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چكيده
مارن(، حوض خان  و  ماسه سنگ  )تناوب  ریفی(، حوض شیخ  )ماسه سنگ و آهک  بیدستان  مارن(،   و  ماسه سنگ  )تناوب  به بخش های گلکان  اصفهان  نایبند در شمال  سازند 
ریفی  )آهک هاي  كلیدي  الیه  صورت  به  حوض خان  و  بیدستان  بخش هاي  است.  تفکیک  قابل  مارن(  و  ماسه سنگ  )تناوب  قدیر  و  مارن(  از  میان الیه هایی  با  ریفی   )آهک 
مرجانی- اسفنجی( در منطقه گسترش دارند. در بخش هاي بیدستان و حوض خان )سازند نایبند( رشد و گسترش ریف های مرجانی چشمگیر است.12 جنس و 31 گونه از مرجان هاي 
  Pamiroseriidae, Astraeomorphidae, Cyclophyllidae , Coryphylliidae, Margarophylliidae, Reimaniphylliidae ،اسکلراكتینا شناسایي شد كه شامل خانواده های
Actinastraeidae, Stylophyllidae هستند. با توجه به شواهد صحرایي، آزمایشگاهي، اندازه مرجان ها و تخریب دیواره آنها مي توان حدس زد كه مرجان های اسکلراكتینا در 

برش دیزلو در زیر قاعده امواج طوفاني )حدود 20 متري( زندگي مي كرده اند. ریخت شناسی مرجان هاي اسکلراكتیناي دریاي تریاس پسین )شمال اصفهان( نشان دهنده شرایط 
نامناسب زندگی آنها و محیط پر انرژی است. مرجان های سازند نایبند برش دیزلو، نقش مهمي را در بازسازي شرایط حاكم بر محیط دیرینه ایفا مي كنند.

کليدواژهها: پالئواكولوژي، مرجان، نایبند، تریاس پسین، ایران مركزي.
  E-mail:mannani@pnu.ac.ir *نویسندهمسؤل: مریم منانی 
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بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 281 تا 290   )چینه شناسی و رسوب  شناسی(

1-پيشنوشتار
باختری روستای  نایبند در 220 كیلومتری جنوب طبس، شمال  الگوی سازند  برش 
بخش  شامل  نایبند  سازند  می رسد.  متر   2800 به  آن  ستبرای  كه  دارد  قرار  نایبندان 
سنگ آهک  و  ماسه سنگ  )شیل-  بیدستان  بخش  ماسه سنگ(،  و  )شیل  گلکان 
)سنگ آهک  حوض خان  بخش   ،) ماسه سنگ  و  )شیل  شیخ  حوض  بخش  ریفی(، 
است  قهوه ای(  ماسه سنگ  و  مارن  از  )تناوبی  قدیر  بخش  و  مارن(  و   ریفی 
با سن تریاس پسین )نورین - رتین(  نایبند  ستبرای سازند   .)Kluyver et al., 1983(

 )Hautmann, 2001( نیست  زیاد  چندان  تیپ  مقطع  به  نسبت  اصفهان  اطراف  در 
 .)Seyed- Emami, 2003( ایران مركزی گسترش وسیـعی دارد  این سازند در  ولی 
اگرچه ستبرای این سازند در شمال و شمال خاوری اصفهان )برش دیزلو( حداكثر 
به 660 متر می رسد )منانی، 1389(، ولي سکانسی از رسوبات آواري و كربناتی را 
سازند  عنوان  به  مركزی  ایران  نقاط  بیشتر  در  آنچه  مانند  كه  است  گذاشته  برجاي 
مجموعه،  این  در  است.  پنجگانه  بخش های  به  تفکیک  قابل  شده،  شناخته  نایبند 
كربناتی  تخریبی-  بیدستان  واحد  به  گذر  در  گلکان  كالستیک  سیلیسي  بخش 
حوض خان  ریفی  آهک  شیخ،  حوض  تخریبی  واحدهای  به  نهایت  در  و  است 
 11  .)Mannani & Yazdi, 2009( می شود  تبدیل  قدیر  كالستیک  سیلیسی  و 
توسط آنها  سیستماتیک  ویژگی های  و  حوض خان  بخش  پایان  شکم  از   گونه 

