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سیستماتیک و جغرافیای دیرینه سرخسها در گروه شمشک ،ناحیه
غزنوی ،البرز شرقی
1

مریم فرهی منش ،1محمد قویدل سیوکی* ،2عباس صادقی
-1گروه زمينشناسی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
-2انستيتو نفت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

پذیرش مقاله1398/12/21 :
تأیيد نهایی مقاله1399/4/17 :
چكیده
سرخسها از جمله ماکروفسيل هاي گياهی هستند که با فراوانی و تنوع زیاد در گروه شمشک واقع در شمال
البرز شرقی یافت میشوند .هدف از این مطالعه بررسی بخشهاي مختلف سرخسها از جمله فروند و اندام
زایاي منتسب به این ماکروفسيل هاي گياهی در ناحيه غزنوي (بين شاهرود و آزاد شهر) است .در این تحقيق،
هفت جنس و چهارده گونه سرخس از جمله:
Korallipteris yipinglagensis, Cladophlebis nebbensis, Cladophlebis australis, Cladophlebis sp.,
Cladophlebis haiburnensis, Cladophlebis raciborskii, Cladophlebis cf. scoresbyensis,
Cladophlebis denticulata, Clathropteris meniscioides, Dictyophyllum exile, Dictyophyllum
 Marattia intermediaوnathorsti, Thainguyenopteris, parvipinnulata, Osmundopsis sturii
شناسائی گردید که به سه راسته از سرخسها به اسامی  Osmundales ،Filicalesو  Marattialesتعلق دارند.

گونههاي فوق با نمونههاي همزمان آن ها از سایر نقاط جهان مقایسه گردید .این مقایسه نشان میدهد که
بيشترین شباهت بين گونههاي ناحيه مورد مطالعه با کشورهاي کره ،ژاپن ،چين ،ویتنام ،گرین لند ،ایتاليا،
آلمان و آرژانتين وجود دارد .از سوي دیگر ،همراهی گونههاي سازگار با آب و هواي "گرم و مرطوب" و "گرم
و نسبتا خشکتر" ،میتواند حاکی از آن باشد که گونههاي مورد بررسی همگی در محيط  Lowlandدلتایی،
اما در زیر محيطهاي مختلف میزیستهاند.
واژههای کلیدی :البرز شرقی ،تریاس پسين ،سرخسها ،گروه شمشک ،ماکروفسيل هاي گياهی.

*  -نویسنده مسئول:

Email: m_ghavidelsyooki@yahoo.com
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پيش رو حاصل بررسی سرخسهاي فسيل شده از
این ناحيه است.

مقدمه
البرز شرقی داراي مجموعهاي غنی از ماکروفسيل
هاي گياهی است .در دهههاي گذشته ،مطالعات
پراکنده بر روي این ماکروفسيل ها در نواحی
مختلف البرز شرقی انجام پذیرفته است ( Corsin
and Stampfli, 1977؛ واعظ جوادي1394 ،؛
نجفی .) 1388 ،اگر چه مطالعات گذشته اطالعاتی
در ارتباط با سن نسبی و آب و هواي دوره تریاس
از ناحيه مورد مطالعه فراهم کرده است ،اما مطالعه
سيستماتيک بيشتر برروي این مجموعه غنی از
ماکروفسيل گياهی به منظور یافتههاي بيشتر الزم
به نظر میرسيد.
از اینرو یک ستون چينهشناسی از قاعده رسوبات
گروه شمشک از روستاي نرگس چال تا سازند
دليچاي اندازهگيري و ماکروفسيل هاي گياهی آن
جمعآوري و مورد بررسی قرار گرفت که مطالعه

منطقه مورد مطالعه
برش مورد مطالعه در ناحيه غزنوي در 116
کيلومتري شمال شاهرود و  22کيلومتري جنوب
آزادشهر با مختصات ´ 36˚26عرض شمالی و ´28
˚ 55طول شرقی قرار دارد (شکل  .)1نهشتههاي
گروه شمشک در محدود مورد مطالعه  3300متر
ضخامت دارد که بهطور عمده از شيلهاي
خاکستري تا سياه رنگ ،سيلت ستونها و ماسه
سنگهاي خاکستري و الیههاي زغال تشکيل
شده است .در این ناحيه قاعده گروه شمشک با
رسوبات التریتی قرمز رنگ و با ناپيوستگی
فرسایشی روي سنگ آهک دولوميتی سازند اليکا
(شکل  )4و در باال ،زیر سازند دليچاي (شکل )5
قرار میگيرد.

شکل  :1موقعيت جغرافيایی و راههاي دسترسی به ناحيه مورد مطالعه.

) (impression-compressionsو تنههایی به قطر
چند سانتيمتر تا دو متر در شيلهاي خاکستري –
سياه رنگ وجود دارند .ابتدا هر نمونه با عالمت
اختصاري  MG-MFشمارهگذاري شد و سپس

