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Abstract
To understand the current distribution of plants, pay attention to the past status and development trends is 
inevitable. Iran has diverse geological sequences consisting of a great assemblage of diverse fossils, i.e. 
vertebrates, invertebrates, and plants. It takes living organisms millions of years to become fossils. In addition, 
suitable conditions for fossilization like burial in sediments and not exposed to weathering as well as other 
factors should be provided, so that a living organism becomes a fossil. Therefore, fossils are nonrenewable 
resources and need be studied and preserved as natural treasures.  
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چکیده
 براي درك موقعيت انتشار امروزي گياهان، توجه به وضع گذشته و روند تحوالت آنها امري اجتناب ناپذير است. ايران به علت 
گسترش و تنوع توالي هاي زمين شناسي در پهنه هاي مختلف داراي تنوع وسيعي از فسيل ها است که از آن جمله می توان به 
فسيل هاي مهره دار ، بي مهره ، گياهي و غيره اشاره کرد. ميليون ها سال طول می کشد تا موجودات زنده تبديل به فسيل شوند. 
همچنين شرايط مناسب فسيل شدن مانند دفن در رسوبات و قرار نگرفتن در معرض هوازدگي و ديگر عوامل نيز بايد مهيا باشد 
تا يک موجود به فسيل تبديل شود. بنابراين می توان گفت فسيل ها سرمايه هاي تجديدناپذيرند و حفظ و نگهداری آنها عالوه بر 

مطالعه و شناسايي اين گنجينه هاي طبيعي امری اجتناب ناپذير است.
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  مقدمه
به طـور کلـي واژه فسـيل يـا 

سـنگواره را می تـوان بـه هـر گونـه 
اثـر و مدرکي از زندگي گذشـته اطالق 

کـرده و آن را اين گونه تعريـف کرد: بقايا 
يـا آثـاري از جانـوران و گياهـان دوران 

گذشـته کـه در طبقات زمين محفـوظ مانده 
و تحـت تأثيـر عوامـل طبيعـي تبديـل بـه 
سـنگواره شـده  اند. واژه Fossil از ريشـه 
التينـي Fossilis بـه معنـای چيـزي کـه 
بـا کنـدن زميـن به دسـت مي  آيـد اقتبـاس 
شـده اسـت. به عبـارت ديگـر، فسـيل بـه 
زنـده  موجـودات  بقايـاي  و  آثـار  معنـاي 
تـا  و  در گذشـته می زيسـته اند  کـه  اسـت 
بـه امـروز به نحـوي باقـي مانده  انـد. علمي 
و  آثـار  ايـن  شـناخت  و  مطالعـه  بـه  کـه 
يـا  ديرينه شناسـي  نيـز  می پـردازد  بقايـا 

می شـود.  ناميـده   Paleontology
فسـيل ها بر اسـاس محيط تدفيـن به دو 
گـروه دريايـي و قاره اي تقسـيم می شـوند. 
تـداوم  به علـت  دريايـي  محيط هـاي 
موجـودات  سـريع  دفـن  و  رسـوب گذاري 
از  قـاره اي  محيط هـاي  بـه  نسـبت  مـرده 
ظرفيـت باالتـر فسـيلي برخوردارنـد. ولـي 
هوازدگـي  به علـت  قـاره  اي  محيط هـاي 
اجسـاد و آثـار موجودات به ندرت شـرايط 
مناسـب فسـيل شـدن را دارا بوده و تنها در 
مردابـي  و  يخچالـي  سـيالبي ،  محيط هـاي 
تعـداد اندکي از موجودات به صورت فسـيل 
حفظ می شـود. امـا به طور معمول فسـيل ها 
بـه دو گروه بزرگ جانـوري و گياهي که هر 
کـدام از آنها شـامل موجودات ميکروسـکپي 

و ماکروسـکپي اسـت تقسـيم می شـوند.
بـا مطالعـه فسـيل  ها به ويژه فسـيل  هاي 
طبقـات  نسـبي  سـن  تعييـن  شـاخص 
زميـن، انطبـاق و همبسـتگي چينه شناسـي 
سـازندهاي  نسـبي  سـن  تعييـن  زيسـتي، 
مختلـف ، بررسـي سـير تکاملـي موجودات 
از گذشـته تـا بـه امـروز ، علـل انقـراض و 
پيدايـش موجـودات ، آب و هـواي گذشـته 
زميـن ، جغرافيـا و وسـعت و مـکان قاره ها ، 
پالئواکولـوژي و محل زندگـي موجودات در 
گذشـته را می تـوان مطالعـه و تعييـن کـرد.

