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زیست چینهنگاری ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک منطقه چاه-
رخنه ،جنوبغرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه
اکرم مهدیزاده  ،1فاطمه واعظ جوادی* ،2علیرضا عاشوری ،3عباس قادری

3

- 1گروه چينهشناسی و فسيلشناسی ،پردیس بينالملل دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
- 2گروه چينهشناسی و فسيلشناسی ،دانشکده زمينشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
- 3گروه زمين شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
پذیرش مقاله1398/10/23 :
تأیيد نهایی مقاله1399/5/18 :
چكیده
سازند هجدک در منطقه چاهرخنه ،جنوب غرب طبس دربردارنده ماکروفسيلهاي گياهی به نسبت خوب
حفظ شدهاي میباشد بهطوري که تعداد  33گونه ماکروفسيل گياهی متعلق به  21جنس از راستههاي
مختلف شناسایی شدند .براساس اولين و آخرین حضور مشاهده شده گونههاي شاخص ،یک زیست زون
تجمعی با نام  Coniopteris hymenophylloides- Klukia exilis Assemblage zoneو سه زیر زیست زون
غيررسمی شامل :زیر زیست زون )،Equisetites beanii- Ptilophyllum harrisianum Interval zone (I
زیر زیست زون ) Ptilophyllum harrisianum- Elatides thomasii Interval zone (IIو زیر زیست زون
) Elatides thomasii - Nilssonia macrophylla Interval zone (IIIبه ترتيب از پایين به باال تعيين
گردیدند .این زیست زونها با سایر زیستزون هاي هم ارز بازه زمانی ژوراسيک ميانی در منطقه طبس قابل
مقایسه و تطابق میباشند .حضور گونههاي  Klukia exilisو  Elatides Thomasiiنشان دهنده سن آالنين-
باژوسين براي این مجموعه میباشد .مطالعات آماري نشان میدهد که راستههاي فيليکالها ،سيکادالها،
پاینالها و اکوئیستالها به ترتيب با فراوانی نسبی  % 12 ،% 23/50 ،% 46/31و  % 9/26و جنسهاي
 Coniopteris ،Klukia ،Nilssoniaو  Equisetitesبه ترتيب با فراوانی نسبی  % 8/40 ،% 13/38 ،% 22/81و
 % 8/40بيشترین حضور را در منطقه چاهرخنه داشتهاند .بدین ترتيب ،براساس فراوانی نسبی فيليکالها و
سيکادالها ،حضور گونههاي شاخص آب و هوایی و بومشناختی نظير  Equisetites beaniiو ميانگين عددي
تراز گياهی فلوراي چاهرخنه ( ،) 41/81آب و هواي مرطوب و نيمه گرمسيري در این منطقه در بازه زمانی
آالنين -باژوسين غلبه داشته است.
واژههای کلیدی :آب و هواي دیرینه ،زیست چينهنگاري ،ژوراسيک ميانی ،سازند هجدک ،ماکروفسيلهاي
گياهی ،طبس.
* -نویسنده مسئول:

Email: vaezjavadi@ut.ac.ir
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هدف شناسایی و بررسی فسيلهاي گياهی،
مقایسه وضعيت انتشار جغرافيایی گونههاي موجود
با گونههاي مشابه سایر نقاط ایران و تکميل
مطالعات دیرینهشناسی گياهی پيشين (واعظ
جوادي1391 ،الف ،ب و ج؛ واعظ جوادي1394 ،؛
 ،)Vaez-Javadi, 2014انجام زیست چينهنگاري
سازند هجدک ،مقایسه زیست زونهاي به دست
آمده با زیست زونهاي ژوراسيک سایر نقاط
طبس ،بررسی فراوانی نسبی 2فلور موجود و تحليل
آب و هواي دیرینه 3انجام گردیده است.

مقدمه
تایپر ( )Tipper, 1921نهشتههاي ماسه سنگی -
شيلی زغال دار حوضه کرمان را با عنوان «سري -
هاي حاوي گياهان ژوراسيک» نامگذاري نمود.
بکت ( )Beckett, 1956این رسوبات را «سريهاي
زغالدار» ناميد .کميته ملی چينه شناسی ایران
این واحد سنگی را «سازند هجدک» نامگذاري
کرد (آقانباتی .)1377 ،سازند هجدک شامل
تناوبی از ماسه سنگ آرکوزي -کوارتزي و شيل -
هاي سبز  -خاکستري شامل رگهها و عدسیهاي
زغال است .سازند هجدک قابل مقایسه با عضو
زغال دار باالیی 1از تقسيمات سازند شمشک
معرفی شده توسط آسرتو ( )Assereto, 1966و
سازند دانسيریت از گروه شمشک ( Fürsich et al,
 )2009و سازندهاي بازه حوض و آقونج در بينالود
( )Wilmsen et al, 2009است .در این مطالعه
رسوبات مربوط به سازند هجدک در چاه شماره 1
در منطقه چاهرخنه واقع در جنوبغرب طبس با

منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی

منطقه چاهرخنه در  62کيلومتري جنوبغرب
طبس ،در مسير جاده طبس به یزد و با مختصات
جغرافيایی “ 33º 17ʹ 56/3عرض جغرافيایی
شمالی و “ 56º 24ʹ 01/3طول جغرافيایی خاوري
قرار دارد( .شکل .)1

شکل  :1موقعيت جغرافيایی چاه اکتشافی منطقه چاهرخنه و راههاي دسترسی به آن

چينهشناسی نمونهها مراجعه شود به رساله:
«زیست چينهنگاري و تحليل تطبيقی
ماکروفسيلهاي گياهی ژوراسيک ميانی منطقه
طبس و یزد و تهيه نقشه پراکنش پوشش گياهی

مواد و روشها
مراحل این مطالعه شامل دو بخش عمليات
صحرایی و کتابخانهاي میباشد (جهت اطالع از
سينونيمی ،شماره ،توصيف ،مقایسه و انتشار
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دیرینه» ،اکرم مهدیزاده .)1397 ،ابتدا ،چاهی به
عمق  240متر در منطقه چاه رخنه که کاملترین
چاه بود ،انتخاب گردید .سپس بهطور دقيق
همزمان با یادداشت وضعيت سنگ شناختی ستون
برداشتی ،تعداد  84نمونه دستی نيز برداشت شد.
در مجموع  583ماکروفسيل گياهی از کل ستون
چاه شمارش شده و شناسایی گردید .این سازند
دربردارنده  33گونه ماکروفسيل گياهی متعلق به
 21جنس میباشد .جهت نامگذاري نمونهها از
عالمت اختصاري «( »MJHChمخفف مهدیزاده،
جوادي ،هجدک و چاه رخنه) استفاده شد .مراحل
مطالعه به ترتيب عبارت میباشد از :رسم ستون
چينهنگاري ،عکسبرداري از نمونهها ،تشخيص
جنس و گونههاي ماکروفسيل گياهی ،ترسيم
دستی آنها ،ردهبندي و تعيين بيوزونها با توجه به
اولين حضور و آخرین حضور مشاهده شده گونه -
هاي شاخص ) (FOO- LOOبه منظور بيان
جزئيات دقيقتر زیست چينهاي با هدف تطبيق با
سایر زیرزیست زونهاي معرفی شده از ایران،
تعيين زیرزون ها نيز انجام شد .در ادامه ،به منظور
مقایسه فلوراي شناسایی شده در منطقه چاه رخنه
با فلوراي سازند هم ارز در سایر مناطق ایران،
جدول مقایسهاي انتشار چينهشناسی و جغرافيایی
ماکروفسيل هاي گياهی شناسایی شده با فلوراي
مشابه از دیگر نقاط ایران تنظيم گردید .به منظور
تحليل آب و هوا و بازسازي آن ،سه روش مورد
استفاده را نام میبریم :الف :بهرهگيري از ناحيه -
بندي آب و هوایی یا «فيتوکوریاي» و خرميف ،ب:
بررسی فراوانی نسبی جنسها و راستههاي
ماکروفسيل گياهی و ج :تحليل نمره ميانگين تراز
گياهی .بدین ترتيب ،به منظور بررسی فراوانی
نسبی فلوراي موجود ،ابتدا تمامی ماکروفسيلهایی
که بر روي مغزههاي جمعآوري شده در حد جنس
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قابل شناسایی بودند شمارش (در مجموع 583
نمونه) شد .سپس درصد فراوانی نسبی آنها به
تفکيک در سطح جنس و راسته محاسبه گردید و
در جدول  2مرتب شد .سپس نمودارهاي فراوانی
نسبی با توجه به درصدهاي هر تاکسون ،ترسيم
شد و در نهایت آب و هوا و جغرافياي دیرینه
منطقه مورد مطالعه با استناد به وضعيت فراوانی
نسبی به دست آمده ،گونههاي شاخص آب و
هوایی و بوم شناختی و نيز جدول تراز گياهی
زیگلر( 4جدول  )3مورد شناسایی قرار گرفت.
ردهبندی ماکروفسیلهای گیاهی