)Nützel et al. )2010 تشریح شد. روزن بران سازند نایبند در شمال خاوری اصفهان 

توسط )Senowbari-Daryan et al. )2010 شناسایی شدند. مرجان های اسکلراكتینای 
 Shepherd et al. )2012( توسط )سازند نایبند در شمال باختری فردوس )خاور ایران 
و  بیدستان  بخش هاي  شد.  تشریح  و  شناسایی  گونه   14 و  جنس   9 و  شد  مطالعه 
مطالعه  مورد  برش  خاكستری در  ریفي  آهک  كلیدي  افق  صورت  به  حوض خان 
پسین  تریاس  دریاي  بر  حاكم  دیرینه  شرایط  بررسي  به  مطالعه  این  دارند.  گسترش 
ریفي  سنگ آهک هاي  در  اسکلراكتینا  مرجان هاي  حضور  اساس  بر  اصفهان  شمال 
بخش هاي بیدستان و حوض خان مي پردازد. رخنمون چینه شناسي مورد مطالعه در60 
كیلومتری شمال- شمال خاوری اصفهان )جاده آسفالته(، 10 كیلومتری دهکده دیزلو 
شده  واقع   33˚ 04´ 10˝ N, 52˚ 01´ 40˝ E جغرافیایی  مختصات  با  خاكی(  )جاده 

منطقه شمال  پسین  تریاس  نهشته های  زمین شناسي،  موقعیت  نظر  از   .)1 است )شکل 
اصفهان، در حاشیه باختری زون ایران مركزی و خاور زون سنندج- سیرجان و در 
و  )زاهدی  است  گرفته  قرار   )1:  250000( كاشان  زمین شناسی  نقشه  جنوبی  حاشیه 

همکاران، 1370(.

2-روشمطالعه
رسوبات تریاس پسین در شمال اصفهان )برش دیزلو(، با استفاده از نقشه چهار گوش 
زمین شناسی كاشان )زاهدي و همکاران،1370( مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات 
صحرایي با ثبت ویژگی های الیه های رسوبی )رنگ، ستبرا، الیه بندی، گسترش جانبی، 
ساختمان های رسوبی، امتداد و شیب الیه( و نمونه برداری به صورت سیستماتیک و 
 5 حتی  كمتر  فواصل  در  رخساره اي،  تغییر  شرایط  در  و  متری   1 فواصل  در  منظم 
)بخش  نایبند  سازند  اسکلراكتیناي  مرجان های  از  نمونه  انجام شد. 200  سانتی متری 
بیدستان و حوض خان( جمع آوری شد. مرجان ها در پالستیک هاي كوچک بسته بندي 
ظاهري  ویژگی های  شد.  انجام  عکس برداري  آنها  از  سپس  و  شد  گذاري  كد  و 
اسکلت،   مرجان، شکل  ارتفاع  مرجان،  قطر  و كوچک ترین  )بزرگ ترین  مرجان ها 
میکروسکوپی  مطالعه  همچنین  شد.  ثبت  كالیس  ژرف   ،)calice( كالیس  شکل 
دقیق  بررسی  برای  میکروسکوپي  نازك  مقاطع  و  بینوكوالر  میکروسکوپ  به وسیله 
)S1(، درجه دو  اسکلراكتینا شامل شمارش سپتای درجه یک  ساختمان مرجان های 
)S2(، درجه سه )S3( و...، تزئینات سپتاها، وضعیت قرارگیری سپتاها نسبت به ستونک 

 )Columella(یا حفره مركزی )Axial cavity( )تعدادی از سپتاها )S1( تا ستونک، در 

حفره مركزی ادامه می یابند و به آن متصل می شوند، برخی تا نزدیک آن )S2(، برخی 
تا نیمه آن )S3( و دیگر سپتا ها (S4) خیلی كوتاه تر هستند(، سپتاهای نازك یا ستبر، 
دیواره نازك یا ستبر، اپی تکای سالم یا تخریب شده، وجود یا عدم وجود خارهای 
خارهای   Stylophyllopsis و   Pamirophyllum مثل  جنس ها  از  برخی  سپتایی )در 
سپتایی وجود دارد(، نحوه رشد كورالیت ها و در شکل های كلنی اندازه گیری فاصله 

