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چکیده
سیکادال ها،  بنتیتال ها،  فیلیکال ها،  اکوئی ستال ها،  راسته  از  گیاهی  ماکروفسیل  گونه   9 شامل  گیاهی  افق  یک  دربردارنده  مرکزی  البرز  در  واقع  آمل  شهر  جنوب  تیار،  منطقه 
گینکگوآل ها و کنیفرال ها است. با توجه به گونه های شاخص Equisetites beanii و Elatides thomasii  سن آالنین- باژوسین برای این مجموعه ماکروفسیل گیاهی خاطر 
نشان می شود. این مجموعه قابل تطابق با مجموعه های گیاهی منطقه ایوا )جاده بلده، هراز(، رودبارک )شمال خاور سمنان( در البرز مرکزی، گلمکان )بینالود، کپه داغ( و پابدانا 

و هشونی )حوزه کرمان( است.
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1-موقعیتجغرافیايیمنطقهموردمطالعه
روستای تیار واقع در 38 کیلومتری جنوب شهر آمل، یکی از مناطق ییالقی این شهرستان 
به شمار می رود. این روستا در منطقه ای جنگلی از البرز مرکزی واقع است و راه دسترسی 
به آن از طریق جاده ای کوهستانی است )شکل 1(. محدوده مورد مطالعه در مجاورت 
این روستا و در موقعیت ″29 ′8 ° 36 عرض شمالی و″2 ′28 °25 طول خاوري قرار دارد. 

2-سیستماتیکماكروفسیلهایگیاهی
نظر به این که پوشش گیاهی انبوهی منطقه را دربرگرفته است، امکان برداشت یک 
ستون چینه شناسی وجود نداشت. با این حال، به دلیل حضور فسیل های گیاهی شاخص، 
تطابق این افق با سایر افق های گیاهی امکان پذیر است. در مجموع، 9 ماکروفسیـــل 
 ،(Order Filicales) فیلیکال ها ،(Order Equisetales) گیاهی از راسته اکوئی ستال ها
(Order Cycadales)،گینکگوآل ها  سیکادال ها   ،(Order Bennettitales) بنتیتـــال ها 
(Order Ginkgoales) و کنیفرال ها (Order Coniferales) مورد شناسایی قرار گرفت 

که در زیر شرح داده می شوند.
Division Sphenophyta

Class Sphenopsida

Order Equisetales

Family Equisetaceae

Genus Equisetites Sternberg, 1833

Type species. Equisetites münsteri Sternberg, 1833; Lower Liassic, 

Franconia, Germany.

Equisetites beanii (Bunbury, 1851) Seward, 1894 emend. Harris, 1961 

(Pl. 1, Fig. 1)

1851  Calamites beanii Bunbury, p. 189.

1894  Equisetites beanii (Bunbury) Seward, p. 270, text-figs 60-62.

1961  Equisetum beanii: Harris, p. 24, text-fig. 6 A, B.

1997  Equisetites beanii: Schweitzer et al., pp. 139-141, pl. 7, figs 1-5, pl. 

8, figs 1-6, text-figs. 16, 17.

2011  Equisetites beanii: Vaez-Javadi; p. 82, figs. 3C; 4B, D; 5A.

 ،(internode) توصیف: ساقه به طول کلی 106 میلی متر و پهنای 46 میلی متر در بین بند

تراکم 12 عدد  با  از شیارهای طولی  به طور ظریف  در بخش هایی  تنها  ساقه  سطح 
در سانتی متر پوشانده شده است. طول بین بند بیشتر از75 میلی متر است )طول کامل 
مشاهده نمی شود(. برگ ها در اطراف یک حلقه در بین بند تجمع یافته اند. درازای 
بند می باشد. بخش آزاد برگ ها مثلثی شکل است.  بین  از درازای  برگ ها کوتاه تر 
برگ ها به طول 5 میلی متر و پهنای 2-1 میلی متر در قاعده شان هستند به طوری که 
می شوند  ملحق  یکدیگر  به   (acute)تیز صورت  به  و  شده  باریک  نوک  سمت  به 