ماکروفسيل هاي گياهی سازند هجدک در منطقه
چاهرخنه که عمدتاً در الیههاي شيل و سيلت
سنگ و به ندرت در الیههاي ماسهاي حفظ شده -
اند حاوي تعداد  33گونه متعلق به  21جنس می -
باشند (پليتهاي  1تا  4و شکل  .)5گونههاي
شناسایی شده عبارتند از:
Annulariopsis simpsonii, Equisetites
beanii,
Equisetites
columnaris,
Neocalamites sp. cf. N. ishpushtensis,
Marattiopsis sp., Todites crenatum,
Coniopteris
hymenophylloides,
Ferizianopteris sp. cf. F. undulata,
Lobifolia
iranica,
Lobifolia
rotundifolia,
Dictyophyllum
nervulosum, Dictyophyllum nilssonii,
Phlebopteris muensteri, Klukia exilis,
Klukia
crenata,
Cladophlebis
aktashensis, Cladophlebis denticulata,
Rhizomopteris rezaii, Taeniopteris sp.,
Sagenopteris colpodes, Sagenopteris
nilssoniana, Sagenopteris phillipsii,
Ctenis sp., Nilssonia bozorga, Nilssonia
macrophylla, Nilssonia sp. cf. N.
sarakhs, Nilssonia tazarensis, Nilssonia
tenuicaulis,
Nilssonia
undulata,
Ptilophyllum harrisianum, Ginkgoites
sp. cf. G. huttonii, Elatides thomasii,
and Podozamites distans.
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Order Marattiales
Family Marattiaceae Bercht. et Presl 1820
(Kaulfuss 1824)
Genus Marattiopsis Schimper 1869
Type species: Marattiopsis dentata
(Sternberg) Schimper 1869
Marattiopsis sp. (Figure 5, Fig. 6; Figure 8,
Fig. 14)
Class Polypodiopsida Cronquist, Takhtajan
& Zimmermann 1966
Order Osmundales
Family Osmundaceae R. Brown 1810
(Berchtold et Presl 1820)
Genus Todites Seward 1900
Type species: Todites williamsonii
(Brongniart 1828) Seward 1900
Todites sp. (Figure 5, Fig. 9; Figure 8, Fig.
6)
Class Polypodiopsida Cronquist, Takhtajan
& Zimmermann 1966 (Leptosporangiate
Pteridophytes)
Order Dicksoniales Pichi-Sermolli 1977
Family Dicksoniaceae Bower & Origin
Land 1908
Genus Coniopteris Brongniart 1849
Type species: Coniopteris murrayana
Brongniart 1849
Coniopteris hymenophylloides (Brongniart
1828) Seward 1900 (Figure 5, Fig. 10;
Figure 8, Fig. 7)
Genus Ferizianopteris Fakhr 1977
Type species: Ferizianopteris undulata
Fakhr 1977
Ferizianopteris sp. cf. F. undulata Fakhr
1977 (Figure 8, Fig. 8)
Genus Lobifolia Rasskazova & Lebedev
1968
Type species: Eboracia Lobifolia (Phillips
1829) Thomas 1911
Lobifolia iranica Fakhr 1977
Lobifolia rotundifolia Corsin & Stampfli
1977 (Figure 6, Fig. 2; Figure 8, Fig. 15)
Order Polypodiales
Family Dipteridaceae Seward & Dale 1901
Genus Dictyophyllum Lindley & Hutton
1834
Type species: Dictyophyllum rugosum
Lindley & Hutton 1834
Dictyophyllum nervulosum (Sternberg
1825) Kilpper 1964 (Figure 8, Fig. 9)

رده بندي فلوراي سازند هجدک در چاه اکتشافی
منطقه چاهرخنه به صورت اجمالی در زیر بيان
 در این پژوهش از سيستم طبقهبندي.می شود
.) استفاده شده استTakhtakin, 2013( تختکين
 و به5به دليل حجم گستره فهرست هم معنایی
منظور کسب اطالعات تکميلی مربوط به گونهها
) و واعظVaez-Javadi, 2014( به واعظ جوادي
) و جهت اطالع از شماره1391( جوادي و عباسی
 مقایسه و، توصيف،و محل نگهداري نمونهها
 «زیست:انتشار چينهشناسی نمونهها به رساله
چينهنگاري و تحليل تطبيقی ماکروفسيلهاي
گياهی ژوراسيک ميانی منطقه طبس و یزد و تهيه
 اکرم،»نقشه پراکنش پوشش گياهی دیرینه
.) مراجعه شود1397( مهدیزاده
Division Equisetophyta Scott 1900
Class Equisetopsida Takhtajan & Nemejc
1963
Order Equisetales Candolle ex Berchtold
and Presl 1820
Genus Annulariopsis Zeiller 1903
Type species: Annulariopsis inopinata
Zeiller 1903
Annulariopsis simpsonii (Phillips 1875)
Harris 1974 (Figure 8, Fig. 1)
Genus Equisetites Sternberg 1833
Type species: Equisetites muensteri
Strenberg 1833
Equisetites beanii (Bunbury 1851) Seward
1894 emend. Harris 1961 (Figure 5, Figs.
2b, 3)
Equisetites columnaris (Brongniart 1828)
Phillips 1875 (Figure 5, Fig. 5; Figure 8,
Fig. 2)
Genus Neocalamites (Halle 1908) emend.
Harris 1961
Type species: Neocalamites hoerensis
(Schimper 1869) Halle 1908
Neocalamites sp. cf. N. ishpushtensis
Jacob & Shukla 1955 emend. Schweitzer et
al. 1997 (Figure 8, Figs. 3, 4)
Division Polypodiophyta Cronquist,
Takhtajan & Zimmermann 1966
Class Marattiopsida
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Sagenopteris phillipsii (Brongniart 1830)
Presl 1838 (Figure 6, Fig. 5; Figure 8, Fig.
18)
Division Cycadophyta Bessey 1907
Order Cycadales Coulter & Chamberlain
1910
Genus Ctenis Lindley & Hutton 1834
Type species: Ctenis sulcicaulis (Phillips
1829) Ward 1905
Ctenis sp. (Figure 6, Fig. 7; Figure 9, Fig.
19)
Genus Nilssonia Brongniart 1825
Type Species: Nilssonia brevis Brongniart
1825
Nilssonia bozorga Barnard & Miller 1976
(Figure 6, Fig. 6)
Nilssonia macrophylla Jacob & Shukla
1955 emend. Schweitzer, Kirchner & van
Konijnenburg-van Cittert 2000 (Figure 6,
Fig. 8)
Nilssonia sp. cf. N. sarakhs Barnard &
Miller 1976 (Figure 6, Fig. 9a; Figure 9,
Fig. 20)
Nilssonia tazarensis (Sadovnikov 1991)
Schweitzer, Kirchner & van Konijnenburgvan Cittert 2000 (Figure 7, Fig. 1)
Nilssonia tenuicaulis (Phillips 1829) FoxStrangways 1829 (Figure 7, Fig. 2a; Figure
9, Fig. 21)
Nilssonia undulata Harris 1932 (Figure 7,
Fig. 3; Figure 9, Figs. 22, 24)