مواد و روشها
در این بررسی ،ماکروفسيل هاي گياهی گروه
شمشک ،در چندین مرحله جمعآوري شد .نمونه -
هاي فسيل گياهی به صورت آثار فشرده
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جزئيات برگها از جمله حاشيه پينولها ،وضعيت
و انشعابات رگبرگها و اندامهاي زایا با
ميکروسکوپ دو چشمی )(binocular microscope
بررسی و از نمونههاي با مشخصات کامل ،با
استفاده از دوربين دیجيتال پاناسونيک FZ200
عکس تهيه شد .عالوه بر ميکروسکوپ دو چشمی
براي بررسی جزئيات رگبرگها و وضوح و تمایز
بين فسيل و ماتریکس در برگيرنده آن از نور
متقاطع (  )oblique lightاستفاده شد .در این
مطالعه ،شناسایی و نامگذاري جنسها و گونهها ،با
استفاده از سيستم ردهبندي و نامگذاري ورا و
پاساليا ( ،)Vera and Passalia, 2012نگالينگوم و
کانتریل ( )Nagalingum and Cantrill, 2006و
تيلر و همکاران ( )Taylor et al, 2009انجام شد.
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متقارن ،داراي راس سایيده ) (obtusتا گرد شده،
با حاشيه لوبه ) (lobateهستند .طول پينولها  3تا
 4ميليمتر و عرض آنها  2تا  2/5ميليمتر است که
در قاعده حالت جمع شدگی ) (contractتا
کشيدگی ) (decurrentدارند .پينولها به حالت
(sub
متناوب ) (alternateتا نيمه متقابل
) oppositeهستند و با زاویه  70تا  90درجه به
راشيس متصل میشوند .سيستم رگبرگ بندي آن
مشابه اسفنوپتریس ) (sphenopteroideاست .به
طوري که یک رگبرگ ميانی از راشيس به پينول
وارد میشود و رگبرگهاي جانبی به صورت ساده
و دو شاخه از آن خارج میگردند .رگبرگ ميانی
تا دو سوم طول پينول کشيده شده ولی به انتهاي
آن نمیرسد .در این گونه سيستم رگبرگبندي
آنادروميک است.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :نمونههاي ناحيه
مورد مطالعه کامال شبيه به Gleichenites
 yipinglangensisاست که تاکنون از تریاس
فوقانی چين (  )Wang et al, 2009گزارش شده
است .الزم به یادآوري است که براساس تحقيقات
ورا و پاساليا (  )Vera and Passalia, 2012نام
جنس  Gleichenitesبه جنس Korallipteris
تغيير کرده است.

نتایج
رده بندی ماکروفسیل های گیاهی
Division Pteridophyta
Incertae sedis
Genus Korallipteris Vera and Passalia,
2012
Type species: Gleichenia argentinica
(Berry) Herbst, 1962a.
)Korallipteris yipinglangensis (Li and Cao
Vera and Passalia, 2012
Synonymy:
1976 Gleichenites yipinglangensis Li and
Cao (name only).
2009 Gleichenites yipinglangensis Wang,
p.154, pl. 8, figs. 1-6.
Plate I, Figs. A-D

Genus Cladophlebis Brongniart, 1849
Type species. Cladophlebis haiburnensis
(Lindley and Hutton) Brongniart, 1849
)Cladophlebis nebbensis (Brongniart, 1828
Nathorst, 1878
Plate I, Fig. E
;Synonymy: See Corsin and Stampfli, 1977
p. 521, pl. 4, figs. 3-5.

توصیف :این گونه در نمونههاي MG-MF25, 39,

 ،40,41گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این گونه داراي طول  2تا  4ميليمتر با
حفظ شدگی خوب وجود دارد .راشيس داراي
خطوط طولی بوده و پهناي آن حدود  1ميليمتر
است .پينولها کوچک و شبيه پکوپتریس ،نيمه

توصیف :این گونه فقط در نمونه رسوبی MG-MF

 ،26گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت شده
است .این گونه از فسيلهاي گياهی ،بخشی از
فروند پنه است .پهناي راشيس آن  1ميليمتر بوده

پژوهشهاي دانش زمين

115

سيستماتيک و جغرافياي دیرینه سرخسها در گروه شمشک

و پينولها با فاصله  0/5ميليمتر از یکدیگر قرار
دارند .پينولها به حالت نيمه متقابل با زاویه 80
درجه به راشيس متصل هستند .طول پينولها 12
ميليمتر و عرض آنها  5ميليمتر است .راس پينول -
ها سایيده تا نيمه تيز ) (obtuse- subacuteو در
قاعده کمی جمع شده هستند .حاشيه پينولها تا
سه چهارم طول پينول موازي و کامل است ،اما در
یک سوم بخش انتهایی داراي دندانه ریز
) (serrulateاست .رگبرگها بسيار واضح و رگبرگ
ميانی تا سه چهارم طول پينول کشيده و به
تبعيت از شکل پينول کمی خميده است .این
رگبرگ با راشيس زاویه تقریبا عمود میسازد.
رگبرگهاي جانبی از رگبرگ ميانی مشتق شده و
یکبار دو شاخه میشوند .زاویه بين رگبرگ اصلی
با رگبرگهاي جانبی  45درجه است .تعداد
رگبرگهاي جانبی در حاشيه پينول  14تا 16
عدد است.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :سه نمونه از این
گونه در ناحيه مورد مطالعه شناسائی گردید .این
گونه تا به امروز از رسوبات ژوراسيک پيشين ژاپن
( )Oishi, 1940؛ تریاس پسين (رتين) ویتنام
()Zeiller, 1903؛ تریاس پسين (کارنين) روسيه
()Volynets and Shorokhova, 2007؛ تریاس
پسين-ژوراسيک پيشين ،گرین لند ( Harris,
تریاس ميانی-پسين ،آرژانتين
)1946؛
( )Frenguelli, 1947؛ ژوراسيک دانمارک
(  ،)Mehlqvist et al, 2009تریاس پسين ،چين
( )Deng et al, 2017؛ تریاس پيشين کره
( ،)Kimura and Kim, 1988تریاس-ژوراسيک
لهستان (  )Barbecka et al, 2014گزارش شده
است .عالوه بر موارد فوق ،در ایران ،این گونه از
تریاس پسين (رتين)-ژوراسيک پيشين (لياس)
ناحيه زیراب ( )Fakhr, 1977و ژوراسيک کرمان و
البرز (واعظ جوادي )1394 ،گزارش شده است.
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Cladophlebis australis (Morris) Seward,
1904
Plate I, Figs. F-G
Synonymy: See Fakhr, 1977؛ p.88, pl.4,
figs.3-5؛ text-fig.2A-C.
توصیف :این گونه در نمونههاي رسوبی MG-MF