)شکل 2، تصویر 1(.
لحاظ  به   Equisetites arenaceus (Jaeger, 1827) Schenk, 1864 گونه  مقايسه: 
بندهای  بین  واسطه  به  اما  دارد  E. beanii شباهت  به گونه  ساقه  تنه  و  قالب  بزرگی 
از  تعداد شیارهای کمتر )4-5 شیار در سانتی متر(  از 9 سانتی متر( و  کوتاه تر )کمتر 

گونه E. beanii تمیز داده می شود. 
فلور  شاخص  به عنوان  را  گونه  این   Harris (1961) شناسی:  چینه انتشار

اظهارات به  بنا  می نماید.  معرفی  انگلستان  شایر،  یورک   میانی  ژوراسیک 
 Schweitzer et al. (1997)، این گونه شاخص آغازی ترین رسوبات ژوراسیک میانی 
)دوگر((early Middle Jurassic) است و از زیراب )البرز( و حوزه کرمان گزارش 
گردیــد. Vaez-Javadi( 2011) نیز این گونه را از آالنین – باژوسین سازند دانسیریت، 

باالیی ترین سازند گروه شمشک در رودبارک، شمال باختر سمنان گزارش نمود.

Division Silicophyta

Class Leptosporangiopsida

Order Filicales 

Filicales Incertae Sedis

Genus Cladophlebis Brongniart, 1849

Type species. Cladophlebis haiburnensis (Lindley & Hutton) Brongniart, 

1849; Yorkshire, Lower Jurassic.

Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova, 1930 

(Pl. 2, Fig. 1) 

1930  Cladophlebis aktashensis Turutanova-Ketova, p. 322, pl. 3, fig. 7, pl. 

4, fig. 7, pl. 5, fig. 8, text-fig. 2.
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1997  Cladophlebis aktashensis: Schweitzer et al., pp. 176-179, pl. 21, figs 

1-5, text-figs 25B, 27.

2006  Cladophlebis aktashensis: Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, p.75, 

figs 4C, G, text-fig. 12D.

2011  Cladophlebis aktashensis: Vaez-Javadi; p. 85, figs. 5D; 10D, E.

توصیف: فروند بی پنه، به طول 5 سانتی متر، راشیس اصلی به ستبراي 3/5- 4 میلی متر، 

زاویه با  و  متناوب  تا  متناوب  تقریباً  آرایشی  با  پن ها  طولی؛  ظریف  خطوط  دارای 
◦70 به راشیس اصلی اتصال می یابند. پینول ها به طول 6 میلی متر و پهنای 3   - 60◦
میلی متر، با کناره های کامل و تقریباً مجاور هم و با آرایش متقابل و با تمام قاعده خود 
یا حاده کند  احتماالً گردشده  پینول  انتهای  پن متصل می گردند.  به طرفین راشیس 
(obtuse) است. رگبرگ میانی تا چهار پنجم طول برگ امتداد دارد. رگبرگ های 

دیکوتومی  بار  یک  اندکی  تعداد  تنها  و  می شوند  دیکوتومی  بار  دو  غالباً  جانبی 
می شوند )شکل 3، تصویرهاي 5 و 6(.

Division Cycadophyta

Order Bennettitales

Ptilophyllum  harrisianum Kilpper, 1968 

(Pl. 1, Fig. 2; Pl. 2, Figs. 2, 3)

1968  Ptilophyllum harrisianum Kilpper, pp. 131, 132, pl. 2, fig. 1, text-fig. 1.

2008  Ptilophyllum sp. P. cf. harrisianum: Vaez-Javadi; p. 68, pl. 17, fig. 2; 

pl. 18, fig. 1; text-fig. 11, fig. 4.