Dictyophyllum nilssonii (Brongniart 1836)
Goeppert 1846 (Figure 5, Fig. 4; Figure 8,
Fig. 10)
Family Matoniaceae Presl 1847
Genus Phlebopteris Brongniart 1828
Type species: Phlebopteris polypodioides
Brongniart 1828 emended. Harris 1961
Phlebopteris muensteri (Schenk 1867)
Hirmer & Hoerhammer 1936 (Figure 5,
Fig. 7; Figure 8, Figs. 12, 13)
Family Shizaeaceae Bower 1935
Genus Klukia Racioborski 1890
Type species: Klukia exilis (Phillips 1829)
Racioborski 1890
Klukia exilis (Phillips 1829) Racioborski
1890 (Figure 5, Fig. 8)
Klukia crenata Vaez- Javadi 2006 (Figure
8, Fig. 11)
Filicales Incertae Sedis
Genus Cladophlebis Brongniart 1849
Type species: Cladophlebis haiburnensis
(Lindley & Hutton 1836) Brongniart 1849
Cladophlebis aktashensis TurutanovaKetova 1930 (Figure 8, Fig. 5)
Cladophlebis
denticulata
(Brongniart
1828) Nathorst 1876 (Figure 5, Fig. 11)
Genus: Rhizomopteris Schimper 1869
Type species: Rhizomopteris lycopodioides
Schimper 1869
Rhizomopteris rezaii Vaez-Javadi 2014
(Figure 6, Fig. 1)
Genus Taeniopteris Brongniart 1828
Type species: Taeniopteris tenuinervis
Brauns, 1862
Taeniopteris sp. (Figure 6, Fig. 2)
Division Lyginopteridophyta Doweld, 2001
(Pteridospermophyta Johnson 1951)
Class Lyginopteridopsida Novak 1961
(Pteridospermopsida Pant 1957)
Order Caytoniales Pant 1957
Family Caytoniaceae Thomas 1925
Genus Sagenopteris Presl 1838 emend.
Harris 1964
Type species: Sagenopteris phillipsii
(Brongniart 1824) Presl 1838
Sagenopteris colpodes Harris 1940 (Figure
6, Fig. 3; Figure 8, Fig. 16)
Sagenopteris nilssoniana (Brongniart
1830) Presl 1838 (Figure 6, Fig. 4; Figure
8, Fig. 17)

Class Cycadeoideopsida Scott 1923
(Bennettitopsida Engler 1892)
Order Cycadeoideales Berry 1916 (Order
Bennettitales Engler 1892)
Genus Ptilophyllum Morris 1840
Type Species: Ptilophyllum acutifolium
Morris 1840
Ptilophyllum harrisianum Kilpper 1968
(Figure 7, Figs. 4, 5; Figure 9, Fig. 23)
Division Ginkgophyta Bessey 1907
Class Ginkgopsida
Order Ginkgoales Gorozhankin 1904
Family Ginkgoaceae Engler 1897
Genus Ginkgoites Seward 1900
Type
Species:
Ginkgoites obovata
(Nathorst) Seward 1919
Ginkgoites sp. cf. G. huttonii (Sternberg
1833) Heer 1876 (Figure 7, Fig. 6; Figure 9,
Fig. 26)
پژوهشهاي دانش زمين
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Division Pinophyta Cronquist, Takhtajan
and Zimmermann, 1966
Class Pinopsida Bernett, 1833
Order Pinales Dumortier, 1829
Genus Elatides Heer 1876
Type Species: Elatides ovalis Heer 1876
Elatides thomasii Harris 1979 (Figure 7,
)Fig. 7; Figure 9, Fig. 25
)Order Cycadocarpidiales (Podozamitales
Family Cycadocarpidiaceae Chadefaud
1941 (Family Podozamitaceae Nemejc ex
)Zimmermann 1959
Genus Podozamites Braun 1843
Type species: Podozamites distans (Presl
1838) Braun 1843
Podozamites distans (Presl 1838) Braun
)1843 (Figure 7, Fig. 8; Figure 9, Fig. 27
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حضور گونه  Elatides thomasiiو زیر زیست
زون  IIIبا آخرین حضور گونه Elatides thomasii
تا آخرین حضور گونه Nilssonia macrophylla
تعيين میشود .از آنجایی که بيوزونها و زیرزونها
نشان دهنده اولين حضور مشاهده شده FOO
(  )First Observed Occurrenceو آخرین حضور
مشاهده شده Last Observed ( LOO
 )Occurrenceیک یا چند گونه شاخص میباشند،
لذا در مطالعات ماکروفسيلهاي گياهی براي
مقایسه فلوراي منطقه مورد مطالعه با فلوراي
سازند همارز در سایر مناطق کاربرد خوبی دارند.
بهرهمندي از تطابق زیست زونها و زیرزیست
زونها به محققين کمک میکند تا به تشخيص
وضعيت عمومی مجموعههاي مورد مطالعه در
زمان و مکان دست یافته و چگونگی یکنواختی بوم
شناختی و آب و هواي مناطق را مدنظر قرار دهند
خصوصاً وقتی که در محدوده زمانی خاصی ،در
سایر نقاط نيز مطالعات گياهی صورت گرفته باشد
چرا که با توجه به پوشش گياهی نقاط مختلف و
مقایسه گونههاي شاخص آنها میتوان به اطالعات
مفيدي در زمينه جزئيات وضعيت پوشش گياهی
منطقه و به تبع آن شناسایی گروههاي مختلف
محيطی نظير مناطق مرتفع باالدست ،کم ارتفاع
یا پست پایين دست ،کنار رودخانهاي و دلتایی و
همچنين شناسایی شرایط آب و هوایی دیرینه
دست یافت .بدین ترتيب در این پژوهش ،برقراري
زونها و زیر زیست زونها با توجه به گونههاي
شاخص زمانی ،نظير  Klukia exilisو یا شاخص
آب و هوایی و بوم شناختی ،نظير Equisetites
 beaniiاز اهميت ویژهاي در انجام تطابق و
بازسازي شرایط کلی محدودههاي مختلف البرز،
کرمان و طبس برخوردار است .بهطور کلی تعيين
زونها و زیر زیست زونها در مطالعات گياهی
میتواند از سه منظر حائز اهميت باشد .اوالً از

نتایج
زیست چینهنگاری سازند هجدک در چاه
اکتشافی چاهرخنه و مقایسه آن با سایر مناطق
طبس