میان مراكز كالیکس ها انجام شد.
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3-بحث
اصفهان(  خاوری  شمال  )شمال-  دیزلو  برش  در  نایبند  سازند  پنجگانه  بخش های 
مارن  تناوب  شامل  مطالعه  مورد  برش  قاعده   ،)1-2 )شکل  هستند  تفکیک  قابل 
است  گلکان  بخش  به  متعلق  كه  است  سوخته  قهوه اي  تا  قهوه اي  ماسه سنگ   و 
)شکل 2-2(. چینه بندی متقاطع و ریپل مارك متقارن در سطح الیه هاي ماسه سنگي 
این بخش قابل مشاهده است. ستبرای این بخش حدود 400 متر  است. قاعده بخش 
ایران  بیدستان در تمام  اُاُلیتی مشخص می شود. قاعده بخش  بیدستان به وسیله آهک 
مركزي با آهک اُاُلیتیک آغاز می شود )Kluyver et al., 1983(. در این بخش افزون 
صورت  به  كه  اسفنجي   – مرجاني  ریفي  آهکی  الیه های  ماسه سنگي،  الیه هاي  بر 
بایوستروم در تمام منطقه گسترش یافته است، مشاهده مي شود كه در این مطالعه از 
 آن به عنوان بایوستروم 1 نام برده خواهد شد )شکل2-3(. سنگ آهک ریفی یادشده

7 /10 متر ستبرا دارد كه در بخش قاعده آن تجمعی از دوكفه ای ها دیده می شود. در 
بخش باالیی آهک ریفی یادشده افزون بر دو كفه ای، اسفنج و مرجان، هترآستریدیوم 
نیز مشاهده می شود. هترآستریدیوم ها داراي قطر 2 میلی متر تا 4 سانتی متر هستند كه 
بیدستان  بخش  در  كه  مرجاني  گونه هاي  هستند.  آلپ  در  آنها  انواع  با  مقایسه  قابل 

شناسایي شده، شامل گونه های زیر هستند:
Distichophyllia cf. norica, Retiophyllia clathrata, Margarophyllia cf.  

capitata, Margarophyllia cf. crenata, Margarophyllia michaelis, 

Astraeomorpha crassisepta, Crassistella juvavica, Pamirophyllum 

iranicum. 

نورین  سن  فوق  فسیل های  مجموعه  است.  متر   19 بیدستان  بخش  ستبرای       
بخش  ریفی  آهک های  از  پس  می كنند.  مشخص  بیدستان  بخش  برای  را  پسین 
شیخ  بخش حوض  در  مارن  از  میان الیه هایی  با  نازك الیه  ماسه سنگ های  بیدستان، 
رنگ  و  است  شده  مالیم  بسیار  زمین  شیب  فرسایش،  اثر  بر  كه  می شوند  دیده 
ستبرای   .)4-2 )شکل  آمده اند  در  نارنجی  تا  قهوه ای  صورت  به  ماسه سنگ ها 
ریفی  كربنات های  با   )2 )بایوستروم  حوض خان  بخش  است.  متر   44 بخش  این 
 13/6 بخش  این  ستبرای   .)5-2 )شکل  می شود  مشخص  ستبرالیه  رنگ  خاكستری 
متر است این بخش دارای مجموعه هایي از سنگواره های خوب حفظ شده از جمله 
است.  خارپوستان  و  بازوپایان  پایان،  شکم  دوكفه اي ها،  هیدروزوآها،  مرجان ها، 
هترآستریدیوم هاي این بخش داراي اندازه بزرگ تر از هترآستریدیوم هاي بایوستروم 
می شوند.  منقرض  رتین  آخر  در  نهایت  در  كه  سانتی متر(    15 )بیشینه  هستند   1
زیر  گونه های  شامل  شده،  شناسایي  حوض خان  بخش  در  كه  مرجاني   گونه هاي 

هستند:
Distichophyllia cf. norica, Retiophyllia norica, Oedalmia norica , Cuifia 

columnaris, Cuifia gigantella, Cuifia cf. gigantella, Margarophyllia 

cf. capitata, Distichomeandra austriaca, Kompsasteria oligocysti, 

Astraeomorpha confuse, Pamiroseris rectilamellosa, Pamiroseris sp.1, 

Pamiroseris sp.2, Crassistella juvavica, Chondrocoenia schafhaeutli, 

Chondrocoenia cf. Schafhaeutli, Stylophyllopsis polyactis, Stylophyllopsis 

rudis, Stylophyllopsis lindstroemi, Stylophyllopsis cf. lindstroem, 

Stylophyllopsis sp.1, Stylophyllopsis sp.2, Stylophyllopsis sp.3, 

Stylophyllopsis sp.4, Stylophyllopsis sp.5, Stylophyllopsis sp.6

می كند.  مشخص  حوض خان  بخش  برای  را  رتین  سن  فسیل ها  این  مجموعه       
مارن  با  قهوه اي  سنگ  ماسه  تناوب  پسین  تریاس  رسوبات  ادامه  در  این،  بر  افزون 
هستند  موسوم  قدیر  بخش  به  واحد  این  كه  می شود  مشاهده  متر   150 ستبرای   با 