2011  Ptilophyllum sp. P. cf. harrisianum: Vaez-Javadi; p. 89, fig. 9B.

توصیف: فروند پنه، خطی- سرنیزه ای شکل به طول 92 میلی متر، پینول ها در مجاورت 

هم با آرایشی نیمه متقابل (sub-opposite)، با تمام قاعده و با زاویه ◦70- ◦60 روی 
 3 پهنای  و  میلی متر   12  -43 طول  به  پینول ها  می پوشانند.  را  راشیس  باالیي  سطح 
میلی متر، با کناره های صاف و نوک گرد هستند. رگبرگ ها از تمامی سطح قاعده ای 
قطع  را  کناره ها  تدریج  به  پاییني  و  باالیي  رگبرگ های  از  بخشی  می شوند.  خارج 
برگ  انتهای  به  یکدیگر  موازی  و  پیموده  را  پینول  طول  تمام  اکثراً  ولي  می نمایند 
می رسند. تراکم رگبرگی 12 عدد در میانه پینول یا 28 عدد در سانتی متر است )شکل 

3، تصویرهاي 3 و 7(. 
 ،(Kilpper, 1968) زیراب  پسین  لیاس  از  گونه  این  شناسی:  چینه انتشار

خـاتـوم بـارگـاه و  طـزره  آغـازی  ژوراسیک میـانی  پسیـن-  لیـاس 
(Schweitzer & Kirchner, 2003)، آالنین- باژوسین ایوا، بلده )واعظ جوادی، 1387( 

و رودبـارک، سمنان (Vaez-Javadi, 2011) گزارش شده است.

Order Cycadales

Genus Nilssonia Brongniart, 1825

Type species. Nilssonia brevis Brongniart, 1825; Rhaetian-Liassic, Scania, 

Sweden. 

Nilssonia orientalis Heer, 1878

(Pl. 4, Fig. 1)

1878  Nilssonia orientalis Heer; p. 18, pl. 4, figs. 5-9.

1977  Nilssonia orientalis: Fakhr; pp. 92-93, pl. 27, figs. 1-3.

2000  Nilssonia orientalis: Schweitzer et al.; pp. 16-19, pl. 2, figs. 1-6;text-

fig. 2a, b.

پهنای و  میلی متر   96 طول  به   ،(linear-lanceolate) سرنیزه ای  خطی  برگ  توصیف: 

توسط  میانی  رگبرگ  است.  بریدگی  گونه  هر  فاقد  پهنک  با  میلی متر،   10  -17

رگبرگ های جانبی پوشیده شده است. رگبرگ های جانبی ساده و ظریف با تراکم 
44 تا 46 عدد در سانتی متر هستند )شکل 3، تصویرهاي 1 و 4(.

 N. bargi-bidi Barnard و    Nilssonia undulata Harris, 1932 گونه های  مقايسه: 
Miller, 1976 & به گونه N. orientalis شباهت دارند. گونه N. undulata به واسطه 

پهنک  بودن  باریک تر  و  موج دار  کناره های  متفاوت،  اپیدرمی  ساختمان  دارابودن 
برگ )38- 13/5 میلی متر( و تراکم رگبرگی کمتر )29-14 عدد در سانتی متر( قابل 
 N. orientalis که  حالی  در  )Schweitzer et al., 2000 ص17-14(.  است  شناسایی 
دارای ساختمان اپیدرمی متفاوت )وجود پایه های تریکوم بر روی سطح باالیي اپیدرم(، 
برگ هایی با قاعده حاده کند (obtuse)، پهنای بیشتر پهنک )57-24 میلی متر( و تراکم 
رگبرگی بسیار متنوع )40- 14 عدد در سانتی متر( هستند. گونه N. bargi-bidi به واسطه 
دارابودن پایه های تریکوم در سطح زیرین پهنک، شکل عمومی خطی برگ و تراکم 
 .(Barnard & Miller, 1976) رگبرگی کمتر )26 عدد در سانتی متر( قابل شناسایی است
از  N. bargi-bidi می تواند یکی  باورندکه  این  بر   ،Schweitzer et al. (2000, p.16 (
سینونیمی های N. orientalis  باشد.N. orientalis  Fakhr (1977, p.93)  را با پهنای تا30 

میلی متر و تراکم رگبرگی 32- 24 عدد در سانتی متر توصیف نمود.