رسوبات ژوراسيک ميانی سازند هجدک در منطقه
چاهرخنه را میتوان از منظر انتشار چينهشناسی
ماکروفسيل هاي گياهی آن در قالب یک زیست
Coniopteris
زون تجمعی با نام
hymenophylloides-

Klukia
exilis
 Assemblage zoneمشخص نمود (شکل  .)2به

عالوه ،سه زیر زیست زون غير رسمی نيز در
محدوده این رسوبات پيشنهاد میشوند که شامل:
Equisetites beaniiزیر زیست زون
Ptilophyllum harrisianum Interval zone
) ،(Iزیر زیست زون Ptilophyllum harrisianum-

) Elatides thomasii Interval zone (IIو زیر
زیست زون Elatides thomasii - Nilssonia
) macrophylla Interval zone (IIIمیباشند.
زیر زیست زون  Iبا اولين حضور گونه Equisetites
 beaniiتا آخرین حضور گونه Ptilophyllum
 ،harrisianumزیر زیست زون  IIبا آخرین حضور
گونه  Ptilophyllum harrisianumتا آخرین
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Ginkgoites huttonii Taxon Range zone
و Coniopteris hymenophylloides-Nilssonia

منظر زمانی :به عنوان مثال حضور گونه Klukia

 exilisدر زیر زیست زون تجمعی منطقه چاه
رخنه نشان دهنده آغاز ژوراسيک ميانی (آالنين)
است چرا که حضور این گونه در هر جایی ،ابتداي
ژوراسيک ميانی را نشان میدهد ( Schweitzer et
 .)al, 2009ثانياً ،از منظر شناخت شرایط بوم
شناختی و آب و هوایی :به عنوان مثال گونه
 Equisetites beaniiکه در زیر زیست زون I
منطقه چاه رخنه تعریف شده است ،از یک سو
جزء گياهان کنار آبزي کنار رودخانهاي بوده و از
سوي دیگر نشان دهنده شرایط آب و هوایی
مرطوب میباشد ( .)Vakhrameev, 1991سومين
دليل اهميت زیر زیست زونها ،ایجاد قابليت
تطابق هر منطقه با سایر مناطق مطالعه شده است
که در این پژوهش با مقایسه فلورا ،زونها و زیر
زون هاي موجود در منطقه چاه رخنه با مناطق
کالشور ،کوچکعلی شمالی ،کوچکعلی جنوبی،
کلشانه ،مزینو و جعفرآباد که همگی در بلوک
طبس قرار دارند میتوان به شرایط همسان
زیستی ،پالئواکولوژیکی و پالئوکليماتولوژي سازند
هجدک در تمام نقاط بلوک طبس در خالل
ژوراسيک ميانی پی برد .بيوزون تجمعی رسوبات
ژوراسيک ميانی چاه رخنه قابل تطابق و مقایسه
با بيوزون تجمعی معرفی شده از سازند هجدک در
منطقه «کوچکعلی شمالی» واقع در حدود 70
کيلومتري غرب طبس میباشد .سازند هجدک در
منطقه کوچکعلی شمالی دربردارنده یک زیست
زون تجمعی به نام Klukia exilis- Nilssonia
 macrophylla Assemblage zoneو چهار زیر
زیست زون به ترتيب از پایين به باال به نامهاي

 feriziensis Assemblage zoneمیباشد (واعظ
جوادي و نامجو .)1394 ،این زیست زون با
زیست زون تجمعی به نام Nilssonia sp. cf. N.
 bozorga- Klukia exilis Assemblage zoneدر
سازند هجدک برش منطقه "کالشانه" در شمال -
غرب طبس نيز از مطابقت دارد (واعظ جوادي،
 .)1394همچنين ،واعظ جوادي 1394 ،سه زیر
زیست زون Ptilophyllum harrisianum Taxon
Elatides
thomasii-،Range
zone
Sphenobaiera longifolia Concurrent Range
 zoneو Ginkgoites sp. cf. G. parasingularis-
Coniopteris hymenophylloides Concurrent
 Range zoneرا در برش کالشانه مورد شناسایی

قرار داد .سازند هجدک منطقه "جعفرآباد" واقع
در غرب طبس حاوي ماکروفسيلهاي گياهی
شاخصی نظير ،Coniopteris hymenophylloides
Elatides ،Nilssonia sarakhs ،Klukia exilis
 thomasiiو  Equisetites sp. cf. E. beaniiمی -
باشد که نشان دهنده سن ژوراسيک ميانی
(آآلنين -باژوسين) براي این مجموعه میباشد
(واعظ جوادي1391 ،ب) .سازند هجدک منطقه
"مزینو" در غرب طبس نيز مشتمل بر
ماکروفسيلهاي گياهی شاخص نظير Equisetites
Coniopteris ،Equisetites lateralis ،beanii
Nilssonia ،Klukia exilis ،hymenophylloides
Nilssonia ،Nilssonia macrophylla ،ingens
 sarakhsو  Elatides thomasiiمیباشد که نشان
دهنده تطابق با زیست زون چاه رخنه میباشد
( .)Vaez-Javadi, 2014زیست زون معرفی شده از
چاه رخنه قابل تطابق با زیست زون Klukia

Sagenopteris
nilssoniana-Equisetites
،columnaris Concurrent Range zone
Equisetites
beaniiPtilophyllum
،harrisianum Concurrent Range zone

exilis-Coniopteris

hymenophylloides
 Assemblage zoneسازند بازه حوض در برش

نمونه آن واقع در جنوب غرب مشهد نيز می باشد
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( .)Vaez-Javadi and Allameh, 2015واعظ
جوادي ()Vaez-Javadi, 2018
در یک مطالعه تکميلی بر روي زیست زونهاي
سازند هجدک بلوک طبس به معرفی زیست زون

96

زیست زونها و زیرزیست زونهاي گياهی را به
تصویر میکشد .الزم به ذکر است که گونههاي
Klukia
،Coniopteris hymenophylloides
Nilssonia
،Equisetites beanii ،exilis
 macrophyllaو  Elatides thomasiiاز ژوراسيک
ميانی البرز ،ایران مرکزي و افغانستان به دست
آمدهاند ( Barnard, 1965; Barnard and Miller,

Coniopteris

hymenophylloides- Klukia
 exilis Assemblage zoneبراي

رسوبات
ژوراسيک ميانی سازند هجدک منطقه کوچکعلی
جنوبی پرداخت .وي همچنين  4زیرزیست زون به
نامهاي Ptilophyllum harrisianum Taxon
Ptilophyllum harrisianum- ،Range zone
،Nilssonia bozorga Concurrent Range zone

;Vaez-Javadi Schweitzer et al, 1997; 1976
and Mirzaei-Ataabadi, 2006; Vaez-Javadi,
; 2011; Vaez-Javadi, 2018و واعظ جوادي و

عباسی .)1391 ،با عنایت به این نکته که گونه -
هاي نامبرده شده در باال در تمامی بلوک طبس در
محدوده زمانی آالنين -باژوسين گسترش داشته -
اند ،یک زیست زون تجمعی با مرزهاي مشخص
پيشنهاد می شود.

