 

منطقه جغرافیایی، به هر جنس یک نمره اختصاص دادند، به طوری که جنس یک مقدار عددی برای هر 

Phoenicopsis  شاخص باالترین عرض جغرافیایی و جنس  711با نمرهZamites  با نمره صفر شاخص عرض

 یجغرافیایی استوایی و گرمسیری در نظر گرفته شد و به همین ترتیب به هر کدام از جنس های مابین، با توجه به سیما

درجه  99های این الگوها حاکی از شرایط گرم و خشک عرضریختی و محل جغرافیایی آنها یک مقدار عددی داده شد. 

در محدوده عرض جغرافیایی میانی با را باالترین تنوع گیاهی ضمنا . بوددرجه  01های و شرایط معتدل خنک در عرض

داده های به دست آمده از فلورای کالشور در جدول زیگلر در پژوهش حاضر نیز، . معرفی کردندفلورای معتدل گرم 

که  صورت)بدین  محاسبه شد( فلورای موجود Average Scoreو میانگین عددی ) گرفتقرار  (9جدول شماره )

که در جدول زیگلر موجود بودند، عالمت زده و میانگین آنها محاسبه شد(. را جنس های مطالعه شده در این پژوهش 

ی بر اساس برقرارمقایسه گردید. نیز با عرض جغرافیایی و نمره تراز محلی سایر نقاط مطالعه شده در طبس همچنین 

های گیاهی مجموع ماکروفسیل (Floral Gradient)تراز گیاهی مطابق این روش، میانگین عددی نمره تراز گیاهی 

آب و تنوع زیستی باال و ر جدول و حاکی از د "وضعیت میانه ای"را به دست می دهد که بیانگر 99/49الشور عدد ک

 جغرافیایی بوده است. هوای مرطوب و نیمه گرمسیری در این نقطه

                                                                 
21 - Microphyll 27 - Macrophyll 
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مناطق طبس بر آن با سایر هم ترازی ماکروفسیل های گیاهی تعیین نمره تراز محلی کالشور و  -2جدول شماره 

 ]Ziegler et al., 1996 ]11مبنای 

 نمره جنس
 آنها عرض جغرافیاییمناطق مطالعه شده و 

 ]2[ کلشانه ]7[ جعفرآباد ]7[ کوچکعلی ]7[ مزینو کالشور

33°   05ʹ 33°   21ʹ 33°   17ʹ 33°   30ʹ 34°   07ʹ 

Phoenicopsis 100      

Schizolepis 85      

Pityophyllum 81      

Czekanowskia 72      

Ginkgo 67      

Hausmannia 66      

Sphenobaiera 64      

Baiera 62      

Desmiophyllum 60      

Podozamites 58      

Neocalamites 55      

Cladophlebis 53      

Todites 52      

Equisetites 50      

Coniopteris 49      

Elatocladus 42      

Ctenis 41      

Anomozamites 40      

Nilssonia 39      

Taeniopteris 38      

Clathropteris 37      

Sphenopteris 36      

Phlebopteris 34      

Pseudoctenis 33      

Marattiopsis 32      

Sagenopteris 31      

Pterophyllum 30      

Dictyophyllum 29      

Elatides 28      

Pagiophyllum 24      

Ptilophyllum 13      

Otozamites 11      

Brachyphyllum 4      

Zamites 0      

Average score 46.33 41 41.6 38.33 53 

نمره تراز گیاهی به دست آمده  و مقایسه آن با (99/49) کالشور چاه اکتشافی در منطقهنمره تراز گیاهی به دست آمده از 

این مناطق در جدول و حاکی از آب و تمامی مناطق مزینو، کوچکعلی، جعفرآباد و کلشانه بیانگر وضعیت میانه ای  از

 ژوراسیک میانی بوده است. زمان یکنواختی پوشش گیاهی بلوک طبس دردر نتیجه و نیمه گرمسیری و  مرطوبهوای 

ها الارتفاع نسبی باالتر )با توجه به فراوانی نسبی سیکادتر در منطقه کلشانه می تواند ناشی از نمره تراز گیاهی باال ضمنا

 وآل ها( در این نقطه جغرافیایی باشد.گو گینک
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 نتیجه گیری

ای هسازند هجدک در منطقه کالشور در جنوب غرب طبس گسترش نسبتا خوبی دارد. این سازند دربر دارنده ماکروفسیل

گونه ماکروفسیل گیاهی  79تعداد گیاهی نسبتا خوب حفظ شده ای است که در این مطالعه مورد شناسایی قرار گرفتند. 