Genus Androstrobus Schimper, 1872

Androstrobus sp.

(Pl. 1, Fig. 2)

توصیف: مخروط به طول 41 میلی متر و پهنای 9 میلی متر است به طوری که در بخش 

میانی استوانه ای شکل بوده و به تدریج به سمت نوک باریک می شود. نوک مخروط 
کند حاده است و قاعده آن به یک ساقه کوتاه اما پهن با یک جمع شدگی میانی ختم 
می شود. میکروسپوروفیل ها فلس مانند، لوزی شکل، کوتاه به ارتفاع 6-3 میلی متر و 
پهنای 5-4 میلی متر، نوک حاده کند (obtuse) و دارای همپوشانی بوده و با آرایشی 

مارپیچی اطراف محور میانی مخروط اتصال یافته اند )شکل 1، تصویر 2(.

Division Ginkgophyta

Order Ginkgoales

Genus Ginkgoites Seward, 1900

Type species. Ginkgoites obovata (Nathorst) Seward, 1919

Ginkgoites parasingularis Kilpper, 1971

(Pl. 5, Figs. 2, 3)

1971  Ginkgoites parasingularis Kilpper; p. 90, pl. 25, figs. 1, 2; pl. 27, figs. 

2-4; text-figs. 1,2.

1995 Ginkgoites parasingularis: Schweitzer & Kirchner; pp. 10-13, pl. 1, 

figs. 1-4; text-figs. 5 a-k, 6.

2006  Ginkgoites parasingularis: Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi; p. 88, 

fig. 16E.

2008  Ginkgoites parasingularis: Vaez-Javadi; p.70, pl. 27, fig. 4; text-fig. 

11, fig. 5.

توصیف: برگ با چهار قطعه و دمبرگ مشخص است. زاویه بازشدگی برگی ◦100 

است. برگ به طول 53 میلی متر و 21- 17 میلی متر پهنا در بخش میانی که به تدریج به 
سمت نوک باریک می شود. رگبرگ ها درشت، ساده یا یک بار دیکوتومی می باشند. 
تراکم رگبرگی 15-14 عدد در هر قطعه یا 9-7 عدد در سانتی متر است )شکل 4، 

تصویرهای 1 و 2(.
لیاس   ،)Kilpper, 1971( زیراب  پسین  لیاس  از  گونه  این  شناسی:  چینه انتشار

کرمان حوزه  در  پابدانــــا  و  اشکلی  هجــــدک،  و  البرز  در  طــــزره  اَش،  پسین 
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کرمان  هشــونی،  معدن  باتونین  باژوسین-   ،)Schweitzer  &  Kirchner, 1995(
)Mirzaei-Ataabadi & Vaez-Javadi, 2006( و آالنین- باژوسین ایوا، البرز مرکزی 

)واعظ جوادی، 1387(گزارش شده است.

Genus Sphenobaiera Florin, 1936

Type species. Sphenobaiera spectabilis (Nathorst) Florin, 1936; Mesozoic, 

Franz-Joseph-Land.

Sphenobaiera  longifolia (Pomel, 1849) Florin, 1936 

(Pl. 5, Fig. 1)

1849  Dicropteirs longifolia Pomel, p. 339. (name and description only)

1936  Sphenobaiera longifolia (Pomel) Florin, p.108

1907  Baiera cf. longifolia: Salfeld, pl. 20, fig. 3.  

1967  Sphenobaeira cf. longifolia: Barnard; p. 571, text-fig. 5F.

1977  Sphenobaiera longifolia: Fakhr, p.134, pl. XLVI, figs 4, 5, text-figs18 A, B.

1995  Sphenobaeira cf. longifolia: Schweitzer & Kirchner; pp. 34-35, pl. 

10, fig. 3; text-fig. 8.

2004   Sphenobaiera longifolia: Vaez-Javadi & Pour-Latifi, p. 102, pl. 2, figs 1, 5. 

2006  Sphenobaeira cf. longifolia: Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, 

p.88,figs. 6C, 15B.

