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چكيده 
باختر  شمال  کيلومتري   6 در  زرد  کوه  در  متر   1820 ستبراي  و  کاشان  باختر  جنوب  کيلومتري   45 در  برزك(  )بخش  چال سفيد  کوه  در  متر   1750 ستبراي  به  نايبند  سازند 
به ترکيب سنگي مشابه شيل و ماسه سنگي  با توجه  تعيين شده است و  به عنوان ژوراسيك  منابع متفاوت  با آنچه که در  تعيين سن دقيق و تفكيك مرز ترياس  به منظور  زفره 
تفكيك ناپذير به نظر مي رسد، نمونه برداري شد. از مجموع طبقات يادشده 75 نمونه در کوه چال سفيد و 22 نمونه در کوه زرد براي مطالعات پالينولوژي برداشت و پالينوزوناسيون 
پالينوزون چال سفيد  کوه   در  شد.  تفكيك  و  شناسايى  زرد  کوه  در  پالينوزون  دو  و  سفيد  کوه چال  در  پالينوزون  چهار  نتيجه  در  شد.  انجام  شاخص  داينوفالژله هاي  مبنای  بر 
 Rhaetogonyaulax wigginsii با سن نورين پيشين تا مياني نمونه هاي 1 تا 24 و ستبراي 160 متر از برش را در بر مي گيرد. پالينوزون Suessia listeri با سن نورين مياني نمونه هاي 25 
تا 28 و ستبراي 140 متر را شامل مي شود. پالينوزون  Hebecysta balmei با سن نورين ميانىـ  نورين پسين، با ستبراي 550 متر نمونه هاي 29 تا 36 از برش مورد نظر را شامل مي شود. 
پالينوزون Rhaetogonyaulax rhaetica با سن رتين پيشينـ  مياني با ستبراي حدود 900 متر، از نمونه 37 تا انتهاي برش ادامه پيدا مي کند. در کوه زرد پالينوزون Hebecysta  balmei با 
سن نورين مياني تا نورين پسين نمونه هاي 4 تا 15 و ستبراي 442 متر را شامل مي شود و پالينوزون Rhaetogonyaulax  rhaetica با سن رتين پيشين تا مياني نمونه هاي 16 تا 22 و ستبراي 
491 متر را در برمي گيرد. با تعيين سن اين طبقات مشخص شد که نهشته هاي ژوراسيك در اين دو منطقه وجود ندارد و طبقاتي که در منابع زمين شناسي به عنوان نهشته هاي ژوراسيك 
تفكيك شده اند سن رتين دارند. بر روي اين طبقات، نهشته هاي کرتاسه با ترکيب آهكي کاماًل متمايز قرار مي گيرند. مهم ترين عامل احتمالي که باعث حذف طبقات ژوراسيك در 
اين دو منطقه شده است رويداد زمين ساختي سيمرين مياني است که با ايجاد فرازمين و دوره هاي فرسايشي در چنين مناطقي باعث تشكيل نشدن و حذف رسوبات ژوراسيك شده است.
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1 - مقدمه
بر  دريـا  دوباره  پيشروي  با  پيشين،  سيمرين  رويداد  از  پس  مطالعه  مورد  منطقه   در 
بيشتر  سنگ هاي  از  ستبر  نسبت  به  رديفي   کهن تر،  و  مياني  ترياس  نهشته هاي  روي 
سن  تغييرات  که  است  شده  گذاشته  جاي  بر  کربناتي  گاه  و  ماسه سنگي  و  شيلي 
نامگذاري  شمشك  گروه  نام  به  و  است  مياني  ژوراسيك  تا  پسين  ترياس  از  آنها 
سازندهاي گروه شمشك  تفكيك  و  اگرچه شناخت  )آقانباتي، 1377(.  است  شده 
چال  کوه هاي  در  جمله  )از  نقاط  برخي  در  اما  است،  امكان پذير  نقاط  پاره اي  در 
که  آن  بااليي  سازند هاي  با  نايبند  سازند  ترکيب سنگي  تشابه  دليل  به  زرد(  و  سفيد 
از  برخي  در  نيست. همچنين  امكان پذير  تشكيل شده اند،  ماسه سنگ  و  از شيل  همه 
نيز کار مشكلي  نهشته ها  اين  تعيين سن  نبود فسيل هاي شاخص،  به دليل  مناطق  اين 
عنوان »گروه  از  اين واحد ها  تفكيك نشدني  براي مجموعة  بنابراين  نظر مي رسد.  به 
شمشك« استفاده مي شود که از جمله اين مناطق مي توان به نواحي کاشان، شتري، 
کرد اشاره  لوت  بلوك  و  رفسنجان  کرمان،  باختري  جنوب  فردوس،  شيرگشت، 