Ginkgoites sp. cf. G. parasingularis Taxon
 Range zoneو Nilssonia macrophylla-

 Nilssonia ingens Assemblage zoneشناسایی
و معرفی نموده است .جدول  1مقایسه تطبيقی

جدول  :1جدول تطبيقی  -مقایسهاي زیست زونها و زیرزیست زونهاي ماکروفسيل هاي گياهی ایران (:1
Javadi and Mirzaei-Ataabadi, 2006؛  :2واعظ جوادي1394 ،؛ Vaez-Javadi, 2018 :3؛  :4واعظ جوادي و نامجو،
1394؛ Vaez-Javadi, 2014 :5؛  :6واعظ جوادي و عباسی1391 ،؛ Vaez-Javadi, 2011 :7؛ Vaez-Javadi and :8
2015 ،Allameh, 2015؛  Vaez-Javadi and Abbasi, 2018 :9و  :10این مطالعه.
Vaez-
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شکل  :2زیست چينه نگاري سازند هجدک در چاه اکتشافی چاه رخنه ،جنوبغرب طبس

سازند هجدک در چاه اکتشافی منطقه چاهرخنه را
با سایر نواحی مطالعه شده ایران (البرز ،بينالود،
حوضه کرمان و سایر نقاط طبس) نشان میدهد.
محدوه هاي زمانی این ماکروفسيل هاي گياهی با
توجه به مستندات ارائه شده توسط نویسندگانی
است که در ستون راست جدول ذکر شدهاند
(جدول .)2

مقایسه انتشار چینهشناسی و جغرافیایی
ماکروفسیل های گیاهی چاه رخنه با فلورای
مشابه در سایر نقاط مطالعه شده در ایران

رسوبات ژوراسيک ميانی در قالب سازند دانسيریت
از گروه شمشک در سرتاسر البرز و سازند هجدک
در حوضه کرمان و بلوک طبس گسترش بسيار
خوبی دارد .اطالعات مرتب شده در این جدول
مقایسه وضعيت انتشار چينهشناسی و جغرافيایی
هر یک از گونه هاي شناسایی شده در رسوبات
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- مقایسه انتشار چينهشناسی ماکروفسيل هاي گياهی شناسایی شده از سازند هجدک در چاه اکتشافی چاه:2 جدول
 توسطConiopteris hymenophylloides رخنه با فلوراي مشابه از دیگر نقاط ایران (** الزم به توضيح است که گونه
.)) از ژوراسيک تا کرتاسه سرتاسر جهان گزارش شده استScanu et al, 2015 ( اسکنو و همکاران
فهرست گونهها
Annulariopsis
simpsonii

سن
late Early early Middle
Jurassic

محل

نویسنده

،) طزره، سنگرود،البرز (زیراب
)کرمان (هجدک
، کارمزد، طزره،البرز (زیراب

Equisetites beanii

early Middle
Jurassic

) تيار)؛ کرمان (پابدانا،رودبارک
، مزینو،طبس (کوچکعلی
)جعفرآباد

Equisetites
columnaris

Neocalamites sp.
cf. N.
ishpushtensis

Todites crenatum

Coniopteris
hymenophylloides

late Early
JurassicMiddle
Jurassic
late Early
Jurassicearly Middle
Jurassic
Early
JurassicMiddle
Jurassic

**
early Middle
Jurassic

، نوده، ایوا/ بلده، طزره،البرز (زیراب
)شمشک
 دشت خاک)؛ طبس،کرمان (پابدانا
)(کالشور

Fakhr (1977); Kilpper (1964); Schweitzer et
al, (1997)
Schweitzer et al. (1997); Vaez- Javadi (2011);
) 1391( واعظ جوادي
Vaez- Javadi (2014)
Phillips (1875); Harris Brongniart (1828);
(1961); Schweitzer et al, (1997); Vaez- Javadi
and Mirzaei-Ataabadi (2006);
) 1395(  مهدیزاده و همکاران،)1391( واعظ جوادي و عباسی

) طزره، زیراب،البرز (سنگرود
)کرمان (اشکلی

Jacob and Shukla (1955); Schweitzer et al,
(2000); Schweitzer et al, (1997)

) زیراب،البرز (درود

Barnard (1965); Schweitzer et al, (1997)

 دره، رودبارک، کارمزد،البرز (زیراب

Kilpper (1964); Fakhr (1977); Schweitzer and
Kirchner (2003)
)1387(  واعظ جوادي،)1383( واعظ جوادي و پورلطيفی
Vaez- Javadi & Mirzaei-Ataabadi (2006)
Saadatnejad et al, (2010);
)1395(  مهدیزاده و همکاران،)1391( واعظ جوادي و عباسی
Vaez-Javadi (2014); Vaez- Javadi and
Allameh (2015)
Fakhr (1977); Vaez- Javadi and MirzaeiAtaabadi (2006);
)1395( مهدیزاده و همکاران

 شمال شرق، ایوا/ بلده،آپون
) گلمکان، فریزي، جم،شاهرود
) بازه حوض،بينالود (شاندیز
) دشت خاک،کرمان (پابدانا
، جعفرآباد، مزینو،طبس (کوچکعلی
)کالشور
)البرز (فریزي)؛ کرمان (پابدانا

Ferizianopteris sp.
cf. F. undulata

early Middle
Jurassic

Lobifolia
rotundifolia

EarlyMiddle
Jurassic

) ایوا/البرز (رود بار و بلده

Lobifolia iranica

RhaetianMiddle
Jurassic

) جاجرم،البرز (زیاران
) کالشور،طبس (جعفرآباد

Dictyophyllum
nilssonii

Early- early
Middle
Jurassic

Dictyophyllum
nervulosum

Early - early
Middle
Jurassic

Phlebopteris
muensteri

Rhaetianearly Middle
Jurassic

) کالشور، مزینو،طبس (کوچکعلی

)کرمان (معدن هشونی
)طبس (کالشور

 دره، اسک، آبيک،البرز (زیراب
) ایوا، رودبارک،چالوس
)طبس (کالشور
) ایوا-البرز (زیراب
) قشالق، کالریز،البرز (اسک
کرمان (داربيد خون)؛ طبس
)(پروده
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Corsin & Stampfli (1977); Vaez- Javadi and
Mirzaei-Ataabadi (2006); Vaez-Javadi and
Allameh 2015;
)1391( واعظ جوادي و عباسی
)1395(  مهدیزاده و همکاران،)1394( واعظ جوادي و نامجو
Fakhr (1977); Schweitzer (1978); VaezJavadi and Ghavidel- Syooki (2002); VaezJavadi (2004); Schweitzer et al. (2009); VaezJavadi (2014);
)1395( مهدیزاده و همکاران
Kilpper (1964); Fakhr (1977); Schweitzer
(1978); Schweitzer and Kirchner (2003)
)1395(  مهدیزاده و همکاران،)1387( واعظ جوادي
Schweitzer et al, (2009); Vaez- Javadi (2011);
Fakhr (1977); Kilpper (1964);
) 1387( واعظ جوادي
Vassiliev (1984); Vaez- Javadi and MirzaeiAtaabadi (2006)
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، ایوا/ بلده، کارمزد،البرز (طزره
) گلمکان،فریزي

Klukia exilis

early Middle
Jurassic

) بازه حوض،بينالود (شاندیز
) معدن هشونی،کرمان (پابدانا
، جعفرآباد، مزینو،طبس (کوچکعلی
)کالشور

Klukia crenata

early Middle
Jurassic

Cladophlebis
aktashensis

late Early
JurassicMiddle
Jurassic

Cladophlebis
denticulata

NorianMiddle
Jurassic

Rhizomopteris
rezaii
Sagenopteris
phillipsii
Sagenopteris
nilssoniana
Sagenopteris
colpodes
Nilssonia bozorga

early Middle
Jurassic
Middle
Jurassic
EarlyMiddle
Jurassic
Middle
Jurassic
late Early
JurassicMiddle
Jurassic