ا بها مورد شناسایی قرار گرفتند. پینالها و ها، سیکادالها، فیلیکالستالهای مختلف اکوئیجنس از راسته 3متعلق به 

باژوسین  -سن آالنین ، Klukia exilis و Coniopteris hymenophylloides های شاخصتوجه به حضور گونه

 Nilssonia bozorga- Coniopterisزون تجمعی به نام  یک زیستگردد. برای این مجموعه فسیلی پیشنهاد می

hymenophylloides assemblage zone   زیست های زیر زون به ترتیب از پایین به باال به نام زیر زیستسه و

 Klukia exilis- Ferizianopteris undulataزیرزیست زون  ، Klukia exilis taxon range zone (I)زون 

interval zone (II)   زونزیستو زیر Ferizianopteris undulata- Equisetites sp. cf. E. columnaris 

interval zone (III)   .رسوبات ژوراسیک میانی چاه اکتشافی منطقه کالشور  فلورای مطالعه شده درتعیین گردید

و  رآباد(جعف ،کوچکعلی، مزینو، کالشانهرسوبات سازند هجدک سایر نقاط طبس ) فلورای مطالعه شده درقابل مقایسه با 

 هایفراوانی نسبی راستهبر اساس  در البرز( می باشد. دانسریتزمانی )سازند  محدودههم ارز در این  فلورایسایر 

( و % 09/9ها دارای فراوانی نسبی کم )ستالمشخص گردید که راسته اکوئی های گیاهی شناسایی شدهماکروفسیل

( می باشند. فراوانی نسبی % 93/92و  % 10/40ها دارای فراوانی نسبی زیاد )به ترتیب ها و سیکادالهای فیلیکالراسته

مره ن مرطوب و نیمه گرمسیری در این نقطه جغرافیایی بوده است.دیرینه ها حاکی از آب و هوای ها و سیکادالفیلیکال

محاسبه و با نمره تراز گیاهی به دست آمده از مناطق مزینو، کوچکعلی، جعفرآباد و نیز تراز گیاهی چاه اکتشافی کالشور 

و  دول تراز گیاهی زیگلرکلشانه مقایسه گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وضعیت میانه ای تمامی این مناطق در ج

مرطوب و نیمه گرمسیری و در نتیجه یکنواختی پوشش گیاهی بلوک طبس در زمان دیرینه حاکی از آب و هوای 

 ژوراسیک میانی بوده است.
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FIGURE 5): 1- Equisetites sp. cf. E. columnaris; 2, 3- Coniopteris hymenophylloides; 

4- Ferizianopteris undulata; 5- Lobifolia rotundifolia; 6- Lobifolia iranica; 7- Klukia 

exilis; 8- Cladophlebis sp. A; 9- Cladophlebis sp. B; 10- Cladophlebis denticulata; 11- 

Cladophlebis aktashensis; 12- Dictyophyllum nilssonii; 13- Podozamites distans; 14- 

Nilssonia bozorga.    (Scale bars= 1 cm) 
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FIGURE 6): 1,2- Equisetites sp. cf. E. columnaris (MJHCr-6, MJHCr-8); 3- Coniopteris 

hymenophylloides (sterile pinnules) (MJHCr-34); 4- Coniopteris hymenophylloides (fertile 

pinnules) (MJHCr-14b); 5- Ferizianopteris undulata (MJHCr-15); 6- Lobifolia rotundifolia 

(MJHCr-35); 7- Lobifolia iranica (MJHCr-7a); 8- Ferizianopteris undulata (MJHCr-33); 9- 

Klukia exilis (MJHCr-22); 10- Cladophlebis sp. A (MJHCr-7b); 11- Cladophlebis sp. B 

(MJHCr-21).         (Scale bars= 1 cm). 

FIGURE 7): 1- Cladophlebis denticulata (MJHCr-7c); 2- Cladophlebis aktashensis 

(MJHCr-26); 3- Dictyophyllum nilssonii (MJHCr-18); 4- Nilssonia tazarensis (MJHCr-

19); 5- Nilssonia macrophylla (MJHCr-2); 6- Podozamites distans (MJHCr-5); 7- 

Nilssonia bozorga (MJHCr-13).     (Scale bars= 1 cm) 