نهشته هاي  مجموعه  از  مطالعه  اين  در  دليل  همين  به   .(Seyed-Emami, 2003)

ترياس باال و آنچه پيش تر ژوراسيك پنداشته شده بود )مانند نقشه صد هزار کاشان 
مجموع  در   )1381 کهنسال،  و  )رادفر  کوهپايه  هزار  صد  نقشه  و  )رادفر،1380( 

97 نمونه پالينولوژي برداشت و از آنها 490 اساليد آماده و مطالعه شد.

2- موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي 
و  شمالي  عرض   33°  44′  22″ جغرافيايي  مختصات  در  چال سفيد  کوه  برش 
نظر  مورد  برش  به  دسترسي  راه  بهترين  دارد.  قرار  خاوری   طول   51°  16′  15″ 
جاده آسفالته راوند به نياسر و برزك است که پس از عبور از شهر برزك به جاده 

از طي مسير حدود 5 کيلومتر  باختري مى رود و پس  برزك در جنوب  خاکي سد 
از  بسياری  رخنمون هاي  مسير  اين  در   .)1 )شكل  مي شود  ختم  نظر  مورد  برش  به 
دولوميت هاي شتري ديده مي شود. در شمال برش مورد نظر دولوميت هاي شتري با 
ستبراي زياد در ارتفاع 2700 متري در زير نهشته هاي ترياس باال جلب توجه مي کنند. 
در کوه چال سفيد نهشته هاي سازند نايبند با ارتفاع پست تر در بين دولوميت هاي شتري 
در شمال و سنگ آهك هاي کرتاسه زيرين در جنوب برش مورد نظر ديده مي شوند.  
جنوب  کيلومتري   70 اصفهان،  باختر  شمال  کيلومتري  در70  زرد  کوه  برش       
جغرافيايي مختصات  با  زفره  دهستان  باختري  شمال  کيلومتري   6 و  اردستان 

راه  است.  گرفته  قرار  °52 طول خاوری   15′  52″ و  °32  عرض شمالي   56′  45″
دسترسي به اين برش از جاده اردستان به زفره است که پس از آن به جاده روستاي 

باغ گل ختم مي شود )شكل 1(. 

3- ويژگي هاي سنگ شناسي 
کوه  در  و  متر   1750 حدود  در  چال سفيد  کوه  برش  در  مطالعه  مورد  نهشته هاي 
ترکيب سنگى  تغييرات  به  توجه  با  که  است  شده  اندازه گيري  متر   1820 زرد 
تقسيم  سازند  پاره  سه  به  برش ها  از  يك  هر  صحرايي  مطالعات  و  مشاهدات  و 

مي شوند )شكل های 2 و 3 (.
3-1. برش کوه چال سفيد

پاره سازند 1 (member 1): اين پاره سازند که بر روي دولوميت هاي شتري قرارگرفته 
است، شامل550 متر از شيل هاي تيره رنگ و نازك اليه است که ميان اليه هايي از دولوميت 
و ماسه سنگ هاي قهوه اي رنگ و متوسط اليه در آن ديده مي شود. در اليه هاي ابتدايي 
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شيلي، فسيل هايي از دوکفه اي ها و آمونيت ها با حفظ شدگي ضعيف ديده مي شود. 
      پاره سازند 2 (member 2): اين پاره سازند با ستبرای حدود 950 متر شامل تناوبي 
و  قهوه اي  متوسط اليه  ماسه  سنگ هاي  و  سياه رنگ  و  سبز  نازك اليه  شيل هاي  از 
تيره رنگ است. همچنين در اين پاره سازند ميان اليه هايي از رگه هاي سيليسي همراه با 

گرهك و چرت ديده مي شود.
از  متر   250 حدود  ستبراي  با  سازند  پاره  اين   :(member 3)  3 پاره سازند      
از  ميان اليه هايي  با  و تيره  روشن  ي  خاکستر  رنگ  به  متوسط اليه  ماسه سنگ هاي 
داشتن  دليل  به  نهشته ها  اين  است.  شده  تشكيل  اليه  نازك  رنگ  تيره  شيل هاي 
در  ديگر  پاره سازند  دو  به  نسبت  برجسته تري  ريخت شناسى  داراي  ماسه سنگ ها 
با دگرشيبي  اين واحد آهك هاي کرم رنگ کرتاسه زيرين  بر روي  منطقه هستند. 