 ،27, 42گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .در این گونه راشيس داراي خطوط
طولی ظریف بوده و پهناي آن از  1/5تا  2ميليمتر
تغيير میکند .پينولها بهطور متقابل در دو طرف
راشيس با زاویه  45تا  50درجه قرار دارند .راس
پينولها نوک تيز ) (acuteو با تمام قاعده به
راشيس متصل هستند .پينولها هاللی شکل
) (falcateو حداکثر طول آنها  24ميليمتر اما
عرض آنها بين  7-5ميليمتر تغيير میکند .پينول -
ها بهم نزدیک میباشند ،اما همپوشانی ندارند.
رگبرگ ميانی مستقيم بوده و رگبرگهاي جانبی
از نزدیک آن منشعب و یک تا دو بار دو شاخه
میشوند .تراکم رگبرگها  20عدد در سانتيمتر
است.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه از تریاس
پسين (رتين) نيوزلند ( ،)Bell et al, 1956تریاس
پيشين -تریاس ميانی تاسمانيا ( Feistmantel,
 )1890و تریاس ميانی (انيزین) -تریاس پسين
(نورین) استراليا ( )Retallack, 1977گزارش شده
است .در ایران این گونه از نهشتههاي تریاس
پسين (رتين)-ژوراسيک پيشين ( لياس) توسط
فخر ( )Fakhr, 1977گزارش شده است .بر طبق
بررسیهاي تایدول و همکاران ( Tidwell et al,
 )1987این گونه به رسوبات تریاس نيمکره جنوبی
محدود میشود.
Cladophlebis sp.
Plate I, Fig. H
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نشان داد که گونه  Cladophlebis sp.داراي تراکم
رگبرگی بيشتر ( 14عدد در سانتيمتر) از گونه
 3( C.denticulataتا  9عدد در سانتيمتر) بوده و
حاشيه نمونه هاي ایران مضرس ،در حالی که
نمونههاي افغانستان و سایر نواحی جهان داراي
حاشيه دندانه دار ) (denticulateمیباشند.

 ،28گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت شده
است .این گونه شامل بخشهایی از یک فروند با
آرایش بی پنه ) (bipinnateاست که پنهاي فروند
به صورت متناوب قرار دارند (شکل  .)Hراشيس
اصلی شياردار و پهناي آن  1ميليمتر است .پهناي
راشيس فرعی ./5 ،ميليمتر و زاویه بين این دو
راشيس  50درجه است .پنهاي فروند ،کاتادروم و
فاقد همپوشانی هستند .پينولها داراي حالت
کاتادروم بوده و به حالت نيمه متقابل در دو طرف
راشيس قرار میگيرند .پينولها از اشکال مثلثی
تا هاللی تغيير کرده و با زاویه  60درجه به
راشيس متصل میشوند .بيشترین طول پينولها
 12ميليمتر و عرض آنها  5ميليمتر است .راس
پينولها سایيده تا نيمه تيز ،قاعده آنها کمی
کشيده و حاشيه آنها مضرس است .رگبرگها
واضح و رگبرگ ميانی به تبعيت از پينول تا حدي
خميده است .تراکم رگبرگها در حاشيه پينول
 14عدد در سانتيمتر است.
بحث :گونه  Cladophlebis sp.ناحيه مورد مطالعه
تا حدي شبيه Cladophlebis mungyeongensis
است که ،از تریاس پسين کره توصيف شده است
( .)Kimura and Kim, 1988اما نمونههاي تریاس
ایران داراي پينولهاي بزرگتر (طول  12ميليمتر و
عرض  5ميليمتر) از نمونههاي کره (طول 2/5
ميليمتر و عرض  0/5ميليمتر) میباشند.
همچنين این گونه با گونه  C.nebbensisکه از
تریاس پسين ویتنام ( )Zeiller, 1903گزارش شده
تا حدي شباهت دارد ،اما گونه فوق با عدم پينول
هایی با حاشيه موازي از نمونه ویتنام قابل تفکيک
است .عالوه بر دو گونه مذکور ،گونه ناحيه مورد
مطالعه نيز با گونه  C.denticulataکه از تریاس
پسين شمال افغانستان ( Jacob and Shukla,
 ،)1955گزارش شده ،مقایسه گردید .این مقایسه

Cladophlebis haiburnensis (Lindley and
Hutton, 1836) Brongniart, 1849
Plate I, Figs. I-J
10, .Synonymy: See Vassiliev, 1984, pl
.figs. 1, 1a. Pl. 4, fig. 5- pl. 5, fig. 6
توصیف :این گونه در نمونههاي رسوبی MG-MF