تنـوع  و  گسـترش  به علـت  ايـران 

توالي هـاي زمين شناسـي در پهنه هـاي مختلـف داراي 
تنـوع وسـيعي از فسـيل ها اسـت کـه از آن جملـه 
می تـوان به فسـيل هاي مهـره دار ، بي مهـره ، گياهي 
و  اشـاره کـرد. فسـيل  ها بيشـتر در سـنگ هاي 
رسـي و آهکـي کـه دانه ريزند يافت می شـوند 
ميـان ماسـه سـنگ ها هـم  را در  آنهـا  امـا 
مي  تـوان يافت )طغرايی و همـکاران، 1391(.

تـا  می کشـد  طـول  سـال  ميليون هـا 
موجـودات زنـده تبديـل بـه فسـيل شـوند. 
همچنين شـرايط مناسـب فسـيل شـدن مانند 
دفـن در رسـوبات و قرار نگرفتـن در معرض 
هوازدگـي و ديگـر عوامل نيز بايد مهيا باشـد 
تا يک موجود به فسـيل تبديل شـود. بنابراين 
در واقـع می توان گفت فسـيل ها سـرمايه هاي 
تجديدناپذيرنـد و وظيفه ماسـت کـه عالوه بر 
مطالعـه و شناسـايي اين گنجينه هـاي طبيعي 
از گونه هـاي حسـاس و در معـرض خطر نيز 

محافظـت کنيم.
وقتـي پديـده اي محصـول تحـول يـا در 
حـال تحـول باشـد، درك وضعيـت فعلـي و 
پيش بينـي وضـع آتـي آن بايـد بـا توجـه به 
تحـوالت گذشـته صـورت گيـرد. همان طور 
گونه هـاي  کنونـي  شـکل  و  سـاختمان  کـه 
گياهـي بـا گذشـته آنهـا ارتبـاط کامـل دارد 
و بـدون توجـه بـه تاريـخ گذشـته گياهـان 
درك اختصاصـات سـاختماني آنهـا در روند 
درك  نيسـت،  بـراي  امکان پذيـر  تکاملـي 
موقعيـت انتشـار امـروزي گياهان نيـز توجه 
بـه وضع گذشـته و روند تحـوالت آنها امري 

اسـت. اجتناب ناپذيـر 

  موارد استفاده از سنگواره ها 
سـنگواره ها در مطالعـه تاريـخ گذشـته زمين 
اهميـت زيـادي دارنـد؛ چـه عالوه بـر تعييـن 
تغييـرات  سـن اليه هـاي سـنگي می تواننـد 
محيط و تحوالت حياتي گذشـته را در سـطح 
زمين مشـخص کننـد. زمين شناسـان به کمک 
فسـيل ها از شـرايط گذشـته زمين برای مثال 
محيط تشـکيل، نوع آب و هـوا و حتي ميزان 
عمـق درياها آگاه می شـوند؛ چنـان که وجود 
آبـزي در کوه هـا  فسـيل صـدف جانـداران 
بازگوکننـده آن اسـت کـه ايـن سـنگ ها ابتدا 
زيـر آب تشـکيل شـده و سـپس به صـورت 
ترك هـاي  يـا  آمده انـد  بـاال  کـوه  رشـته 

گلـي 1  نشـانه خـروج ايـن رسـوبات از آب 
اسـت. مرجان ها عمومـًا در درياهـاي گرم و 
کم عمـق زندگـي می کننـد؛ پس با پيـدا کردن 
فسـيل مرجان  هـا در داخل رسـوبات می توان 
بـه دماي آب و عمق محيط رسـوبي گذشـته 

پي بـرد )اسـديان، 1384(.
در دوران هـای مختلـف، گياهـان کمتـر 
زيـرا  داشـته اند،  شـدن  فسـيل  شـانس 
و  نداشـته  را  جانـوران  سـخت  پوسـته هاي 
مقاومـت آنهـا کمتـر بـوده اسـت. يکـي از 
علـل کميابـي سـنگواره هاي گياهـي بيشـتر 
بـه واسـطه آن اسـت کـه گياهان معمـوأل در 
قسـمت هاي سـطحي زميـن زندگـي می کنند 
و سـطح زميـن مرتبـأ تحـت تأثيـر عوامـل 
سـنگ هاي  حتـي  می گيـرد.  قـرار  مختلـف 
می شـوند.  تجزيـه  و  تخريـب  نيـز  سـخت 
مجـال  گياهـي  بقايـاي  ايـن  عالوه بـر 
محدودتـري براي سـنگواره شـدن دارد و در 
زمـان کوتاه تـري از بين مـی رود )جعفريان و 