زاويه دار قرار مي گيرند.
3-2. برش کوه زرد

همچنين در برش کوه زرد با توجه به مشاهدات صحرايي و تغييرات ترکيب سنگى، 
نهشته هاي ترياس باال )سازند نايبند( از پايين به باال به سه پاره سازند زير قابل تفكيك هستند:
     پاره سازند 1 (member 1): متشكل از 930 متر ماسه سنگ نازك تا متوسط اليه 
به رنگ قهوه اي سوخته که با حدود 4 تا 5 متر کنگلومراي قاعده اي شروع مي شود. 

     پاره سازند 2 (member 2): ستبرای 565 متر ماسه سنگ و ماسه سنگ شيلي همراه 
سنگ آهك  عضو  اين  انتهاي  در  که  سنگ آهك  و  شيل  نازك  ميان اليه هاي  با 

هتراستريديوم دار وجود دارد.
       پاره سازند 3 (member 3): متشكل از 325 متر ماسه سنگ سبز زيتوني نازك اليه 

همراه با ميان اليه هاي خيلي کم شيل هاي متورق است.

4- مواد و روش هاي مورد استفاده
از آنجا که  نهشته هاي سازند نايبند در برش کوه چال سفيد بيشتر داراي رخساره شيلي 
دارند،  ضعيفي  بسيار  حفظ شدگي  آنها  در  موجود  فسيل هاي  و  است  ماسه سنگي  و 
پالينولوژي مي تواند به عنوان ابزار مناسبي در زيست زون بندي اين نهشته ها مورد استفاده 
قرار گيرد. از اين رو 75 نمونه از ستبراي 1750 متر در برش کوه چال سفيد و 22 نمونه 
در برش کوه زرد برداشت و در آزمايشگاه پالينولوژي سازمان زمين شناسي و اکتشافات 
معدني کشور به روش معمول (Traverse, 2007) و طي مراحل زير براي مطالعه آماده 
شد. به روش معمول صد گرم نمونه در بشرهاي پالستيكي قرار داده و اسيد کلريدريك 
30% به آن اضافه شد تا ترکيبات کربناتى، حل شوند و از بين بروند. پس از خارج کردن 
اسيد کلريدريك، نمونه درون اسيد فلوريدريك 37% قرار گرفت تا ترکيبات سيليسي 
آن از بين برود و پالينومورف ها آزاد شوند. پس از اين مرحله نمونه موجود در ظرف 
تا هفت بار مورد شستشو قرار گرفت. در مرحله بعد نمونه ها درون اسيد کلريدريك 
از الك کردن  نمونه ها آزاد شود. پس  از  تا ژل سيليكات احتمالي  گرم قرار گرفتند 
و جدايش آنها با استفاده از محلول کلرورروي، مقدار کمي محلول روي الم ريخته 
شدند. مطالعه  نوري  ميكروسكوپ  کمك  به  مقاطع  المل  چسبانيدن  از  و پس  شد 

5- پالينوزوناسيون برش هاي مطالعه شده بر مبناي داينوفالژله ها 
حفظ شدگي  با  داينوفالژله ها  سيست  که  داد  نشان  اساليدها  پالينولوژي  محتواي 
ترياس  داينوفالژله هاي  اجتماعات  دارند.  برش وجود  دو  اين  نمونه هاي  در  ضعيف 
به طور کلي از نظر تنوع گونه اي و فراواني کم است و احتماالً شرايط زيست محيط 
در شرايط  داينوفالژله ها  است. همچنين  داشته  مهمي  نقش  نيز  و رخساره اي  ديرين 
اکسايش به سرعت تخريب مي شوند و  چنين  شرايطي احتماالً در ترياس چيره بوده 

.(Westermann, 1973) است
,Helby et al. (1987) جهاني  و  استاندارد  تقريبا  زون بندي هاي  کار،  مبناي        

Nicol & foster (1994) و Haq et al. (1987) قرار گرفت.