 ،29, 43گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این گونه در ناحيه مورد مطالعه از
فروند پنه به طول  6سانتيمتر و پهناي 3
سانتيمتر تشکيل شده است .راشيس داراي
خطوط طولی باریک بوده و پهناي آن  1ميليمتر
است .پينولها به حالت متقابل و با زاویه  55تا
 40درجه به راشيس متصل هستند .حداکثر طول
پينول  16ميليمتر و پهناي آن  6ميليمتر است.
پينولها خميده و با یکدیگر همپوشانی دارند.
قاعده بازیسکوپی پينولها جمع شده بوده و قاعده
آکروسکوپی کشيده است .راس پينولها سایيده
بوده و رگبرگ ميانی تا نزدیک راس پينول ادامه
دارد .رگبرگهاي جانبی اغلب یکبار دو شاخه
شده و تعداد رگبرگها در حاشيه  20عدد است.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه داراي
انتشار چينهشناسی وسيع است و تاکنون از
ژوراسيک ميانی چين ()Yabe, 1922؛ ژوراسيک
پيشين ژاپن ()Ôishi, 1940؛ تریاس (ميانی-
پسين) آرژانتين ()Frenguelli, 1947؛ ژوراسيک
انگليس ()Harris, 1961؛ کرتاسه پيشين هند
()Goswami et al, 2010؛ ژوراسيک ميانی رومانی
()Popa, 1997؛ ژوراسيک پيشين لهستان
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( )Barbacka et al, 2014و پرمين -تریاس
سيبري ()Sadovnikov, 2015؛ تریاس پسين-
ژوراسيک پيشين ،ایران (Fakhr Kilpper, 1961
; )1977و ژوراسيک ميانی ایران ( Vassiliev,
 )1987گزارش شده است.
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)1940؛ تریاس پسين-ژوراسيک پيشين ،ایران
( )Sadovnikov, 1977گزارش شده است.
Cladophlebis cf. scoresbyensis Harris, 1926
Plate I, Fig. L
توصیف :این گونه فقط در نمونه رسوبی MG-MF

)Cladophlebis raciborskii (Zeiller, 1903
Kiritchkova, 1962
Plate I, Fig. K
Synonymy: See Ôishi, 1940؛ p.282, Pl.5,
fig7

 ،32گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت شده
است .این گونه در ناحيه مورد مطالعه از فروند پنه
با پينولهایی تشکيل شده است که به حالت
متناوب با زاویه  40درجه در دو طرف راشيس با
تمام قاعده به آن چسبيدهاند .شکل کلی پينولها
مثلثیِ خميده هستند این خميدگی به سمت
دیستال بوده و در نتيجه حاشيه بازیسکوپی آن
اندکی فشرده و حاشيه آکروسکوپی آن کشيده
شده است .کنارههاي پينول مضرس و با چشم
مسلح قابل مشاهده هستند .که در یک سوم
انتهاي پينول از وضوح بيشتري برخوردارند .طول
پينول  16ميليمتر و پهناي آن  9ميليمتر است.
راس پينولها نوک تيز و رگبرگ ميانی تا نزدیک
راس آن کشيده شده است .رگبرگهاي جانبی از
رگبرگ اصلی جدا و دوشاخه میشوند .تعداد
رگبرگها در حاشيه پينول  20عدد است.
بحث :این گونه در ناحيه مورد مطالعه با گونه
 C.raphaliaeformisمقایسه گردید ،نمونههاي
ایران داراي تفاوت عمده با این گونه است .زیرا
رگبرگهاي جانبی این گونه دو بار منشعب می
شوند ،در حالی که رگبرگهاي جانبی نمونههاي
ناحيه مورد مطالعه فقط یکبار منشعب میشوند.
همچنين نمونههاي فسيل ناحيه مورد مطالعه با
گونه  C.denticulataدر برخی از ویژگیهاي خود
شباهت دارد ولی از نظر زاویه اتصال پينولها به
راشيس با یکدیگر متفاوتند ،زیرا زاویه اتصال در
نمونههاي ایران  40درجه و در نمونههاي گونه
 C.denticulataاز سایر نقاط جهان  90درجه

توصیف :این گونه فقط در نمونه رسوبی MG-

 ،MF30گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این گونه فسيل در نمونههاي مورد
مطالعه به صورت فروند پنه بوده ،راشيس داراي
پهناي  2-1ميليمتر و فاقد شيار یا خطوط طولی
است .آرایش پينولها بر روي راشيس نيمه متقابل
تا متقابل و با زاویه  30- 40درجه به آن متصل
میشود .طول پينولها حداکثر  25ميليمتر و
پهناي آنها  6ميليمتر است .شکل کلی پينولها
زبانهاي کشيده و حاشيه آنها کامل و کمی موجدار
است .پينولها با یکدیگر همپوشانی نداشته اما در
قاعده به هم متصل هستند .در بعضی نقاط ،قاعده
پينولها بهطور مالیم با پهنکی در حدود 0/5
ميليمتر بهم متصل شدهاند .راس پينولها تيز،
رگبرگ ميانی در قاعده کمی دکورنت و رگبرگ -
هاي جانبی یک تا دو بار ،نزدیک به قاعده دو
شاخه میشوند.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه به وفور
از تریاس پسين ویتنام ()Zeiller, 1903؛ تریاس
پسين ،کره ()Kawasaki, 1925؛ ژوراسيک ميانی
چين ( )Lee, 1964؛ تریاس پسين ،چين ( Sze,
)1956؛ ژوراسيک پيشين ،ژاپن ()Kimura, 1988؛
تریاس پسين-ژوراسيک پيشين ،ژاپن ( Ôishi,
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است ،از سوي دیگر دندانههاي حاشيه پينولهاي
گونه ناحيه مورد مطالعه در یک سوم انتهاي
پينول وجود دارد اما در گونه ،C.denticulata
دندانههاي حاشيهاي در سر تا سر پينول گسترش
دارند .از اینرو با توجه به مطالب فوق ،گونه ناحيه
مورد مطالعه را نمیتوان به  C.denticulataو یا
 C.raphaliaeformisنسبت داد.
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پيشين ،ایران ( Sadovnikov, 1976; Schweitzer
et al, 1997; Kilpper, 1964; Corsin and
 )Stampfli, 1977گزارش شده است.
)Genus Osmundopsis sturii (Raciborski
Harris, 1931
Type species. Osmundopsis sturii
Raciborski, 1894
Osmundopsis sturii (Raciborski) Harris,
1931
Plate II, Figs. T-U
Synonymy: See Schweitzer and Van
Konijnenburg, 1997; p.169, pl. 18, fig. 1-8,
text-fig. 28D.