)شکل های 2 - 6 و7( . در این واحد چند الیه كلیدی قابل تشخیص است:
پاییــن  از  فســیل  Indopecten glabra كــه  دارای  كلیــدی  الیــه  ســه   -1

دارنــد. را  ســانتی متر   100 و   200  ،200 ســتبرای  ترتیــب  بــه  بــاال  بــه 
2- ماسه سنگ خاكستری متوسط الیه دارای فسیل گیاهی .Clathropteris spp كه 

15 متر ستبرا دارد.
مناطق  پسین  تریاس  رسوبــات  در   Clathropteris spp. گیاهی  فسیل  حضور       
 ،(Barnard, 1967( شمشــک   ،(Vassiliev, 1984) پروده(  و  )مزینو  طبس  كرمان، 
طزره )Sadovnikov, 1976( جـاجرم )Vaez-Javadi & Ghavidel-Syooki, 2002( و 
شمال اصفهان )دیزلو( نشان از گسترش و غلبه حضور این گیاهان در محیط دیرینه 

تریاس پسین ایران زمین است.
در حدود   Indopecten glabra دارای  كلیدی  این كه آخرین الیه  به  توجه  با       
است،  پسین  تریاس  شاخص  فسیل  این  و  است  كرتاسه  قاعده  دگرشیبی  متری   30
حضور  پیشین  كرتاسه  رسوبات  قاعده  نزدیک  تا  پسین  تریاس  رسوبات  بنابراین 
تریاس  قدیمی تر  رسوبات  روی  پیشین  كرتاسه  تخریبی  رسوبات  حال  هر  به  دارند. 
پسین با دگرشیبی زاویه دار نهشته شده اند )شکل 2- 8(. بر اساس حضور دگرشیبی 
زاویه دار میان نهشته های تریاس پسین و نئوكومین )كرتاسه آغازین( كه با كنگلومرا 
و ماسه سنگ های تخریبی در منطقه دیزلو )شمال اصفهان( مشخص می شود، می توان 
پیشنهاد كرد كه پس از اواخر تریاس تا كرتاسه آغازین این منطقه از آب خارج شده 
است )Mannani & Yazdi, 2009(. حدود 95 درصد از قطعات تخریبی قاعده كرتاسه 
در منطقه مورد مطالعه متعلق به رسوبات قدیمی تر از تریاس )پرمین و پالئوزوییک( 
هستند و هیچ قلوه سنگی كه دارای فسیل ژوراسیک در این نهشته ها باشد، دیده نشده 
كرتاسه  پسین-  تریاس  نهشته های  از  كلی  نبود  یک  قوی  احتمال  به  بنابراین  است. 
پایان  از  رسوب گذاری  نبود  دارد.  وجود  اصفهان(  )شمال  دیزلو  منطقه  در  پیشین 
تریاس پسین تا كرتاسه پیشین در منطقه می تواند حاصل عملکرد كوهزایی سیمرین 

.)Mannani & Yazdi, 2009( است
     تعدادی از مرجان های اسکلراكتینای بخش های بیدستان و حوض خان در سازند 
نمودار  می شود.  و3( مشاهده   4 )شکل های  در  اصفهان(  )شمال  دیزلو  برش  نایبند، 
)شمال  دیزلو  برش  نایبند،  سازند  در  زیستی  چینه نگاری  ستون  و  زمانی  گسترش 

اصفهان( در )شکل 5( نمایش داده شده است.
3 -1.مرجانهایتریاسپسين،سازندنایبند)شمالاصفهان(