   Helby et al. (1987) بر اساس داينوفالژله ها چهار زون زيستي را در نهشته هاي ترياس بااليي 
از  همچنين  پسين،  ترياس  داينوفالژله هاي  اجتماعات  کردند،  مشخص   استراليا 
شمالي کاناداي  در   Sverdrup حوضه  نورين   ،(Wiggens, 1973) آالسكا   کارنين 

بر  شده اند.  (Morbey, 1975) گزارش  انگلستان  رتين  و   (Bujak & Fisher, 1976)

اين اساس در کوه چال سفيد چهار پالينوزون و در کوه زرد دو پالينوزون که مجموعاً 
در يك سوپر زون با نام Rhaetogonyaulax  قرار مي گيرند شناسايي و تفكيك شد 
)شكل های 2 و 3(. در ايران اين سوپرزون توسط  Ghasemi-Nejad et al. (2004) در 

حوضه البرز معرفي شده است.
5-1. پالينوزوناسيون کوه چال سفيد

Rhaetogonyaulax wigginsii پالينوزون

متـر( را در  نـمونـه 24 )ستبـراي 160  تـا  بـرش  ابتـدايي  پـالينـوزون اليـه هـاي  ايـن 
 Rhaetogonyaulax wigginsii گونه  پيدايش  با  پالينوزون  اين  قاعده  مي گيرد.  بر 
مي  شود.  معين    Suessia listeri پيدايش گونه  با  آن  باالي  مرز  و  مي شود  مشخص 
گونه  Rhaetogonyaulax wigginsii اولين بار توسط Wiggins  (1973) در آالسكا 
گزارش شده است همچنين در اين پالينوزون .Sverdrupiella spp حضور دارند. بر 
  Haq et al. (1987)و Nicol & foster (1994) ،Helby et al. (1987) اساس زون بندي

سن نورين پيشين تا مياني براي اين زون پيشنهاد مي شود.
Suessia listeri  پالينوزون

مرز  مي شود.  شامل  را   28 تا   25 نمونه  از  متر   140 حدود  ستبراي  با  پالينوزون  اين 
زيرين اين زون با اولين پيدايش گونه Suessia listeri مشخص مي شود. افزون بر اين 
که گونه هاي زون پييشين نيز همچنان در اين پالينوزون مشاهده مي شوند. اين گونه 
اولين بار توسط Helby et al. (1987) گزارش شده است. مرز باالي اين زون با اولين 
پيدايش گونه Heibergella salebrosacea و Hebecysta balmei  مشخص مي شوند. 
اين پالينوزون در کوه نايبندان توسط موسوي )1381( گزارش شده است. در برش 
مورد مطالعه با مقايسه زون بندي Nicoll & foster (1994)  Helby et al. (1987) و

 Haq et al. (1987) براي اين زون سن نورين مياني تعيين مي شود.
 Hebecysta  balmei  پالينوزون

مورد  برش  از   36 تا   29 نمونه  از  متر   550 حدودي  ستبراي  با  پالينوزون  اين 
توسط بار  اولين   Hebecysta Balmei پالينوزون  مي شود.  شامل  را  نظر 

Helby et al. (1987)  با نام Heibergella balmei براي نهشته هاي نورين مياني تا پسين 

پيشنهاد شده که حد بااليي آن به پالينوزون Rhaetogonyaulax rhaetica  محدود 
 شده است. در اين زون جنس و گونه هاي زير ديده مي شود اين جنس و گونه ها توسط

 Bujak & Fisher (1976) از کانادا گزارش شده اند: 
              Rhaetogonyaulax sp., Rhaetogonyaulax wigginsiii , Heibergella sp. ,

  Hebecysta balmei,  Heibergella salebrosacea , Heibergella assymetrica,

 .Hebecysta sp., Sverdrupiella sp. , Sverdrupiella raiaformis

 Ghasemi-Nejad et al. (2008) همچنين سيست داينوفالژله هاي زير که توسط     
اين زيست زون  در  نامگذاري شده اند  غير رسمي  به صورت  و  در کپه داغ گزارش 
 Genus indet.A, morphotype1 Ghasemi-Nejad et al. (2008), : شناسايي شده است
   Genus indet. B, morphotype1, 2 and 3 Ghasemi-Nejad et al. (2008).