.)1380 بگـي، 
يکسـان  کاربـرد  و  ارزش  سـنگواره ها 
به دنبـال  اغلـب  زمين شناسـان  ندارنـد. 
سـنگواره  هايي هسـتند کـه بتواننـد در تعييـن 
سـن نسـبي و مطلـق اليه هـاي رسـوبي مفيد 
باشـند. در مـورد ويژگي هـاي سـنگواره هاي 
شـاخص می تـوان گفـت کـه بايـد سـنگواره 
جانداراني باشـند که در يک زمان نسـبتًا کوتاه 
زمين شناسـي زندگـي کـرده و سـپس از بيـن 
رفته باشـند. يعنـي در تعيين اليه هايي با سـن 
مشـخص به کار رونـد. همچنين اين فسـيل ها 
بايـد گسـترش جغرافيايي و پراکندگي وسـيع 

داشـته باشـند )کيميايـي، 1350(.
هـر نـوع سـنگواره  اي کـه در اليه هـاي 
سـنگي يافـت شـود ممکـن اسـت اطالعاتي 
دربـاره زمـان زندگـي جاندار، محـل زندگي 
باشـد.  داشـته  بـر  در  آن  زندگـي  نحـوه  و 
مـوارد مهـم اسـتفاده از سـنگواره ها شـامل 
تعييـن سـن اليه هاي سـنگي، تعيين شـرايط 
محيـط زيسـت، تشـخيص منابع نفـت و گاز 
و مـواد معدنـي و اصـل تکامـل موجـودات 
فسـيل هاي  مطالعـه  امـروزه  اسـت.  زنـده 
گياهـي از تنه هـاي بـزرگ و کامـل درختان 
گرفتـه تا سـاقه، ريشـه، بـرگ، ميوه، اسـپور 
و گـرده کمـک شـاياني بـه فهم مـا از تکامل 
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Neocalamites sp. :ج  Equisetites sp.:ب  Equisetites sp. :شکل 1- الف
 .Marattiopsis sp. :هـ  Neocalamites sp. :د 
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شکل 2- الف:  Cladophlebis sp. . ب: Cladophlebis sp. . ج: Cladophlebis sp. . د: .Nilssoniopteris sp. هـ: نمونه بذر. 
 . .Nilssoniopteris sp :و
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 .Nilssoniopteris sp  :ح .Phlebopteris muensteri  :ز .Scytophyllum persicum :شکل 3- الف تا و
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گياهـان کـرده اسـت. اطالعـات حاصـل از 
آثـار گياهـان فسـيل در رده بنـدي  مطالعـه 
گياهـان منقـرض شـده و نيـز تعييـن مسـير 
تکاملـي آنهـا نقـش اساسـي دارد. در عيـن 
حـال مطالعـه فسـيل هاي گياهـي به صـورت 
زمينـه  در  ارزشـي  بـا  اطالعـات  فشـرده، 
چينه شناسـي، آب و هـواي گذشـته، شـرايط 
زيسـتي، نحوه پراکندگي گياهان و بازسـازي 
جابه جايـي  گياهـي،  زيسـت  محيط  هـاي 
قاره هـا و موقعيـت هر يـک از جانـداران در 
نظـام رده بنـدي در اختيـار مـا قـرار مي دهد 
)اسـديان، 1384؛ فدايـي خجسـته ، 1389(.

  زمین شناسي جغرافیاي ايران
زمين شناسـي  دوران   از  دوران  نخسـتين  در 
يعنـي چنـد صـد ميليـون سـال پيـش، بـه 
تنـاوب همـه خـاك ايـران زيـر آب جـاي 
گرفتـه بـود. کـم کـم بخش هايـي از شـمال 
و جنـوب ايـران از خـاك بيـرون آمدنـد. در 
دوران دوم2 زمين شناسـي بخش شـرقي ايران 
بيـش از پيش زيـر آب فرو رفـت. در دوران 
سـوم ، جنوب ايـران از زيـر آب بيـرون آمد. 
در آغـاز دوران چهـارم يخچال هـاي طبيعـي 
بلندي هـاي البـرز را در بـر گرفـت. در نتيجه 
حرکـت ايـن يخچال هـا و توده هـاي بـزرگ 
آمـد.  پديـد  بسـياري  رسـوبات  آبرفت هـا ، 
مختصـري از شـرايط جغرافيـاي ديرينه ايران 
بـر اسـاس مطالعـات آبرامـوا و روح اللهـی 