دیزلو  برش  حوض خان(،  و  بیدستان  )بخش  نایبند  سازند  مرجان های  از  نمونه   200
 .)1 اصفهان( جمع آوری شد كه شامل 12 جنس و31 گونه هستند )جدول  )شمال 
مرجان های سازند نایبند در برش یاد شده به نسبت از تنوع خوبی برخوردار هستند. 
بیشتر مرجان  هاي اسکلراكتینا در منطقه مورد مطالعه به دلیل انرژی زیاد امواج طوفانی 
حتی  یافته اند،  جابه جایي  و  شده  خارج  اصلی  حالت  از  آنها  كلنی  و  شده  شکسته 
برخی نمونه ها حدود 180 درجه در بایوستروم ها چرخش یافته اند )شکل 6(. همچنین 
اپی تکای )Epitheca( مرجان ها تخریب شده اند و سپتاها بر سطح جانبی كورالوم ها 
پدیدار گشته است )شکل های 3 و 7(. اندازه مرجان ها كوچک تا متوسط است و برخی 
شکل های انفرادی خمیده و تعدادی نیز دارای رشد دوباره و جوانه هستند )شکل 7(. 
این شکل ها نشان دهنده شرایط نامناسب زندگی آنها بوده است بدین صورت كه آنها 
در محیطی نامناسب و پر انرژی در حال از بین رفتن بوده اند كه با فراهم شدن شرایط 
و امکان ادامه حیات برای آنها دوباره جوانه زده و به رشد خود در مدت محدودی 
طي  در  زنده  موجودات  و  رسوبي  ذرات  كه  گفت  مي توان  بنابراین  داده اند.  ادامه 
طوفان قوي جابه جایی یافته اند. گاهي محیط آرام بوده است، به گونه اي كه مرجان ها 
توانسته اند ابعادی در حد چند سانتي متر به دست آوردند. تعدادي از كلني ها قطر 5 
تا 10سانتي متر را دارند كه نشان دهنده زندگي به نسبت كوتاه آنها است. مرجان های 
كلني امروزه شاید  200 تا300 سال عمر داشته باشد )Clarksone, 1992(. مرجان هاي 
انفرادي تریاس حدود 100 سال نیز عمر داشته اند )Clarksone, 1992(. آهنگ رشد 
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مرجان هاي توده اي امروزي حدود 1 سانتي متر است )Clarksone, 1992( بنابراین یک 
كلني با قطر 10 سانتي متر حدود 10 سال مي زیسته است. 

     Planula  روی بسترهای سخت و صدف ارگانیسم ها قادر به رشد است. خانواده های
 Astraeomorphidae  ,Coryphylliidae, Margarophylliidae,  Reimaniphylliidae

 .)Romero et al., 2002( هستند  گروه  این  از   Pamiroseriidae, Actinastraeidae,
)سازند  حوض خان  و  بیدستان  بخش  ریفی  سنگ آهک های  در  خانواده ها  این 
تنها  داده اند.  تشکیل  را  بایوستروم  اصلی  اسکلت  اصفهان  شمال  منطقه  نایبند( 
است   Stylophyllidae خانواده  دارند  بهتری  رشد  مارنی  محیط  در  كه   خانواده ای 
)Romero et al., 2002(. این خانواده در میان الیه های مارنی بخش حوض خان )سازند 

نایبند( منطقه شمال اصفهان به وفور مشاهده می شود.
      كلني هاي به دست آمده از ناحیه شمال اصفهان بیشتر پهن هستند و مجموع آنها 
رصد(،   20/2( سریویید  انواع  شامل  كه  می گیرد  بر  در  را  نمونه ها  درصد(   50/  6(
تامناسترویید )23/6 درصد(، مآندرویید )1/2درصد( و فاسلویید )5/6 درصد( هستند 
و بیشترین شکل رشد آنها تامناسترویید )23/6درصد( است )شکل 8(. البته شکل های 
انفرادي )49/4 درصد( نیز قابل تشخیص است كه آنها در جایی كه انرژي امواج كمتر 
بوده و قابلیت حفاظت را داشته اند، زندگي مي كرده اند. با توجه به اندازه كوچک تا 
و  اپی تکا  تخریب  جابه جا شده،  ریخت شناسی خمیده، شکل های شکسته،  متوسط، 
جوانه زدن دوباره شکل های انفرادی مرجان های اسکلراكتینا مي توان حدس زد كه 
ممکن  مي كرده اندكه  زندگي  طوفاني  امواج  قاعده  زیر  در  اسکلراكتینا  مرجان های 
است در 20 تا 25 متری قرار گرفته باشند. به طور معمول این ژرفای مناسبي برای یک 
زندگي آرام براي آنها بوده است. ولی وقتي طوفان قوي ایجاد شده، آنها جابه جایي 
یافته و با دیگر قطعات تخریبي و ارگانیکي به صورت رودستون تجمع مي یابند. این 
مي توانسته اند، گسترش  مرجان ها  بنابراین  نمي باشند.  الوقوع  كثیر  طوفان هایی  چنین 