مطالعه  مورد  برش  در  است.  شده  ارائه   2 و   1 پليت هاي  در  نمونه ها  اين  تصاوير 
زون بندي هاي مقايسه  با  و  شده  شناسايي  شاخص  داينوفالژله هاي   براساس 
و  Haq et al. (1987),  Nicoll & Foster (1994) ,  Helby et al. (1987)

Backhouse et al. (2002) براي اين پالينوزون سن نورين مياني تا پسين پيشنهاد مي شود.

Rhaetogonyaulax rhaetica پالينوزون

اين پالينوزون به ستبراي حدود 900 متر از نمونه 37 تا انتهاي برش ادامه پيدا مي کند. 
رتين  شاخص  داينوفالژله هاي  نداشتن  وجود  دليل  به  زون  اين  براي  پيشنهادي  سن 
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 Rhaetogonyaulax rhaetica گونه  وجود  و   (Dapcodinium priscun) پسين
توسط بار  اولين   Rhaetogonyaulax rhaetica گونه  است.  مياني  تا  پيشين  رتين 

توسط  زون  اين  است.  شده  گزارش  بريتانيا  در  رتين  طبقات  از   Orbell (1973)

Woollam & Riding (1983) در بريتانيا شناسايي شد.

     Warrington (1974, 1977, 1983) و Warrington & Whittaker (1984) نشان دادند 

که محدوده انتشار زماني گونه Rhaetogonyaulax rhaetica از قاعده رتين تا انتهاي 
رتين است. در اين پالينوزون افزون بر گونه Rhaetogonyaulax rhaetica ، گونه هاي 
است. شده  ديده  نيز   Sverdrupiella spinosa و   Rhaetogonyaulax wigginsiii 

5-2. پالينوزوناسيون کوه زرد 
نسبت  به  فراواني  داينوفالژله ها  که سيست  داد  نشان  نيز  برش  اين  نمونه هاي  مطالعه 

خوب اما حفظ شدگي بسيار ضعيفي دارند.
    Heibergella asymmterica, Rhaetogonyaulax  arctica گونه هاي     
Sverdrupiella sp., Hebecysta balmei  و Rhaetogonyaulax  rhaetica   فراوان تر 

هستند )پليت 3( و بر مبناي آنها دو پالينوزون قابل تفكيك است که شرح آنها در زير 
آمده است )شكل3(. ستبرايي در حدود 957 متر از قاعده سازند نايبند در اين برش از 
ماسه سنگ تشكيل شده و به دليل نبود پالينومورف در نمونه هاي آن زون بندي نشده 
است. از ستبراي 958 به بعد بر اساس داينوفالژله هاي موجود دو پالينوزون جدا شد 

که در زير به آنها اشاره شده است.
 Hebecysta  balmei   پالينوزون

سن  پالينوزون  اين  براي   Helby et al. (1987) و    Nicoll & Foster (1994)

پالينوزون به  آن  بااليي  حد  که  کرده اند  پيشنهاد  را  پسين  تا  مياني  نورين  اواخر 
اين  براي  نيز  زرد  برش کوه  در  است.  محدود شده   Rhaetogonyaulax  rhaetica

پالينوزون سن نورين مياني تا پسين پيشنهاد مي شود.
و مي شود  شروع   4 نمونه  از  که  متر   442 حـدود  ستبراي  بـا  پـالينوزون  اين        
زير  داينوفالژله هاي  مختلف  گونه هاي  شامل  دارد،  ادامه   15 نمونه  تا   
   Rhaetogonyaulax  arctica , Sverdrupiella sp. , Heibergella  asymmterica:است
 Sverdrupiella mutabilis , Hebecysta balmei, Hebecysta cf. balmei ,

  ، Hebecysta  balmei گونه هاي  زون  اين  پايان  در   .Heiberglla cf. asymmtrica

  Rhaetogonyaulax ناپديد مي شوند و گونه  Sverdrupiella sp. و Heibergella sp.

rhaetica  پيدا مي  شود.

  Rhaetogonyaulax  rhaeticaپالينوزون

 Nicoll & Foster (1994) براي اين پالينوزون سن رتين پيشين را پيشنهاد کرده اند. 

Batten & Kopplhus (1994) نيز اين پالينوزون را با سن رتين از حوضه دانمارك 

معرفي کرده اند. در برش کوه زرد براي اين پالينوزون سن رتين پيشين تا مياني پيشنهاد 
مي شود. مجموعه دو پالينوزون باال در يك سوپر زون با عنوان Rhaetogonyaulax  قرار 
  Rhaetogonyaulaxمي گيرد. اين پالينوزون با ستبراي حدود 491 متر با پيدايش گونه

rhaetica در نمونه 16 مشخص مي شود و تا پايان برش ادامه دارد. 