Nilssonia
macrophylla

Middle
Jurassic

Nilssonia sp. cf. N.
sarakhs

Middle
Jurassic

 ایوا)؛ کرمان (معدن/البرز (بلده
)هشونی
) مزینو،طبس (کوچکعلی
) ایوا/ بلده،  طزره،البرز (زیراب
) پابدانا،کرمان (اشکلی
)طبس (کالشور

Sadovnikov (1976); Fakhr (1977); Schweitzer
and Kirchner (2003);
) 1383( واعظ جوادي و پورلطيفی
Vaez- Javadi & Mirzaei-Ataabadi (2006)
Vaez- Javadi (2011); Saadatnejad et al,
(2010);
) 1395(  مهدیزاده و همکاران،)1391( واعظ جوادي و عباسی
Vaez- Javadi (2014); Vaez- Javadi and
Allameh (2015)
Vaez- Javadi and Mirzaei-Ataabadi (2006);
)1391( واعظ جوادي و عباسی
Harris (1961); Schweitzer et al, (1997); VaezJavadi and Mirzaei-Ataabadi (2006);
)1391( واعظ جوادي و عباسی
Vaez- Javadi (2014);
)1395( مهدیزاده و همکاران

 فریزي)؛ کرمان،کالردشت
)(اشکلی)؛ طبس (کالشور

Kilpper (1964); Alavi and Barale (1970);
Corsin & Stampfli (1977); Schweitzer et al,
(1997);
)1395( مهدیزاده و همکاران

)طبس (معدن مزینو

Vaez- Javadi (2012)

)البرز (زیراب

Schweitzer and Kirchner (1998)

) شمشک،البرز (سنگرود
)کرمان (معدن هشونی

Fakhr (1977); Schweitzer and Kirchner
(1998); Vaez- Javadi and Mirzaei-Ataabadi
(2006)

)البرز (زیراب

Schweitzer and Kirchner (1998)

) ایوا/ بلده،البرز (سنگرود

Schweitzer et al, (2000); Vaez- Javadi and
Allameh (2015);
)1395(  مهدیزاده و همکاران،)1391( واعظ جوادي و عباسی

، جم، طزره، سنگرود،البرز (زیراب

)طبس (کالشور
) ایوا/ بلده، کجور،البرز (ناج
 معدن، هجدک،کرمان (اشکلی
)هشونی
) کالشور، مزینو،طبس (کوچکعلی

Vassiliev (1984); Schweitzer et al, (2000);
Vaez- Javadi and Mirzaei-Ataabadi (2006);
Vaez- Javadi (2014);
) 1395(  مهدیزاده و همکاران،)1391( واعظ جوادي و عباسی

)البرز (رودبارک

Schweitzer et al, (2000); Vaez- Javadi (2011)

، ایوا/ بلده، آبيک،البرز (سنگرود

Nilssonia undulata

Rhaetianearly Middle
Jurassic

 جم)؛ بينالود، طزره، زیراب،ناج
) بازه حوض،(شاندیز
، داربيد خون،کرمان (دشت خاک
)پابدانا
، مزینو،طبس (کوچکعلی

Alavi and Barale (1970); Schweitzer et al,
(2000); Vaez- Javadi and Mirzaei-Ataabadi
(2006); Saadatnejad et al, (2010);
)1391( واعظ جوادي و عباسی
Vaez- Javadi (2014); Vaez- Javadi and
Allameh (2015)

)جعفرآباد
Nilssonia
tazarensis

Nilssonia
tenuicaulis

Late
RhaetianMiddle
Jurassic
Rhaetianearly Middle
Jurassic

،البرز (طزره)؛ طبس (کوچکعلی
)کالشور
، دشت خاک،کرمان (داربيد خون
)پابدانا
) رودبارک، آبيک،البرز (زیراب
 طبس،)کرمان (دشت خاک
)(کوچکعلی
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Sadovnikov (1991); Schweitzer et al, (2000);
Vaez- Javadi (2014);
)1395( مهدیزاده و همکاران

Vaez- Javadi and Mirzaei-Ataabadi (2006);
Vaez- Javadi (2011); Vaez- Javadi (2014)
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Kilpper (1964); Schweitzer and Kirchner
;)(2003); Vaez- Javadi (2011
واعظ جوادي و عباسی ()1391
Vaez- Javadi (2014); Vaez- Javadi and
)/ Allameh (2015
;)Fakhr (1977); Vaez- Javadi (2014
واعظ جوادي و عباسی ()1391

100

البرز (طزره ،بلده /ایوا ،رودبارک)
بينالود (بازه حوض)
کرمان (پابدانا)؛ طبس (کوچکعلی،
مزینو)
البرز (فریزي ،بلده /ایوا)

Schweitzer and Kirchner (1996); VaezJavadi and Mirzaei-Ataabadi (2006); Vaez;)Javadi (2014
واعظ جوادي () 1391
;)Corsin and Stampfli (1977); Fakhr (1977
Schweitzer and Kirchner (1996); Vaez;)Javadi and Mirzaei-Ataabadi (2006
;)Saadatnejad et al, (2010
واعظ جوادي و عباسی ( ،)1391مهدیزاده و همکاران ()1395
Vaez- Javadi (2014); Vaez- Javadi and
)Allameh (2015

البرز (طزره ،زیراب ،تيار ،قزوین)
کرمان (معدن هشونی)؛ طبس
(کوچکعلی ،مزینو ،جعفرآباد)

 late EarlyMiddle
Jurassic

Ptilophyllum
harrisianum

 late EarlyMiddle
Jurassic

Ginkgoites sp. cf.
G. huttonii

 late EarlyMiddle
Jurassic

Elatides thomasii

البرز (زیرآب ،کارمزد ،بلده /ایوا،
فریزي ،جم)
بينالود (شاندیز ،بازه حوض)
کرمان (پابدانا ،دشت خاک)
طبس (کوچکعلی ،مزینو ،جعفرآباد،

RhaetianMiddle
Jurassic

Podozamites
distans

کالشور)

فسيل گياهی شناسایی شده صورت گرفت که در
نمودارهاي شکلهاي  3و  4مرتب شدهاند.
براساس فراوانی نسبی به دست آمده ،راستههاي
فيليکالها ،سيکادالها ،پاینالها و اکوئیستالها
به ترتيب با فراوانی نسبی ،% 23/50 ،% 46/31
 % 12و  % 9/26بيشترین حضور را در مجموعه
گياهی بازه زمانی ژوراسيک ميانی در منطقه چاه -
رخنه داشتهاند .همچنين جنسهاي ،Nilssonia
 Coniopteris ،Klukiaو  Equisetitesبه ترتيب با
فراوانی نسبی  % 8/40 ،% 13/38 ،% 22/81و
 % 8/40بيشترین حضور را در این منطقه داشته -
اند.