یابند. 
در  رسوبات  در  مرجان ها  است،  زیاد  رسوب گذاری  آهنگ  كه  شرایطی  در        
می كند ایجاد  دوباره  جوانه  بقا،  ادامه  برای  كه  هستند  رفتن  میان  از  و  دفن   حال 

حدس  می توان  مرجان ها  دوباره  زدن  جوانه  به  توجه  با  بنابراین   .)Divine, 2011(

و  بوده است  پسین شمال اصفهان زیاد  تریاس  زد آهنگ رسوب گذاري در دریای 
مرجان ها برای جلوگیری از مدفون شدگی و بقا تالش زیادی كردند ولی  نتوانسته 

زیاد رشد كنند.
     روي بخش بیدستان، آواري هاي بخش حوض شیخ و روي بخش حوض خان، 
آواري هاي بخش قدیر در برش مورد مطالعه نهشته شده است. پس از رسوب گذاری 
شمال  رسوب گذاری  حوضه  درون  در  آواری  مواد  ورود  میزان  بیدستان  بخش 
به  مرجان ها   .)1392 ارزانی،  و  است )منانی  یافته  افزایش  پسین(  )تریاس  اصفهان 
 خاطر وجود همزیست جلبکي در زون یوفوتیک و آب هاي شفاف زیست مي كنند 
)Pomar, 2001(. پس در شرایط ورود مواد تخریبي به حوضه رسوبي آب شفافیت 

خود را از دست داده و نور كافی نمی تواند به آن نفوذ كند. بنابراین همزیست های 
جلبکي مرجان ها از میان رفته و همچنین ورود ذرات تخریبی به مزانتری آنها سبب 

شده كه مرجان ها دیگر قادر به زیست نبوده و ریف های بخش بیدستان به طور كامل 
مستهلک شده اند )منانی و ارزانی، 1392( و روی آن رسوبات تخریبی بخش حوض 
با كاهش ورود مواد تخریبی به حوضه رسوبی یادشده آب  شیخ نهشته شده است. 
شفافیت خود را باز یافته و كم كم شرایط مناسب برای رشد الرو مرجان ایجاد شده 
و با تثبیت شرایط غالب الیگوتروفیک ریف های مرجانی رشد و گسترش چشمگیری 
یافته و بخش حوض خان رسوب گذاری كرده است. در ادامه رسوب گذاری، میزان 
رشد  از  پیش،  همانند  و  یافته  افزایش  دوباره  رسوبی  حوضه  به  تخریبی  مواد  ورود 

مرجان ها جلوگیری به عمل آورده و رسوبات تخریبی بخش قدیر نهشته شده است.
     مرجان های اسکلراكتینا از اجتمـاعات فتوزوئن به شمار می آیند كه آب های گرم 
 ،)James, 1997( تروپیکال  ساب  و  تروپیکال  محیط   ،(Moore, 1956( ژرفا  كم  و 
 ،)Mutti & Hallock, 2003( شرایط الیگوتروفیک ،)Pomar, 2001( زون یوفوتیک
شوری نرمال )Haig, 2002(  و بستر سخت كربناتی یا صدف موجودات دیگر را برای 
بنابراین در دریای   .)Romero et al., 2002( انتخاب می كنند  رشد و گسترش خود 
تریاس  پایان  است.  بوده  حکمفرما  شرایطی  چنین  اصفهان  شمال  در  پسین  تریاس 
انقــراض  به وسیله  كه  می شود  مشخـص  ریفی  اكوسیستــم های  فروپاشی  به وسیله 
عظیـم بیشتر تاكـسون های بی مهرگان ایجاد می شود )Hallam, 1990( . ساختمان های 
كالستیک-كربناتی،  سیلیسی  رسوبات  كه  ایران  خاوری  شمال  و  مركز  در  زیستی 
می شوند ناپدید  تریاس  پایان  در  می گیرند،  بر  در  را  نایبند  سازند   نورین- رتین 