)1980( در ذيـل خالصـه شـده اسـت: 
دوران پرکامبريـن )دوران پیش از دوران 
شـناخته شـده زمیـن شناسـي( قبـل از ۶۰۰ 
میلیـون سـال پیـش: در ايـران، سـنگ هاي 
شـمال،  نواحـي  در  پرکامبريـن  بـه  متعلـق 
مشـرق و مرکـز ايـران يافـت مي شـوند کـه 
دسـته  از  رسـوبات  ايـن  زيريـن  قسـمت 
سـنگ هاي دگرگـون شـده بـوده و سـن اين 
رسـوبات بيشـتر از 600 ميليون سـال است. 
  دوران پالئوزوئیـک )کهـن زيسـت( يا 
دوران اول، از حـدود ۶۰۰ تـا ۲۳۰ میلیـون 
سـال پیـش: بـه اعتقـاد بربريان و کينـگ ، در 
زمـان پرکامبرين )پيش از 650 ميليون سـال 
قبـل(، نواحـي البرز، ايـران مرکزي، سـنندج، 
سـيرجان و زاگـرس در حاشـيه شـمالي قاره 
گندوانـا قـرار داشـته اند و به وسـيله اقيانوس 

تتيـس )اقيانـوس پرکامبرين( از پهنـه کپه داغ 
و بـه تبـع آن از قـاره اوراسـيا جـدا بوده اند. 
در تريـاس پسـين )210 ميليون سـال پيش(، 
بـر اثـر به هـم پيوسـتن دو صفحـه ايـران و 
تـوران، تتيـس کهن به طور کامل بسـته شـده 
و صفحـه ايـران که تـا اين زمـان ويژگي هاي 
سرشـت  زمـان  ايـن  از  داشـته  گندوانايـي 
 Berberian &) اوراسـيايي پيـدا کرده اسـت

 .( king, 1981
ــي،  ــج درياهاي ــن به تدري در دوره کامبري
ــران را پوشــانيد. در دوره  مرکــز و شــمال اي
ــده و  ــر ش ــا محدودت ــن درياه ــيلورين اي س
ــد.  ــرون آمدن ــازه اي از آب بي ــاي ت زمين  ه
ــار ديگــر شــمال و مرکــز  در دوره دونيــن ب

ــداي دوره  ــت. در ابت ــرا گرف ــران را آب ف اي
کربونيفــر درياهــا عميق تــر شــده و در آنهــا 
رســوبات آهکــي زيــادي بر جــاي مانــد. در 
دوره پرميــن مجــدداً پيشــروي درياهــا آغــاز 
شــد و آب درياهــا سراســر فــالت ايــران را 
پوشــانيد. نواحــي جنــوب و جنــوب غربــي 
ايــران بــراي اوليــن بــار در شــرايط جديــدي 
ــس  ــاي تتي ــمتي از دري ــت و قس ــرار گرف ق
تقريبــًا تــا اواخــر دوران ســوم در ايــن 

نواحــي بــا آرامــش نســبي باقــي مانــد.
زيســت(  )میــان  مزوزوئیــک  دوران 
 ۷۰ تــا   ۲۳۰ حــدود  از  دوم،  دوران  يــا 
در دوره تريــاس،  میلیــون ســال پیــش: 
ــت و  ــر گرف ــران را در ب ــالت اي ــز آب، ف ني
رســوباتي شــبيه بــه رســوبات اواخــر دوران 
ــاي  ــه ج ــت ب ــک و دولومي ــامل آه اول، ش
گذاشــت. در مرکــز و شــمال ايــران شــرايط 
ــوظ  ــد دوران اول محف ــوب گذاري مانن رس
ــاي  ــن دوره جنبش ه ــر اي ــد و در اواخ مان

خشــکي زايي ، گاهــي قســمت هايي از آن 
ــرد.  ــن ب ــاال و پايي ــي را ب نواح

در دوره ژوراسـيک، رسوب گذاري مانند 
دوره تريـاس در مرکـز و شـمال ايـران ادامه 
يافـت و امروزه همه جـاي آن کمابيش داراي 
اليه هـاي زغـال سـنگي اسـت. بعـد از دوره 
ژوراسـيک دوبـاره بـر عمـق درياهـا افزوده 
شـد. از ايـن زمان رسـوبات آهکـي بر جاي 
مانده  اسـت. حرکات شـديد در ايران مرکزي، 
چين خوردگي  هايـي را پديـد  آورد و بيشـتر 
زمين  ها در شـرق و مرکز ايـران از آب خارج 
 شـد و بر اثر فرسـايش، قسـمت زيادي از آن 
از بيـن  رفت. درياهـاي دوره کرتاسـه دوباره 
سـطح ناهمـوار اين خشـکي  ها را پوشـاند و 
در اواخـر هميـن دوره بـر اثـر جنبش هـاي 
شـديد، چين خوردگي هـاي تـازه اي به وجـود 
آمـد، امـا در البرز آرامش نسـبي برقـرار بود. 
دوران سـنوزوئیک )نوزيست( که شامل 