)Cladophlebis denticulata (Brongniart
Fontaine emend. Harris, 1961
Plate II, Fig. M
Synonymy: See Rees and Cleal, 2004; p.
26, pl. 6, fig. 4, pl. 7, figs. 1, 2, text-fig. 3D.

توصیف :این گونه در نمونههاي رسوبی MG-MF

 37,47گروه شمشک در ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این ماکروفسيل گياهی اندام زایاي
خوشهاي شکلی است که بر روي انشعابات ناشی از
راشيسی به طول  20ميليمتر و پهناي  1ميليمتر
قرار دارد .راشيس خشن و داراي خطوط طولی
بوده و انشعاباتی شاخه مانند از آن جدا میشود
که اجتماع اسپورانژیوم هاي خوشهاي به حالت
خميده و متقابل با زاویه  45تا  50درجه روي این
شاخهها قرار میگيرند .طول خوشههاي زایا 10
ميليمتر و پهناي آنها  1ميليمتر است .فاصله بين
دو خوشه مجاور  3ميليمتر است.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه تاکنون
از ژوراسيک پيشين ،انگليس ( ،)Harris, 1961
آرژانتين (  )Escapa and Cuneo 2012و ژوراسيک
ميانی چين ( )Xiang-wu, 1991گزارش شده
است .عالوه بر ناحيه مورد مطالعه و موارد فوق این
گونه از ژوراسيک زیرین و ميانی ( Schweitzer
 .)and Van Konijnenburg, 1997تریاس پسين-
ژوراسيک پيشين ( )Alavi and Barale, 1970و
تریاس پسين-ژوراسيک پيشين ()Kilpper, 1964
البرز در ایران گزارش شده است.

توصیف :این گونه در نمونه رسوبی ،MG-MF31

گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت شده است.
در ناحيه مورد مطالعه ،این گونه بخشی از فروند
پنه را شامل میشود که داراي  30ميليمتر طول
است .پهناي راشيس  1ميليمتر بوده و پينولها با
تمام قاعده و به حالت متناوب به آن متصل می -
شوند .طول پينولها  15ميليمتر ،پهناي 8
ميليمتر و راس آنها نوک تيز یا سایيده است.
شکل کلی آنها هاللی -مثلثی خميده است.
حاشيه پينولها دندانهاي و رگبرگ ميانی واضح و
مستقيم است .حاشيه بازیسکوپی محدب و حاشيه
آکروسکوپی مقعر و رگبرگهاي جانبی آن یکبار
به حالت دو شاخه منشعب میشوند.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه تاکنون
از تریاس انگليس ()Harris, 1931؛ لهستان
( )Raciborski, 1894؛ آلمان ()Gothan, 1914؛
نيوزلند ()Arber, 1917؛ کره ()Kawasaki, 1925؛
چين ()Sze, 1949؛ قطب جنوب ( Rees and
)Cleal, 2004؛ از تریاس پسين شمال افغانستان
(  )Jacob and Shukla, 1955و ژاپن ( Ôishi and
 )Takahashi, 1936گزارش شده است .همچنين
این گونه از رسوبات تریاس پسين-ژوراسيک

Type species. Clathropteris meniscioides
Brongniart, 1828
پژوهشهاي دانش زمين
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Clathropteris meniscioides Brongniart,
1828
Plate II, Fig. N
Synonymy: See Kustatscher and Van
Konijnenburg, 2011; p.226, pl.6, figs
AandB.
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پسين (کارنين) ،آلمان ( ،)Frentzen, 1922تریاس
پسين (کارنين) آلمان ( ،)Bronn, 1852تریاس
پسين چين ( ،)Lee, 1964تریاس پسين (رتين)،
ژاپن (  ،)Oishi, 1938ژوراسيک پيشين (لياس)،
دانمارک ( ،)Moller, 1902ژوراسيک پيشين
(لياس) ،آرژانتين ( ،)Choo et al, 2016ژوراسيک
پيشين (لياس) ،سوئد (،)Brongniart, 1928
تریاس پسين ژاپن ( ،)Kon no, 1968تریاس
پيشين آلمان ( Kustatscher and Van
 )Konijnenburg, 2011و تریاس پسين (رتين)-
ژوراسيک پيشين (لياس) ،آمریکاي شمالی
( )Cornet and Traverse, 1975گزارش شده
است.