      در قاعده اين زون گونه هاي Hebecysta  balmei  و .Sverdrupilla sp  ناپديد 
مي شوند اما گونه Rhaetogonyaulax  arctica  همچنان ادامه دارد. همچنين در اين 
زون تعدادي جنس که توسط Ghasemi-Nejad et al. (2008) به عنوان مورفوتايپ هاي
پليت  در  دارند.  حضور  زون  پايان  تا  و  مي شوند  ظاهر  شده اند،  و B معرفي   A

نمايش  زرد  کوه  برش  در  باال  ترياس  نهشته هاي  داينوفالژله هاي  گونه هاي   3
جمله از  آکريتارك  کمي  تعداد  شده  مطالعه  اساليدهاي  در  است.  شده  داده 

مشاهده  پولن  و  اسپور  تعداد کمي  نيز  و   Veryhachium sp.  ،  Micrhystridium sp.

نمونه هاي  آخرين  در  پسين  ترياس  شاخص  داينوفالژله هاي  وجود  به  توجه  با  شد. 
واحد سنگي مورد مطالعه و پوشيده شدن اين واحد سنگي توسط سنگ آهك هاي 

اوربيتولين دار کرتاسه زيرين، ترادف هاي ژوراسيك در اين منطقه وجود ندارند.

6- مقايسه
در زير زون بندي برش هاي مورد مطالعه با زون بندي هاي استاندارد جهاني و منطقه 

البرز (Ghasemi-Nejad et al., 2004) در ايران مقايسه شده است )شكل 4(.
تفكيك  و  پالينولوژيكي(  اينجا  )در  فسيلي  مقايسه  براي  پژوهشگران  همچنين       
هاتبرگ و  کالرك  شباهت  ضريب  نام  به  ضريبي   از  زيستي،   ايالت هاي 
(Granville , 1997) استفاده مي کنند. اين ضريب به صورت CS=2V/a+b تعريف 

گونه هاي  تعداد   V  ،مجموعه دو  بين  شباهت  ضريب   CS آن  در  که  مي  شود 
يك  هر  در  شده  يافت  گونه هاي  تعداد   b و   aو مطالعه  مورد  برش  دو  در  مشترك 
گزارش  مجموعه هاي  با  مطالعه  اين  در  شده  ثبت  فسيلي  مجموعه  است.  برش ها  از 
شده از نقاط مختلف ايران، برش نايبندان در 220 کيلومتري جنوب شهرستان طبس 
  Ghasemi-Nejad et al. (2004)موسوي، 1381(، برش قاعده گروه شمشك در البرز(
شد  محاسبه   Ghasemi-Nejad et al. (2008) کپه داغ  در  ميان کوهي  سازند  براي  و 

)جدول 1(. 
     با توجه به اين که هر چه اين عدد به يك نزديك تر باشد نشان دهنده شباهت بيشتر 
دو برش مورد مقايسه و يكساني حوضه است بنابراين، برش هاي مورد مطالعه بيشترين 

شباهت را با سازند ميان کوهي در کپه داغ نشان مي دهد.
از:  عبارتند  ميان کوهي  برش  و  مطالعه  اين  برش هاي  بين  مشترك  گونه هاي       
 Hebecysta cf balmei , Heibergella cf. asymmetrica , Heibergella cf.

 salebrosacea , Rhaetogonyaulax sp., Sverdrupeilla  spp , Genus indet. A,

 B, morphotypes morphotype 1,2 Ghasemi-Nejad et al. (2008) , Genus indet.

.1 , 2 and 3  Ghasemi-Nejad et al. (2008)

از   Ghasemi-Nejad et al. (2008) توسط  که  جنس هايي  که   اين  مهم  نكته       
سازند ميان کوهي با نام .Genus indet گزارش شده است در اين برش ها نيز شناسايي 
شد. اين شباهت مي تواند بيانگر محيط رسوبگذاري يكسان دو برش در زمان نورين 
مرکزي ايران  قاره  خرد  چرخش  نظريه  بر  تأييدي  و  حوضه ها  يكساني  و  ارتباط  و 

 (Alavi et al., 1997) باشد. 