دوران سـوم و چهارم به شـرح زير اسـت:
دوران سـوم )ترشـياري( که از حدود ۷0 
تا يـک ميليون سـال پيـش به طـول انجاميد. 
در آغـاز ايـن دوران، رسـوبات دريايي تتيس 
روي  هم شـيب  به طـور  زاگـرس  محـل  در 
رسـوبات  داشـت.  قـرار  کرتاسـه  رسـوبات 
آهکـي اواخـر ايـن دوره بـه نـام آهک هـاي 
آسـماري، حـاوی ذخايـر نفتي جنـوب ايران 
اسـت. در ايـن دوره در ايران مرکـزي درياي 
آن  رسـوبات  کـه  داشـت  وجـود  کم عمقـي 
ماسه سـنگ هاي پايـه ايـن دوره را بـه وجود 
آورد و همچنين فعاليت آتشفشـاني شـديدي 
در بيشـتر اين نواحي رخ داد. در اواخر دوران 
سـوم در محل زاگرس رسـوب گذاري شـد و 
عمـر حوضه هـاي رسـوبي يکپارچه گذشـته 
پايـان يافـت. هم زمـان بـا پيدايـش زاگرس، 
اثـر حـرکات خشـکي زايي و کوه زايـي  بـر 
قسـمت زيـادي از خشـکي ها بـراي هميشـه 

از آب خـارج شـدند.
حـدود  از  )کواترنـري(  چهـارم  دوران 
يـک میلیـون سـال پیـش تـا عصـر حاضـر: 
يخچال هـاي کواترنـري در ايـران گسـترش 
نداشـته اند، امـا آثـار سـنگ هاي يخچالي در 
بعضـي نقـاط از جملـه علم کـوه ديـده شـده 
 اسـت. در ايـن دوران بيشـتر نواحـي ايـران 
گذشـته،  درياهـاي  از  شـد.  خـارج  آب  از 

در 
مجـدداً  پرمیـن  دوره 

پیشـروي درياهـا آغـاز شـد و 
ايـران  فـات  سراسـر  درياهـا  آب 

را پوشـانید. نواحـي جنـوب و جنـوب 
غربـي ايـران براي اولین بار در شـرايط 
جديـدي قـرار گرفـت و قسـمتي از 
دريـاي تتیس تقريبًا تـا اواخر دوران 
سـوم در ايـن نواحي بـا آرامش 

نسـبي باقـي مانـد.

طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 2، خرداد- تير 1396



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 42

درياچه هايـي  و  بسـته  حوضه هـاي 
باقـي مانـده کـه قسـمت زيـادي از 
آنهـا بـر اثـر شـدت تبخيـر و کمـي 
بارندگـي خشـک شـده اند. فعاليـت 
آتشفشـانها در آغـاز دوران چهـارم 
بيـش از اواخـر دوران سـوم شـدت 
يافـت و کوه هـاي دماونـد، سـبالن، 
سـهند و تفتـان مهمترين کوه هاي آتشفشـاني 
ايـن دوره هسـتند. در ايـن ميـان دماونـد و 
تفتـان اکنون آخريـن مراحل فعاليـت خود را 
به صـورت گوگردزايـي ادامـه مي دهند. عامل 
اصلـي تغييـر چهـره زميـن در دوران چهارم، 
مهمتريـن  آب  ايـران،  در  اسـت.  فرسـايش 
عامـل فرسـايش کوه هـا و در بيابان هـا، بـاد 
عامـل فرسـايش بوده  اسـت )آبرامـوا و روح 

اللهـی، 1980(.

  سنگواره هاي گیاهي ايران 
سـنگواره  ها ارزش و کاربرد يکسـان ندارند. 
زمين شناسـان اغلـب به دنبال سـنگواره هايی 
هسـتند کـه بتواننـد در تعييـن سـن نسـبی و 
باشـند. در  مفيـد  مطلـق اليه هـای رسـوبی 
شـاخص  سـنگواره های  ويژگی هـای  مـورد 
می تـوان گفـت کـه بايـد سـنگواره جاندارانی 
کوتـاه  نسـبتًا  زمـان  يـک  در  کـه  باشـند 
زمين شناسـی زندگـی کـرده و سـپس از بيـن 
رفته باشـند. يعنـی در تعيين اليه هايی با سـن 
مشـخص بـه کار رونـد. همچنين اين فسـيل ها 
بايد گسـترش جغرافيايـی و پراکندگی وسـيع 

داشـته باشـند )کيميايـی، 1350(.