بررسی فراوانی نسبی فلور چاهرخنه
در این مطالعه فراوانی نسبی راستهها و جنسهاي
ماکروفسيل گياهی مورد توجه قرار گرفت زیرا
چگونگی پراکنش و توزیع فلور فسيلی این منطقه
با به دست آمدن آمار حاصله از دقت بيشتري
برخوردار میشود .جهت بررسی فراوانی نسبی،
کليه ماکروفسيل هایی که بر روي مغزههاي جمع -
آوري شده حداقل در حد جنس قابل شناسایی
بودند شمارش و به تفکيک جنس و راسته ،تعداد
و درصد آنها محاسبه شد و در جدولی تنظيم
گردید .سپس ترسيم نمودارهاي فراوانی با توجه
به درصدهاي به دست آمده انجام شد .بررسی
فراوانی نسبی فلور این منطقه بر پایه  583نمونه
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شکل  :4نمودار درصد فراوانی نسبی جنسهاي ماکروفسيل گياهی چاه اکتشافی چاه رخنه
تحلیل تراز گیاهی و آب و هوای دیرینه فلورای

ميانی مشاهده میشود .وخرميف ( Vakhrameev,

چاهرخنه و مقایسه آن با سایر نقاط بلوک طبس

 )1991همچنين تاکيد کرد که گونه
 exilisیک گونه شاخص براي آغاز ژوراسيک
ميانی (آالنين) آسياي ميانه تا انگلستان میباشد و
فلور البرز را به زیراقليم ماوراء خزري منتسب
دانست .البته دادههاي وخرميف درباره ایران تنها
بر پایه مقاالت منتشر شده توسط بارنارد
( ،)Barnard, 1965, 1967کيلپر ( Kilpper,
 ،)1964سادوونيکف ( )Sadovnikov, 1967و
پولينسکی و همکاران ()Polianski et al, 1975
بوده است .با توجه به مشابهت فلور چاهرخنه با
ماکروفسيل هاي گياهی اظهار شده از طرف
وخرميف نظير اکویی ستایتس ،دیکتيوفيلوم،
کالدوفلبيس و نيلسونيا ،میتوان نتيجه گرفت که
این منطقه نيز در محدوده جنوبی اقليم اروپایی -
سينایی و زیراقليم ماوراء خزري قرار داشته است و
تقریباً مشابه با آب و هواي این زیراقليم بوده است.
پس از مطالعات وي ،مقاالت دیگري منتشر شد و
اطالعات ذي قيمتی فراهم گردید و از طرف دیگر
روشهاي تحليل دادهها نيز بهبود یافت .به عنوان
مثال زیگلر و همکاران ( )Ziegler et al, 1993در
مقالهاي با عنوان «فيتوژئوگرافی و آب و هواي
ژوراسيک آغازي» به بازسازي وضعيت اوراسيا
پرداختند .تحليل چند متغيره چند صد فسيل
گياهی به منظور کمی سازي مجموعه گياهیاي
Klukia

به منظور توضيح چگونگی تحليل وضعيت آب و
هوایی محدوده زمانی مورد نظر بر مبناي فلوراي
به دست آمده ،ابتدا نظرات ارائه شده در زمينه آب
و هوا و اقليمهاي آن را مختصراً توضيح داده و
سپس روشهایی را که متعاقبا پس از بيست سال
بهبود یافته و با دقت بيشتري عمل میکنند ارائه
میشود .وخرميف ( )Vakhrameev, 1991در
کتاب خود به جمعبندي فلوراي مطالعه شده از
تمامی نيمکره شمالی پرداخت .وي صرفاً بر پایه
جنس برگهاي گزارش شده ،نواحی فيتوکوریاي
موجود در خالل دورههاي ژوراسيک و کرتاسه را
از شمال به جنوب به چهار ناحيه یا منطقه اصلی
تقسيم نمود که عبارتند از -1 :ناحيه سيبریایی -
کانادایی6؛  -2ناحيه اروپایی  -سينایی7؛  - 3ناحيه
استوایی8؛  - 4ناحيه جنوبی یا اُسترال .9وي خاطر
نشان میسازد که ماکروفسيلهاي گياهی به دست
آمده از اوراسيا حاکی از آن هستند که دورهاي
ژوراسيک آغازي و ميانی در مقایسه با ژوراسيک
پایانی و کرتاسه آغازي به لحاظ آب و هوایی کمتر
تفکيک شدهاند که این امر عموماً نشان دهنده
ميزان باالي رطوبت و تراز یا گرادیان دمایی پائين
تري است .چنين یکنواختی و همگنی در ترکيب
فلور مناطق گستردهاي در ژوراسيک آغازي و
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که توسط مولفين روسی توصيف و تفسير شده
بود ،به کار گرفته شد .طی این مطالعات محدوده
عرض جغرافيایی دیرینه بين  20تا  80درجه به
عنوان بيوم هاي خشک نيمه گرمسيري تا گرم
معتدل و خنک معتدل تفسير گردید .سپس زیگلر
و همکاران ( 57 )Ziegler et al, 1996جنس
ماکروفسيل گياهی مربوط به مزوزوئيک ،از 196
مکان در نيمکره شمالی را مطالعه و بر مبناي آنها
نموداري با دو محور عرض جغرافيایی و جنسهاي
مورد مطالعه ترسيم نمودند .در این نمودار
فيزیوگنومی یا سيماي ریختی برگهاي فسيلی
نيز مدنظر قرار گرفت .بدین ترتيب که
سيکادوفيتها و کونيفروفيتهاي ریز برگ 10با
کوتيکول ضخيم در سمت پایين جدول و
گينکگوفيتهاي خزان پذیر و کونيفروفيتهاي
بزرگ برگ 11در سمت باالي جدول مرتب می -
شوند .سایر گروههاي گياهی نظير اسفنوفيتها،
سرخسها و سيکادوفيتهاي بزرگ برگ نيز در
ميانه جدول قرار گرفتند .آنها جهت کمی سازي
اطالعات جمعآوري شده و ارائه یک مقدار عددي
براي هر منطقه جغرافيایی ،به هر جنس وابسته به
یک عرض جغرافيایی ،یک نمره عددي اختصاص
دادند بهطوري که جنس  Phoenicopsisبا نمره
 100شاخص باالترین عرض جغرافيایی و آب و
هواي سردسيري و جنس  Zamitesبا نمره صفر

102

شاخص عرض جغرافيایی استوایی و گرمسيري در
نظر گرفته شد و به همين ترتيب به هر کدام از
جنسهاي مابين ،با توجه به سيماي ریختی و
محل جغرافيایی آنها یک مقدار عددي داده شد.
این الگوها حاکی از شرایط گرم و خشک عرض -
هاي  35درجه و شرایط معتدل خنک در عرض -
هاي  80درجه بود .ضمناً باالترین تنوع گياهی را
در محدوده عرض جغرافيایی ميانی با فلوراي
معتدل گرم معرفی کردند .دادههاي به دست آمده
از فلوراي چاهرخنه در پژوهش حاضر نيز در
جدول زیگلر (جدول  )3قرار گرفت و ميانگين
عددي 12فلوراي موجود محاسبه شد (بدین صورت
که جنس هاي مطالعه شده در این پژوهش را که
در جدول زیگلر موجود بودند ،عالمت زده و
ميانگين آنها محاسبه گردید) .همچنين با عرض
جغرافيایی و نمره تراز محلی سایر نقاط مطالعه
شده در طبس نيز مقایسه شد .براساس برقراري
تراز گياهی مطابق این روش ،ميانگين عددي
"نمره تراز گياهی" 13مجموع ماکروفسيلهاي
گياهی چاهرخنه عدد  41/81را به دست میدهد.
بدین ترتيب ،موقعيت مکانی نمره تراز گياهی
چاهرخنه در جدول زیگلر ،بيانگر "وضعيت ميانه -
اي" و حاکی از تنوع زیستی باال و آب و هواي
مرطوب و نيمه گرمسيري در این منطقه و عرض
جغرافيایی بوده است.