 .)Flügle & Senowbari-Daryan, 2001(

4-نتيجهگيري
نایبند( واقع در برش دیزلو، نقش مهمي  مرجان ها در رسوبات تریاس پسین )سازند 
را در بازسازي شرایط حاكم بر محیط دیرینه ایفا مي كنند. مرجان های اسکلراكتینا از 
اجتماعات فتوزوئن به شمار می آیند كه آب های گرم و كم ژرفا، محیط تروپیکال و 
ساب تروپیکال، زون یوفوتیک، شرایط الیگوتروفیک، شوری نرمال و بستر كربناتی را 
برای رشد و گسترش خود انتخاب می كنند. در بخش هاي بیدستان و بخش حوض خان 
)سازند نایبند( رشد و گسترش ریف های مرجانی چشمگیر است. مرجان های تریاس 
رشد  شکل  بیشترین  كرده اند.  رشد  توده ای  صورت  به  بیشتر  اصفهان  شمال  پسین 
انواع كلنی تامناستروییدها هستند. البته شکل های انفرادي نیز قابل تشخیص است كه 
زندگي  داشته  اند،  را  حفاظت  قابلیت  و  بوده  كمتر  امواج  انرژي  كه  جایی  در  آنها 
با توجه به اندازه كوچک تا متوسط، ریخت شناسی خمیده، شکل های  مي كرده اند. 
انفرادی  شکل های  دوباره  زدن  جوانه  و  اپی تکا  تخریب  شده،  جابه جا  شکسته، 
مرجان های اسکلراكتینا مي توان حدس زد كه مرجان های اسکلراكتینا در زیر قاعده 
امواج طوفاني زندگي مي كرده اند كه ممکن است در 20 تا 25متری واقع شده باشند. 
به طور معمول این ژرفای مناسبي برای یک زندگي آرام براي آنها بوده است. ولی در 
حین طوفان شرایط نامناسب برای زندگی مرجان ها و ادامه بقای آنها ایجاد  شده است. 
مستهلک  كامل  طور  به  ریف ها  رسوبی  محیط  به  سیلیسی كالستیک  مواد  ورود  با 
شده اند و در ادامه بخش های سیلیسی كالستیک حوض شیخ و قدیر نهشته شده  اند. 
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شکل 1- موقعیت جغرافیایي و راه هاي دسترسي  به منطقه مورد مطالعه )برش دیزلو(، 
شمال اصفهان.

سازند  مختلف  بخش های  از  كلی  نمای   )1  -2 شکل 
بخش   :G. m( اصفهان(  دیزلو)شمال  برش  در  نایبند 
گلکان، B. m( بخش بیدستان، Hs. m( بخش حوض 
شیخ، Hk. m: بخش حوض خان، Q. m: بخش قدیر، 
و  مارن  تناوب   )2 زیرین(؛  كرتاسه  رسوبات   )E. C

)سازند  گلکان  بخش  سوخته،  قهوه ای  ماسه سنگ 
مرجان  كلنی   )3 اصفهان(؛  دیزلو)شمال  برش  نایبند(، 
بایوستروم 1 بخش  اسفنجی،  ریفی مرجانی-  درآهک 
اصفهان(؛ دیزلو)شمال  برش  نایبند(،  )سازند   بیدستان 

حوض  بخش  نارنجی،  تا  قهوه ای  ماسه سنگ   )4
اصفهان(؛ دیزلو)شمال  برش  نایبند(،  )سازند   شیخ 

حوض خان  بخش  اسفنجی،  مرجانی-  ریفی  آهک   )5
اصفهان(؛ دیزلو)شمال  برش  نایبند(،   )سازند 

.Clathropteris spp در الیه كلیدی ماسه سنگی،   )6
دیزلو)شمال  برش  نایبند(،  )سازند  قدیر  بخش 
دوكفه ای صدف  از  پر  ماسه سنگی  الیه   )7  اصفهان(؛ 

قدیر)سازند  بخش  ماسه سنگی،  در الیه   )Shell Bed(

نایبند(، برش دیزلو)شمال اصفهان(؛ 8( محل دگرشیبی 
زاویه دار میان رسوبات تریاس پسین و قاعده پیشرونده 
كرتاسه پیشین )كنگلومرا و ماسه سنگ سرخ( در برش 

دیزلو)شمال اصفهان(.
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شکل 3-1 -3( Margarophyllia cf. capitata (Münster, 1841)، بخش حوض خان )بایوستروم 2(، برش دیزلو، شمال اصفهان، ایران مركزی، 1( نمای  سطح 
كالیس مرجان؛ 2( نمای نزدیک از سپتا ها و ریز ساختارهای آن؛ 3( نمای جانبی مرجان؛ Margarophyllia cf.  crenata  (Münster, 1841) )4-7، بخش 
بیدستان )بایوستروم 1(، برش دیزلو، شمال اصفهان، ایران مركزی؛ 4( نمای سطح كالیس مرجان، 5( نمای نزدیک از سطح كالیس مرجان؛ 6( مقطع عرضی نازك 
میکروسکوپی كالیس مرجان؛ 7( نمای جانبی مرجان؛ Melnikova, 1972( )8( Pamirophyllum iranicum، بخش بیدستان )بایوستروم 1(، برش دیزلو، شمال 
اصفهان، ایران مركزی؛ 8( نمایی از كلنی مرجان؛ Frech, 1890( )11-9( Stylophyllopsis polyactis بخش حوض خان )بایوستروم 2(، برش دیزلو، شمال 