بنتیتال هـــا  شـــاخص  جنس هـــاي 
)Bennettitales( در ايران:

در فسـيل هاي گياهـي ايـران کـه مربـوط به 
تريـاس بااليـي- ليـاس هسـتند، بنتيتال هـا 
کـه امـروزه اثـری از آنهـا موجـود نيسـت، 
برخوردارنـد و  بسـيار زيـادي  از گسـترش 
آنهـا  از  متعـددي  گونه هـاي  و  جنس هـا 
ايـران مرکـزي  البـرز و  تاکنـون از حوضـه 
معـادن  در  به ويـژه  اسـت.  شـده  گـزارش 
ذغـال سـنگ تعـداد زيـادي از ايـن نمونه ها 
شـده اند.  شناسـايي  اکتشـافي  کارهـاي  در 
جنس هـاي شـاخص بنتيتال ها کـه تاکنون در 
ايـران گـزارش شـده اند، به قـرار زير اسـت: 

 Pterophyllum )پتروفيلـوم(، به سـن 
اسـتفانين - کرتاسـه است. 

 Anomozamites )آنوموزاميـت(، بـه 
سـن اسـتفانين - کرتاسـه است. 

)نيلسـونيوپتريس(،   Nilssoniopteris
به سـن ژوراسـيک اسـت.

Zamites )زاميت(، به سـن ژوراسـيک 
است.

سـن  بـه  )اتوزاميـت(،   Otozamites
اسـت. کرتاسـه  تريـاس- 

)ديکتيوزاميـت(،   Dictyozamites
اسـت. ژوراسـيک  شـاخص 

Ptilophyllum )پتيلوفيلـوم(، شـاخص 
است.  ژوراسـيک 

سـیکادال ها  شـاخص  جنس هـاي 
)Cycadales( در ايران:

سـيکاد ال ها در سـطح جهانـی از اوايـل 
پرميـن حضـور داشـته و تـا حـال نيـز البته 
بـا تنـوع و فراوانی بسـيار محدودتـر وجود 
دارنـد. جنس هـاي شـاخص سـيکادال ها که 
تاکنـون در ايـران گـزارش شـده اند، بـه قرار 

اسـت:  زير 
شـاخص  )نيلسـونيا(،   Nilssonia  
)منقـرض  اسـت  ليـاس  بااليـي-  تريـاس 

شـده(.
تريـاس  )کتنيـس(، شـاخص   Ctenis  

بااليـي- ليـاس اسـت. 
)کتنوزاميـت(،   Ctenozamites
شـاخص ژوراسـيک بوده و گاهي در ترياس 
فوقانـي وجود داشـته اسـت )منقرض شـده(. 

ژنکیوفیت هـا  شـاخص  جنس هـاي 
)Ginkgophyta( در ايران:

امروزه تنهـا بازمانده شـاخص ژنکيوفيت ها، 
گونـه Ginkgo biloba اسـت. آن را گيـاه 
بومـي ايـران نمی داننـد و در آسـياي جنوب 
شرقي گسـترش زيادي دارد. ولي در ترياس 
بااليي و لياس در ايران گسـترش داشته اند و 
در حقيقت جـزء بازماندگان اوليه محسـوب 
می شـوند. از جنس هـاي اين گـروه در ايران 
 Ginkgoites  ،Baierella بـه می تـوان 
  Czekanowskia و   ،Sphenobaira

کرد. اشـاره 

مخروطیـان  شـاخص  جنس هـاي 
)Coniferophyta( در ايران:

ايـن گـروه از گياهـان در اواخـر پالئوزوئيک 
گسـترش  دوم  دوران  در  و  شـده   ظاهـر 
انـواع  کـه  به نحـوي  داشـته اند  زيـادي 
رسـوبي  سـنگ هاي  در  آنهـا  از  گوناگونـي 
تريـاس بااليـي- لياس ايـران توسـعه دارند. 
مخروطيـان امروزی همگـی از گياهان چوبی 
هسـتند. از جنس هـاي ايـن گـروه در ايـران 
 odozamites ،Elatocladus  می تـوان بـه
و  Brachyophyllum  ،Pagiophyllum

کـرد. اشـاره   Nagiopsis

فیلیکوفیت هـا  شـاخص  جنس هـاي 
)Filicophyta( در ايران:

اين گروه اولين بار در دونين مياني ظاهر شده 
و تا امروز نيز گسترش خود را ادامه داده اند. از 
فراوان ترين نهان زادان آوندي هستند  و امروزه 
نيز از تنوع زيادي برخوردارند. از جنس هاي 
 Marattiopsis اين گروه در ايران می توان به
)ماراتيوپسيس( ،Phlebopteris )فلبوپتريس، 
و  ايران  لياس  سنگ های  در  شده(  منقرض 
شاخص  شده( ،  منقرض  )کلوکيا،   Klukia
ژوراسيک ميانی اشاره کرد. اين فسيل از نظر 
چينه شناسی حائز اهميت است زيرا بسياری از 
سنگواره های گياهی که در حوضه البرز وجود 
دارند گسترش زمانی نسبتًا وسيعی دارند و هم 
يافت  ژوراسيک  در  هم  و  بااليی  ترياس  در 
در  کلوکيا  نمونه های  کردن  پيدا  با  می شوند. 
توالی های رسوبی، حد و مرز ژوراسيک ميانی 

و زيرين معين می شود. 