7- نتيجه گيري
در اين مطالعه مشخص شد تمام نهشته هايي که در دو برش کوه چال سفيد و کوه زرد 
در منابع مختلف به عنوان ژوراسيك پيشين در نظر گرفته شده اند سن ترياس پسين 
بنابراين، نام گروه شمشك در اين در دو برش  صحيح نيست و بهتر است  دارند. 
اين نهشته ها استفاده شود. مهم ترين عاملي که در تشكيل  نايبند براي  نام سازند  از 
گيرد،  قرار  نظر  مد  مي تواند  مناطقي  چنين  در  زيرين  ژوراسيك  رسوبات  نشدن 
رخداد زمين ساختي سيمرين مياني است که با ايجاد فرازمين و دوره هاي فرسايشي 
باعث حذف يا تشكيل نشدن رسوبات ژوراسيك زيرين در اين مناطق شده است.
     مقايسه فلور ثبت شده در اين مقاله با مجموعه هاي گزارش شده از البرز، کپه داغ و 
ايران مرکزي نشان داد که بيشترين شباهت بين برش مورد مطالعه و سازند ميان کوهي 
و  يكسان  شرايط  در  باال  ترياس  طبقات  رسوبگذاري  دهنده  نشان  که  دارد  وجود 

احتماالً حوضه واحد بوده است.

8- سپاسگزاري 
 نگارندگان بر خود الزم مي دانند از مسئولين محترم پژوهشكده علوم زمين آقايان 
مطالعه  اين  براي  الزم  امكانات  کردن  فراهم  سبب  به  نظري  دکتر  و  طالبيان  دکتر 
در  همكاري  براي  صبوري  مهندس  آقاي  جناب  از  همچنين  کنند.  سپاسگزاري 

آماده سازي نمونه هاي پالينولوژي تشكر مي شود.
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شكل 3- ستون چينه شناسي و زيست چينه نگاري سازند نايبند در برش کوه زرد
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کوه زردکوه چال سفید
برش نايبندان : 0/68برش نايندان : 0/74

قاعده گروه شمشك در البرز : 0/63قاعده گروه شمشك در البرز : 0/52
سازند ميان کوهي در کپه داغ : 0/9سازند ميان کوهي در کپه داغ : 0/82

شكل 4–  مقايسه زون بندي هاي استاندارد جهاني با برش هاي مورد مطالعه

جدول 1– مقايسه ضريب شباهت سيست داينوفالژله هاي برش هاي مورد مطالعه با ديگر مناطق ايران

Plate 1 

All specimens 850 X

1-2 Rhaetogonyaulax  sp.  

(Sarjeant, 1963) 

Loeblich and Loeblich.1968

3- Rhaetogonyaulax wigginsii 

(Sarjent & Loblich 1987).

4- Rhaetogonyaulax rhaetica 

(Sarjent & Loblich 1987).

5-6 Suessia listeri

7- Hebecysta balmei 

(Stover & Helby 1987).

8 -Hebecysta cf. balmei 

(Stover & Helby 1987).

9- Hebecysta sp. 

(Stover & Helby 1987).
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Plate 2

All specimens 850 X

1-Heibergella  cf. salebrosacea

2-Heibergella  cf. asymmetrica   

3-Sverdrupiella raiaformis

4-Sverdrupiella spinosa

5-Sverdrupeilla sp.

6- Genus indet.A, morphotype 1 

Ghasemi- Nejad et al. (2008)

7- Genus indet. A, morphotype 2 

Ghasemi- Nejad et al. (2008)

8- Genus indet. B, morphotype 1  

Ghasemi- Nejad et al. (2008)

9- Genus indet. B, morphotype  3  

Ghasemi- Nejad et al. (2008)

  Plate 3
All specimens 850 X

 1- Heibergella cf. asymmterica

  (Bujak & Fisher 1976).

2-Heibergella sp.

  3,5 - Sverdrupiella  mutabilis

(Bujak & Fisher 1976).

  4- Sverdrupiella sp.

(Bujak & Fisher 1976).

 6-Hebecysta cf. balmei

(Stover & Helby 1987).

  7- Rhaetogonyaulax sp.

(Sarjent & Loblich 1987).

  8- Rhaetogonyaulax  rhaetica

(Sarjent & Loblich 1987).

  9- Rhaetogonyaulax  arctica

(Sarjent & Loblich 1987).
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