اصفهان، ایران مركزی؛ 9( نمای سطح كالیس مرجان؛ 10( مقطع نازك  میکروسکوپی كالیس مرجان؛ 11( نمای جانبی مرجان.
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  شکل Winkler, 1861( )2 -1 -4( Pamiroseris rectilamellosa، بخش حوض خان )بایوستروم 2(، برش دیزلو، شمال اصفهان، ایران مركزی، 1( نمای سطح كلنی؛

2( مقطع نازك میکروسکوپی كلنی؛ Frech, 1890( )3( Crassistella juvavica، بخش بیدستان )بایوستروم 1(، برش دیزلو، شمال اصفهان، ایران مركزی؛ 3( نمای 
سطح كلنی؛ Winkler,1861( )4( Chondrocoenia schafhaeutli، بخش حوض خان )بایوستروم 2(، برش دیزلو، شمال اصفهان، ایران مركزی؛ 4( نمای سطح كلنی؛ 
Frech, 1890( )6 -5( Kompsasteria oligocystis، بخش حوض خان )بایوستروم 2(، برش دیزلو، شمال اصفهان، ایران مركزی؛ 5( مقطع نازك میکروسکوپی كلنی؛ 

6( مقطع نازك میکروسکوپی از یک كالیکس در كلونی با بزرگنمایی بیشتر .
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شکل 5- نمودار گسترش زمانی و ستون چینه نگاری زیستی در سازند نایبند، برش دیزلو )شمال اصفهان(.
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شکل 6- چرخش180  درجه ای مرجان نسبت به سطح الیه بندی، بخش بیدستان، )سازند نایبند(، برش دیزلو)شمال اصفهان( )جهت فلش سطح 
باالیی الیه را نشان می دهد(.

شکل 7( شرایط زیستي نامناسب براي مرجان ها و تالش براي زنده ماندن: 1 و Margarophyllia cf. crenata (Münster, 1841) )2 1( جوانه زدن دوباره در سطح كالیس 
مرجان؛ 2( جوانه زدن دوباره در دیواره جانبي مرجان؛ 3 و Margarophyllia  cf. capitata  (Münster, 1841) )4، 3( اندازه كوچک كالیس مرجان؛ 4( نمای جانبی خمیده 
مرجان؛ 5 و Margarophyllia sp. )6، 5( سطح كالیس مرجان؛ 6( نمای نزدیک از تخریب اپی تکا در نمای جانبی مرجان )در تمام گونه هاي مرجاني فوق اپي تکا تخریب شده 

است(.
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Taxonomical order Biostrome 1 Biostrome 2

Distichophyllia cf. norica 3 1

Oedalmia norica 1

Retiophyllia norica 1

Retiophyllia clathrata 2

Cuifia columnaris 1

Cuifia gigantella 1

Couifia cf. gigantella 1

Margarophyllia cf.  capitata 4 2

Margarophyllia cf. crenata 6

Margarophyllia michaelis 1

Distichomeandra austriaca 2

Kompsasteria oligocystis 1

Astraeomorpha crassisepta 1

Astraeomorpha confusa 1

Pamiroseris rectilamellosa 6

Pamiroseris sp.1 2

Pamiroseris sp.2 2

Crassistella juvavica 4 2

Chondrocoenia schafhaeutli 1

Chondrocoenia cf. schafhaeutli 1

Stylophyllopsis polyactis 3

Stylophyllopsis rudis 8

Stylophyllopsis lindstroemi 1

Stylophyllopsis cf. lindstroemi 1

Stylophyllopsis sp. 1 1

Stylophyllopsis sp. 2 1

Stylophyllopsis sp. 3 1

Stylophyllopsis sp. 4 1

Stylophyllopsis sp. 5 1

Stylophyllopsis sp. 6 1

Pamirophyllum iranicum 1

شکل 8-  هیستوگرام درصد فراوانی شکل های رشد )انفرادی  و كلنی( مرجان های تریاس پسین منطقه شمال اصفهان.

جدول 1- توزیع مرجان ها در بایوستروم های برش دیزلو.
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