توصیف :این گونه فقط در نمونههاي رسوبی MG-

 ،MF 33گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این گونه در ناحيه مورد مطالعه بخشی
از پنج فروند پنه تشکيل شده است که داراي طول
 52ميليمتر و پهناي  25ميليمتر هستند .پنها
خطی ،مستقيم و پهناي راشيس آن  0/5ميليمتر
است .کنارههاي پهنک داراي بریدگیهایی به عمق
 6ميليمتر است .راس لوبها نوک تيز و یا سایيده
است .بخش آکروسکوپی لوبها کمی مقعر و
بخش بازیسکوپی آنها محدب است .رگبرگهاي
جانبی با زاویه  40تا  50درجه از راشيس خارج
شده و تا انتهاي پينول ادامه دارد .عالوه بر
رگبرگهاي جانبی ،تعداد دیگري رگبرگ ارز
رگبرگهاي جانبی جدا میشوند که با حالت عمود
با آن قرار دارند .رگبرگهاي اصلی و جانبی و نيز
رگبرگهاي جانبی دیگر شبکههاي مستطيلی
منظمی را تشکيل میدهند که ابعاد این شبکه ها
 3×6ميليمتر میباشد.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه گسترش
چينهشناسی و جغرافيائی وسيع دارد و تاکنون
عالوه بر ناحيه مورد مطالعه از نهشتههاي تریاس
پسين (رتين) ،البرز شرقی ( Sadovnikov, 1976

Genus Dictyophyllum Lindley and Hutton,
1834
Type species. Dictyophyllum rugosum
Lindley and Hutton, 1834
Dictyophyllum exile (Brauns,
1862) Nathorst, 1878
O-P Plate II, Figs.
Synonymy: See Pott and McLoughlin,
2011; p. 1031, pl. 5, text-fig. A–D.
توصیف :این گونه در نمونههاي رسوبی MG-MF

 ،34,44گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این گونه در ناحيه مورد مطالعه شامل
یک فروند پنه با راشيس به پهناي  1ميليمتر
است .ابتدا و انتهاي پنها قابل مشاهده نيست اما
شکل کلی آنها خطی و مستقيم است .فروند داراي
 10سانتيمتر طول و  2سانتيمتر پهنا میباشد.
پينولها مثلث شکل و راس آنها گرد شده یا
سایيده است .طول و پهناي پينولها  1سانتيمتر
است و با تمام قاعده به راشيس متصل و حالت
نيمه متقابل دارند .پينولهاي مجاور کامال بهم
چسبيده نيستند بدین معنی که  7ميليمتر پایين
آنها به هم چسبيده و  3ميليمتر باالي آنها آزادند.
به عبارت دیگر ،کمتر از  50درصد پينول بریدگی

;Corsin and Stampfli, 1977; Kilpper, 1964
; ،)Fakhr, 1977; Vassiliev, 1984تریاس
(رتين)  -ژوراسيک گرین لند ( ;Schenk, 1887

 ،)Zeiller, 1903; Harris, 1931ژوراسيک پيشين
(لياس) ،قطب جنوب ( Bomfleur and Kerp,
 ،)2010تریاس پسين (نورین-رتين) ،آلمان
(  ،)Barth et al, 2014; Brauns, 1862تریاس
پسين (رتين) ،آلمان (  ،)Weber, 1968تریاس
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دارد .سينوس بين لوبها  Vشکل است .رگبرگ -
هاي جانبی به حالت شبکههاي نامنظم و چند
وجهی بوده و پهنکها فاقد اندام زایا میباشند.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :عالوه بر منطقه
مورد مطالعه این گونه از تریاس پسين کره جنوبی
(  )Kimura and Kim, 1988تریاس پسين (رتين)
سوئد ،)Pott and Mcloughlin, 2011( ،تریاس
پسين (رتين) گرین لند ( ،)Harris, 1931تریاس
پسين (رتين) سوئد ( ،)Nathorst, 1878تریاس
پسين (کارنين) سوئد ( )Launis et al, 2014و در
ایران از تریاس پسين (رتين) آبيک ( Fakhr,
 )1977گزارش شده است .با توجه به مطالب فوق
این گونه شاخص تریاس پسين (رتين) است.
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انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه عالوه بر
ناحيه مورد مطالعه از سایر نقاط ایران از جمله
تریاس پسين (رتين)-ژوراسيک پيشين (لياس)،
( ;Boureau et al, 1950; Assereto et al, 1968
Barnard and Miller, 1976; Sadovnikov,
1976; Corsin and Stampfli, 1977; Fakhr,
 )1977و ویتنام )Zeiller, 1886 ( ،گزارش شده

است.
Genus Thainguyenopteris
(Srebrodol’skaya) Sadovnikov,1978.
Type species. Thainguyenopteris
parvipinnulata Srebrodol’ skaya, 1969.
Thainguyenopteris parvipinnulata
(Srebrodol’skaya) Sadovnikov, 1978.
Plate II, Fig. S
Synonymy: See Sadovnikov, 1978; p. 89,
pl. 9, fig. 1-3.

Dictyophyllum nathorsti Zeiller, 1903
Plate II, Figs. Q-R
Synonymy: See Fakhr, 1977; p.158, pl.17,
fig. 1-4, text-fig. 6E.

توصیف :این گونه در نمونههاي رسوبی MG-MF

 ،36,46گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این گونه در ناحيه مورد مطالعه به
صورت دو نمونه فروند پنه نازا (استریل) به طول 4
سانتيمتر است .پهناي راشيس  1ميليمتر و داراي
شيارهاي طولی بوده و پينولها با زاویه 90-60
درجه به حالت متناوب به آن متصل میشوند.
بيشترین طول پينول  6ميليمتر و پهناي آن 4
ميليمتر است .ابعاد پينولها به سمت راس کاهش
مییابد و با تمام قاعده به راشيس اتصال دارند.
راس پينولها سایيده و بخش آکروسکوپی فشرده
و بخش بازیسکوپی فشردگی کمتري دارند .حاشيه
پينولها کامل و اندکی لوبدار بوده و پينولهاي
مجاور با الیهاي نازک به هم اتصال دارند.
رگبرگ ميانی و رگبرگهاي جانبی از یکدیگر
قابل تفکيک نيستند .از راشيس دو رگبرگ جدا
شده و سپس دو شاخه میگردند .رگبرگهاي
آنادروم بار دیگر دو شاخه شده ولی رگبرگهاي