جنس هـــاي شـــاخص پتريدوفیـــا
)Pteridophylla( در ايران:

وستفالين-  سن  )پکوپتريس(،   Pecopteris
بااليی-  کربونيفر  در  البته  که  دارد  را  پرمين 
پرمين ايران، شرايط مناسب برای رشد گياهان 
است.  نبوده  مناسب  دريايی  محيط  به دليل 
جنس هاي شاخص پتريدوفيال که تاکنون در 

ايران گزارش شده اند، به قرار زير است: 
سـن  بـه  )آلتوپتريـس(،   Alethopteris

وسـتفالين - اسـتفانين اسـت. 
شاخص  )نوروپتريس(،   Neuropteris

وستفالين - استفانين است.
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 Pterophyllum cf. :و ، .Zamites sp  :هـ ،  .Zamites sp  :د ، .Zamites sp :ج ، Zamites cf. persica:ب  ،Zamites cf. persica :شکل 4- الف
Pterophyllum bavieri :ح ،Pterophyllum cf. bavieri :ز ،bavieri
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،Anomozamites cf. minor :د ،Pterophyllum cf. tietzei :ج  ،Pterophyllum cf. tietzei :ب ،Pterophyllum cf. tietzei :شکل 5- الف
 .Otozamites sp. :و ،Otozamites cf. ashtarense :هـ 
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،Ctenis sp. :د ..Ctenis sp. :3×(، ج( Nilssonia cf. tenuicaulis.  :ب ، Nilssonia cf. tenuicaulis.  :شکل 6- الف
.Sagenopteris sp. :هـ
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 .Podozamites sp :د ، .Podozamites sp :ج  Podozamites cf. distans :ب Baiera muenstriana  :شکل ۷- الف
Elatides thomasii :ز - ط Podozamites sp. C:و .Podozamites sp :هـ
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شــکل 8- الــف: نمونــه چــوب فســيل، تنــه افتــاده  ب: نمونــه چــوب فســيل، تنــه ايســتاده، ج: نمونــه چــوب فســيل، تنــه ايســتاده، د: نمونــه چــوب فســيل، 
تنــه ايســتاده، نزديــک ريشــه درخــت.
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)لينوپتريس(،   Linopteris
شاخص وستفالين است.

 Lonchopteris )لونشپتريس(، 
به سن کربونيفر است.

Odonopteris )ادنوپتريس(، به 
سن استفانين- پرمين است. 

به  )ميکسونورا(،   Mixoneura
سن کربونيفر است.

)کالدوفلبيس(،   Cladophlebis
را  بااليی  ژوراسيک  و  بااليی  سن ترياس 

داراست. 
Scytophyllum )اسکيتوفيلوم(، شاخص 
ترياس بااليی است و در حوضه البرز گسترش 
با  لياس  و  بااليی  ترياس  بين  حد  و  دارد 

اسکيتوفيلوم مشخص می شود. 
شاخص  )ماريوپتريس(،   Mariopteris

وستفالين است. 

گـــروه شـــاخص  جنس هـــاي 
ديپتريداسه)Dipteridacea(  در ايران:

جنس هاي شاخص ديپتريداسه که تاکنون در 
ايران گزارش شده اند، به قرار زير است: 

)ديکتيوفيلوم(،   Dictyophyllum
سن ترياس بااليی- ژوراسيک ميانی را داراست.

)توماتوپتريس(،   Thaumatopteris
سن ژوراسيک ميانی را داراست.

)کالتروپتريس(،   Clathropteris
سن ترياس را داراست.