جدول  :3تعيين نمره تراز محلی چاهرخنه و هم ترازي ماکروفسيلهاي گياهی آن با سایر مناطق طبس (جدول پایه
برگرفته از ( )Ziegler et al, 1996
مناطق مطالعه شده و عرض جغرافیایی آنها
کالشور

کالشانه

(مهدیزاده و

(واعظ

همكاران،

جوادی،

) 1395
ʹ33º 05

)1394
ʹ34º 07

جعفرآباد
(واعظ جوادی،
1391ب)
ʹ33º 30

کوچكعلی

مزینو

(Vaez-

(Vaez-

Javadi,
)2014

Javadi,
)2014

ʹ33º 17

ʹ33º 21
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نمره تراز گياهی به دست آمده از چاه اکتشافی
منطقه چاه رخنه و مقایسه آن با نمره تراز گياهی
به دست آمده از مناطق مزینو ،کوچکعلی،
جعفرآباد ،کالشانه و کالشور بيانگر وضعيت ميانهاي
تمامی این مناطق در جدول زیگلر داشته و حاکی
از آب و هواي مرطوب و نيمه گرمسيري ،تنوع
زیستی باال و نيز پوشش گياهی با تشابه نسبتاً باال
در بلوک طبس در زمان ژوراسيک ميانی بوده
است.

104

* فلوراي مطالعه شده در رسوبات ژوراسيک ميانی
چاه اکتشافی منطقه چاهرخنه قابل مقایسه با
فلوراي مطالعه شده در رسوبات سازند هجدک
سایر نقاط طبس (کوچکعلی شمالی ،کوچکعلی
جنوبی ،مزینو ،کلشانه ،جعفرآباد و کالشور) و سایر
فلوراي هم ارز در این محدوده زمانی (سازند
دانسریت در البرز و سازند بازه حوض در بينالود)
میباشد.
* فلوراي چاه رخنه موید قرارگيري این منطقه در
حاشيه جنوبی اقليم اروپایی -سينایی و زیراقليم
ماوراء خزري از تقسيمات وخرميف میباشد.
* نتایج بررسی فراوانی نسبی راستههاي
ماکروفسيل هاي گياهی شناسایی شده نشان می -
دهد که راسته اکوئیستالها داراي فراوانی نسبی
کم ( )% 9/26و راستههاي فيليکالها و سيکادالها
داراي فراوانی نسبی زیاد (به ترتيب  % 46/31و
 )% 23/50میباشند .از آن جایی که شرایط
زیستی سرخسها و سيکادالها حاکی از آب و
هواي مرطوب و نيمه گرمسيري میباشد میتوان
نتيجه گرفت که چنين شرایط آب و هوایی در این
نقطه جغرافيایی حاکم بوده است.
* نتيجه حاصل از بررسی نمره تراز گياهی چاه
اکتشافی چاهرخنه یعنی نمره تراز  41/81نشان
دهنده قرارگيري آن در ميانه جدول تراز بوده و
موید نظر زیگلر و همکارانش میباشد بهطوري که
شرایط مرطوب و نيمه گرمسيري بر تمامی مناطق
بلوک طبس حاکم بوده است .به عالوه ،پوشش
گياهی نسبتاً مشابهی در بازه زمانی آالنين -
باژوسين در این مناطق گسترش داشته است.

نتیجهگیری
* مطالعه ماکروفسيل هاي گياهی چاه اکتشافی
واقع در منطقه چاهرخنه ،جنوبغرب طبس به
شناسایی تعداد  33گونه ماکروفسيل گياهی
متعلق به  21جنس از راستههاي مختلف اکوئی -
ستالها ،ماراسيالها ،اسموندالها ،فيليکالها ،کی -
تونيالها ،سيکادالها ،بنتيتالها ،گينکگوآلها و
پاینالها (کونيفرالها) انجاميد.
* حضور گونههاي Coniopteris ،Klukia exilis
 hymenophylloidesو  Elatides Thomasiiدر
مجموعه گياهی مطالعه شده بيانگر سن آالنين -
باژوسين براي این مجموعه میباشد.
* یک زیست زون تجمعی در محدوده این
رسوبات با نام Coniopteris hymenophylloides-
 Klukia exilis Assemblage zoneو سه زیر
زیست زون شامل :زیر زیست زون Equisetites
beanii- Ptilophyllum harrisianum Interval
 ،zoneزیر زیست زون Ptilophyllum
)(I
harrisianum- Elatides thomasii Interval
) zone (IIو زیر زیست زون Elatides thomasii
)- Nilssonia macrophylla Interval zone (III

تعيين گردید.
پانوشت
3-Palaeoclimate
4-Ziegler

1-Upper Coal Member
2-Relative abundance
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10-Microphyll
11-Macrophyll
12-Average Score
13-Floral Gradient
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5-Synonymy
6-Siberian- Canadian Region
7-Euro- Sinian Region
8-Equatorial Region
9-Austral Region
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Figure 5: 1- Lobifolia rotundifolia (MJHCh-17); 2b, 3- Equisetites beanii (MJHCh-10,
JHCh-91); 4- Dictyophyllum nilssonii (MJHCh-8); 5- Equisetites columnaris (MJHCh23, MJHCh-68); 6- Marattiopsis sp. (MJHCh-33); 7- Phlebopteris muensteri (MJHCh27, MJHCh-8); 8- Klukia exilis (MJHCh-75); 9- Todites sp. (MJHCh-76); 10Coniopteris hymenophylloides (MJHCh-8); 11- Cladophlebis denticulata (MJHCh-83).
Scale bars= 1 cm.
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Figure 6: 1- Rhizomopteris rezaii (MJHCh-95); 2- Taeniopteris sp. (MJHCh-2), 3Sagenopteris colpodes (MJHCh-88); 4- Sagenopteris nilssoniana (MJHCh-61); 5Sagenopteris phillipsii (MJHCh-74); 6- Nilssonia bozorga (MJHCh-44); 7- Ctenis sp.
(MJHCh-8); 8- Nilssonia macrophylla (MJHCh-5); 9- Nilssonia sp. cf. N. sarakhs
(MJHCh-5). Scale bars= 1 cm.
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Figure 7: 1- Nilssonia tazarensis (MJHCh-26); 2- Nilssonia tenuicaulis (MJHCh-23);
3- Nilssonia undulata (MJHCh-32); 4, 5- Ptilophyllum harrisianum (MJHCh-12,
MJHCh-74); 6- Ginkgoites sp. cf. G. huttonii (MJHCh-84); 7- Elatides thomasii
(MJHCh-66); 8- Podozamites distans (MJHCh-81). Scale bars= 1 cm.
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Figure 8: 1- Annulariopsis simpsonii, 2- Equisetites columnaris, 3,4- Neocalamites sp.
cf. N. ishpushtensis, 5- Cladophlebis aktashensis, 6- Todites crenatum, 7- Coniopteris
hymenophylloides, 8- Ferizianopteris sp. cf. F. undulata, 9- Dictyophyllum nervulosum,
10- Dictyophyllum nilssonii, 11- Klukia crenata, 12, 13- Phlebopteris muensteri, 14Marattiopsis sp., 15- Lobifolia rotundifolia, 16- Sagenopteris colpodes, 17Sagenopteris nilssoniana, 18- Sagenopteris phillipsii. Scale bars= 1 cm.
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Figure 9: 19- Ctenis sp., 20- Nilssonia sp. cf. N. sarakhs, 21- Nilssonia tenuicaulis, 22,
24- Nilssonia undulata, 23- Ptilophyllum harrisianum, 25- Elatides thomasii, 26Ginkgoites sp. cf. G. huttonii, 27- Podozamites distans. Scale bars= 1 cm.
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