توصیف :این گونه در نمونههاي رسوبی MG-MF

 ،35 ,45گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این گونه در ناحيه مورد مطالعه شامل
یک پن مستقل و دو پن بهم چسبيدهاند .در این
گونه پنها حالت مستقيم و خطی دارند .طول
فاصله اتصال پنها  2/5سانتيمتر بوده و پهناي هر
پن  3/5سانتيمتر است .طول کلی آنها 11
سانتيمتر است .راشيس داراي پهناي کمتر از 1
ميليمتر است و پينولها با تمام قاعده به حالت
نيمه متقابل به آن متصلاند .کنارههاي پينولها
صاف ،حاشيه آکروسکوپی مقعر و حاشيه
بازیسکوپی محدب است .طول پينولها 3
سانتيمتر و پهناي آنها  1سانتيمتر است .راس
پينولها نوک تيز یا سایيده و زاویه بين رگبرگ
ميانی با راشيس  60-50درجه است .رگبرگهاي
جانبی تشکيل شبکههاي چند ضلعی نامنظم داده
و فاقد اندام زایا میباشند.
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;Synonymy: See Schweitzer et al., 1997
pp.153-155, pl.11, figs. 1-4؛  pl.12, figs. 1-9؛
text-fig.21.

کاتادروم بدون تقسيم باقی میمانند .تراکم
رگبرگها  16عدد در هر سانتيمتر است.
بحث :گونه ناحيه مورد مطالعه کامال شبيه نمونه
تایپ میباشد اما داراي تشابه و تفاوتهایی با گونه
 Lobifolia rotundifoliaاست .بدین معنی که
پينولها داراي آرایش متناوب با راشيس بوده در
حالی که پينولها در گونه  L.rotundifoliaبه
صورت متقابل است .از سوي دیگر در گونه ناحيه
مورد مطالعه  1تا  2رگبرگ از راشيس خارج می
شود ،اما در گونه  L.rotundifoliaتعداد بيشتري
رگبرگ از راشيس مشتق میشوند .عالوه بر موارد
فوق گونه ناحيه مورد مطالعه داراي حاشيه لوبدار
است اما حاشيه  L.rotundifoliaکامل است.
باالخره زاویه اتصال پينولها به راشيس در
 75-60, L.rotundifolia.درجه است اما
در  ،Thinguyenopterisپينولها با زاویه قائم به
راشيس اتصال دارند.
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه تاکنون
از تریاس پسين ارمنستان ( Krishtofovich and
 ،)Prinada, 1933تریاس پسين چين ( Li et al,
 ،)1976تریاس پسين (رتين) ویتنام ( Zeiller,
 )1902و تریاس پسين (نورین) ویتنام،
( )Srebrodol’ skaya, 1969گزارش شده است.
در ایران ،عالوه بر ناحيه مورد مطالعه این گونه از
نهشتههاي تریاس پسين (نورین-رتين) البرز
مرکزي (  )Sadovnikov, 1987گزارش شده است.
از اینرو ،با توجه به مطالب فوق ،گونه
 Thainguyenopteris parvipinnulataبه تریاس
پسين محدود میشود.

توصیف :این گونه در نمونههاي رسوبی MG- ,48

 ،MF 38گروه شمشک ناحيه مورد مطالعه یافت
شده است .این گونه در ناحيه مورد مطالعه فراوان
بوده ،شامل نمونههایی به صورت یک پن کامل
است ،داراي  4سانتيمتر طول و پهناي 3-2
سانتيمتر است .راشيس (رگبرگ ميانی) بسيار
واضح ،ضخيم ،داراي خطوط طولی و پهناي آن از
 1تا  5ميليمتر تغيير میکند .رگبرگهاي جانبی
ساده و دو شاخه بوده که انشعاب دو شاخهاي آنها
با زاویه  45درجه از رگبرگ ميانی جدا میشود.
تراکم رگبرگها  16عدد در سانتيمتر است.
بحث :محققين در ارتباط با خویشاوندي این گونه
به سرخسها و یا بازدانگان نقطه نظرهاي متفاوتی
دارند بدین معنی که در صورت همراه نبودن
سينانژ ،عده اي آنرا به بازدانگان و برخی دیگر به
سرخسها نسبت میدهند .در سالهاي اخير بر
پایه اندازه زاویه انشعاب رگبرگهاي فرعی از
رگبرگ ميانی این مشکل بر طرف شده است.
بدین معنی که اگر اندازه زاویه انشعاب از رگبرگ
ميانی کمتر از  90درجه باشد ،نمو نههاي فسيل
را به سرخسهاي  Marattialeanو اگر نزدیک به
 90درجه باشد آنرا به بازدانگان نسبت میدهند
( .)Vankonijnenburgh et al, 2017
انتشار چینهشناسی و جغرافیایی :این گونه از نهشته
هاي تریاس پسين (رتين)-ژوراسيک پيشين
(لياس) ،آلمان ( )Weber, 1968و ژوراسيک ميانی
ایتاليا ( )Scano et al, 2016گزارش شده است
عالوه بر این ،گونه مذکور از نقاط مختلف ایران ،از
جمله تریاس پسين (رتين)-ژوراسيک پيشين
(لياس) ،البرز شرقی ( Corsin and Stampfli,
 ،)1977تریاس پسين (رتين)-ژوراسيک پيشين

Genus Marattiopsis Schimper, 1869
Type species. Marattiopsis dentate
(Starnberg) Schimper, 1869
Marattia intermedia (Monster) Kilpper,
1964
Plate II, Fig. V
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(لياس) ،البرز غربی ( )Kilpper, 1964و تریاس
پسين (رتين)-ژوراسيک پيشين (لياس) ،کرمان
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( )Schweitzer et al, 1997گزارش شده است.