اسفنوفیت ها  گروه  شاخص  جنس هاي 
)دم اسبیان( در ايران:

اين گروه غالبا به صورت فسيل يافت می شوند 
شده اند.  ظاهر  زيرين  دونين  در  بار  اولين  و 
فراواني  و  گسترش  حداکثر  به  کربونيفر  در 
خود رسيده اند و در ساختن جنگل هاي انبوه 
اهميت  حائز  کربونيفر  در  ذغالي  اليه هاي  و 
هستند . از پرمين به بعد از گسترش آنها کاسته 
شده است. جنس هاي شاخص اسفنوفيت ها که 
تاکنون در ايران گزارش شده اند، به قرار زير 

است: 
Equisetum )اکويزتـوم(، نمونه امروزی 
ايـن گـروه اسـت. نمونه هايـی کـه به صورت 
مشـخصاتی  غالبـًا  می شـوند  يافـت  فسـيل 
هماننـد جنس امـروزی اکويزتـوم دارند و از 

ظاهر شـده اند.  کربونيفـر 
)اسفنوفيلوم(،   Sphenophyl lum

گسترش زمانی آن دونين تا پرمين است. 
حداکثــر  )کاالميــت(،   Calamites
ــن  ــر اســت و در اي گســترش آن در کربونيف
ــر  ــاخص کربونيف ــت ، ش ــس، پاراکاالمي جن
کربونيفــر  شــاخص  کاالميــت،  زيريــن، 
ــت،  ــن و مزوکاالمي ــن زيري ــی- پرمي فوقان
ــی اســت. ــر فوقان ــدای کربونيف شــاخص ابت

 اقدامات و يافته ها
منتخب  مناطق کاوش در حوزه های زغال  دار 
البرز )البرز مرکزی در محدوده امامزاده  هاشم 
البرز شرقي در محدوده  و رينه و آب اسک؛ 
البرز غربی در محدوده  آزادشهر و شاهرود و 
روش های  اساس  بر  جواهردشت(  و  رودبار 
معمول زمين شناسی، شناسايی و بررسی شدند. 
گياهي  ماکروفسيل  نمونه هاي  مجموع  در 
در بيش از 500 قطعه سنگ های حاوی فسيل 
استخراج شده از مناطق نمونه البرز و از اليه های 
متعلق به گروه شمشک، )شکل های1 تا ۷( مورد 

شناسايي و بررسی سيستماتيک قرار گرفتند.
امروزه  که  ژنکيوفيت ها  گروه  مورد  در 
 )Ginkgo biloba( بازمانده  گونه  يک  تنها 
آسياي جنوب شرقي محسوب  بومی  و  دارد 
دارد،  زيادي  گسترش  ناحيه  آن  در  و  شده 
مالحظه می شود که در گذشته های بسيار دور 
و در ترياس پسين و لياس در ايران گسترش 
وسيع و تنوع زيادی داشته اند. به عالوه حضور 
شده  سنگ  سيدريتی  و  سيليسی  تنه های 
ايستاده )شکل  به  صورت  درختان به خصوص 
از  حاکی  شرقی  البرز  منتخب  مناطق  در   )8
با درختان تنومند در  انبوه  وجود جنگل های 

آن عهد است.
به منظـور تعيين سـن منطقـه، بـا توجه به 
 Bennettitales کثرت نمونه هايي از خانـواده
 Zamites جنس هـاي  جملـه  از 
از   Podozamites نيـز و   ،Pterophyllum
مخروطيان فسـيل در نمونه هاي مـورد مطالعه 
در ايـن تحقيق، همچنيـن فراوانـي نمونه هايي 
از جنس Otozamites و ارزش چينه شناسـي 
نمونه هـاي جنـس Scytophyllum به عنـوان 
منطقـه  از  کـه  تريـاس  شـاخص  جنـس 
کلکسـيون  و در  البـرز جمـع آوري شـده  اند 

تحقيقـات  مؤسسـه  گياهـي  ديرينه شناسـي 
جنگلهـا و مراتـع کشـور نگهداري مي  شـوند، 
سـن ترياس پسـين )رتيـن( بـا 201 تا 204 
ميليـون سـال قدمـت بـراي مناطـق کاوش 

شـده، پيشـنهاد می شـود. 

 پانوشت
 1- ذرات دانه ريز )رسی( پس از رسوب گذاری دارای 
مقدار زيادی آب در خلل و فرج خود هستند. چنانچه 
اين رسوبات از آب خارج شوند و در معرض هوا قرار 
گيرند، رفته رفته آب خود را از دست می دهند. حال بر اثر 
انقباض و کشش، در سطح اين رسوبات ترك هايی ايجاد 

می شود که به نام ترك های گلی شناخته می شوند.
2- دوران زمين شناسی اصطالحی معادل era است که 
خود زيرمجموعه ابر دوران يا eon محسوب می شود که 
مشتمل بر دوره های زمين شناسی يا period است. هر 
دوره مشتمل بر چندين دور يا epoch است. اکنون ما در 
دوره هولوسن از دوره کواترنر از دوران سنوزوئيک به سر 
می بريم که از حدود 11 هزار سال پيش شروع شده است.
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