شکل  :2انتشار چينهشناسی جهانی گونه هاي سرخس شناسایی شده از ناحيه مورد مطالعه.

نتیجهگیری
پسين تا کرتاسه است .اما در ميان گونههاي
Dictyophyllum
شناسایی شده ،دو گونه
Thainguyenopteris
و
nathorsti
 parvipinnulataبه تریاس پسين محدود می
شوند ،از اینرو با توجه به محدوده زمانی این دو
گونه ،سن رسوبات گروه شمشک در ناحيه مورد
مطالعه به تریاس پسين محدود میشود .وجود
فروندهاي کامل و بالغ از جمله گونههاي
،C. australis ،Cladophlebis nebbensis
C.
،C. raciborskii،C.haiburnensis
 scoresbyensisمربوط به خانواده اسمونداسه در
نهشتههاي گروه شمشک بيانگر آب و هواي گرم و
مرطوب در محيطهاي مردابی و باتالقی اطراف
دلتا میباشد .اما حضور گونه  C. denticulataبا

نمونههاي شناسایی شده از ناحيه مورد مطالعه
شامل  7جنس و  14گونه سرخس مربوط به سه
راسته اسموندالها ،دیپتریدالها و ماراتيالها
هستند .از ميان جنسها و گونههاي معرفی شده،
گونه  Thainguyenopteris parvipinnulataبراي
نخستين بار از این ناحيه و گونه Korallipteris
 yipinglagensisبراي اولين بار از ایران معرفی می
شوند که قرابت خویشاوندي این دو در مطالعات
سيستماتيک سرخسها هنوز مشخص نيست .با
توجه به انتشار چينهشناسی بخش سيستماتيک
این مقاله ،اکثر گونههاي سرخس معرفی شده
داراي انتشار چينهشناسی وسيع هستند .بدین
معنی که سن آنها از تریاس پسين (رتين) تا
ژوراسيک پيشين (لياس) و یک گونه از تریاس

پژوهشهاي دانش زمين

123

سيستماتيک و جغرافياي دیرینه سرخسها در گروه شمشک

پينولهاي باریک و حاشيه دندانهدار نشانه
محيطی آشفته با رطوبت کمتر مانند معرف محيط
هاي سيالبی و پشتههاي حاشيه رودخانهاي اطراف
دلتا است .عالوه بر گونههاي مربوط به خانواده
اسمونداسه ،گونههاي Dictyophyllum exile,
 D.nathorstiو  Clathropteris meniscioidesاز
خانواده دیپتریداسه ،بيانگر آب و هواي گرم و
مرطوب و یا آب و هواي گرم و نيمه مرطوب ،در
شرایط کم نور مانند کف جنگلهاي واقع در
دشتهاي ساحلی اطراف محيط دلتایی هستند.
همچنين گونه  Marattia intermediaمربوط به
خانواده ماراتياسه در محيطهاي گرم و مرطوب
(استوایی و نيمه استوایی) اطراف دلتاها میزیسته
است .با توجه به بخش سيستماتيک گونههاي
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مربوط به سه راسته اسموندالها ،دیپتریدالها و
ماراتيالها از ناحيه مورد مطالعه ،در ميان آنها
پارهاي به نيمکره شمالی (ویتنام ،ژاپن ،چين ،کره،
لهستان ،آلمان ،گرینلند و سوئد) ،برخی به نيمکره
جنوبی (آرژانتين ،نيوزیلند و قطب جنوب) و عده -
اي دیگر در هر دو نيمکره مشترک هستند .بدین
معنی که از ماکروفسيل هاي گياهی شناخته شده
از ناحيه مورد مطالعه 10 ،گونه مشترک با نيمکره
شمالی 5 ،گونه مشترک با نيمکره جنوبی و 4
گونه مشترک بين این دو نيمکره است .از اینرو
میتوان نتيجه گرفت که اکثر گونههاي سرخس
ناحيه مورد مطالعه در زمان تریاس پسين انتشار
جهانی داشتهاند.
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شکل  :3ستون چينه شناسی گروه شمشک در ناحيه مورد مطالعه
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شکل  :4همبري گروه شمشک با سازند اليکا و نمایش رسوبات التریتی قرمز رنگ در محل تماس آنها

Lar Formation

شکل  : 5همبري سازند دليچاي با سازند شمشک و سازند دليچاي با سازند الر
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Plate I. A-D. Korallipteris yipinglagensis; E. Cladophlebis nebbensis; F-G. Cladophlebis australis; H.
Cladophlebis sp.; I-J. Cladophlebis haiburnensis; K. Cladophlebis raciborskii.
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Plate II. L. Cladophlebis scoresbyensis; L1. Peltaspermum decipiens; M. Cladophlebis denticulata; N.
Clathropteris meniscioides; O-P. Dictyophyllum exile; Q-R. Dictyophyllum nathorsti; S.
Thainguyenopteris parvipinnulata; T-U. Osmundopsis sturii; t1. Necalamites sp.; u1. Stachyotaxus
septentrionalis; V. Marattia intermedia.
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