2011 Sphenobaiera longifolia: Vaez-Javadi; p. 92, figs. 5B;  6F;  10A; 

11A.

برگ  پهنک  است.  سانتی متر   15/9 درازای  به  گوه ای  کلی  شکل  با  نمونه  توصیف: 

دو  به  قطعه خود  هر  دوباره  و سپس  تقسیم گردیده   (segment) قطعه  به چهار  ابتدا 
قطعه دیگر تقسیم شده است. به این ترتیب، در نهایت هشت قطعه حاصل شده است. 
طول هر قطعه پایانی 10/6 – 8/6 سانتی متر است. رگبرگ ها ساده یا یک بار دوشاخه 
(dichotomy) می شوند. تراکم رگبرگ ها در محل انشعاب به 8 عدد و در قطعات به 

5-4 عدد می رسد )شکل 4، تصویر 3(.
ژوراسیک  انتهای  گونه های  فراوان ترین  از  یکی  گونه  این  شناسی:  چینه انتشار

لیـــاس شمشک  ایران و جهان است. این گونه از  زیرین و ژوراسیک میــــانی در 
باژوسین  آالنین-   ،  (Fakhr, 1977) فریزی  دوگر  لیاس-  مرز   ،)Barnard, 1967(
لیاس  کرمان(،  )حوزه  پابدانا  باتونین  باژوسین-  1387(؛  جوادی،  )واعظ  البرز  ایوا، 
از  دانسیریت  سازند  میانی  ژوراسیک  و   )Schweitzer & Kirchner, 1995( طزره 
سمنان شمــــــال  رودبارک،  روستای  در  شمشــــک  گروه  بخش  باالیی ترین 

(Vaez-Javadi, 2011) گزارش شده است.

Division Coniferophyta

Class Coniferopsida

Order Coniferales

Genus Elatides Heer, 1876

Type spcies: Elatides ovalis Heer, 1876

Elatides thomasii Harris, 1979

(Pl. 4, Fig. 2)

1979  Elatides thomasii Harris; pp. 74-77, pl. 2, figs. 8-13; text-figs. 33 

E,J, 35 A-G, K, L.

1996  Elatides thomasii: Schweitzer & Kirchner; pp. 103-113, pl. 5, figs. 

1-5, pl. 6, figs. 1-8, pl. 7, figs. 1-10, pl. 8, figs. 1-7, pl. 9, figs. 1-7; text-figs. 

11, 12a-b, 13-17, 18a-b, 19a-c, 20.

2006  Elatides thomasii: Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi; p. 92, fig. 6F, 

14F, 15C.

ساقه به طول 38 میلی متر و پهنای 1/6 میلی متر؛ برگ ها نوک تیز تا حاده  توصیف: 

کند، داسی شکل و به طول 5/5 میلی متر و پهنای 1 میلی متر هستند. بخش آزاد برگ تا 
سه برابر بخش چسبیده آن است. انتهای ساقه به یک مخروط که میکروسپوروفیل های 

آن کاماًل  بازشده اند، ختم می شود )شکل 4، تصویر 3( .
انتشارچینهشناسی: این گونه از لیاس پایانی – دوگر طزره، قزوین، زیراب، کرمان 

کرمان  در  هشونی  معدن  باتونین  باژوسین-   ،)Schweitzer & Kirchner , 1996(

)Mirzaei-Ataabadi & Vaez-Javadi, 2006( گزارش شده است.

Genus Compsostrobus Delevoryas & Hope, 1973

Compsostrobus brevirostratus Schweitzer & Kirchner, 1996

(Pl. 3, Fig. 2)

1996  Compsostrobus brevirostratus Schweitzer & Kirchner; pp. 118-120, 

pl. 12, figs. 1-3; pl. 13, figs. 1-4; text-figs. 21, 23a.

توصیف: ساقه نازا، به طول 67 میلی متر، برگ ها خطی با آرایشی مارپیچی، به طول 23 

میلی متر و پهنای 1/7-1/3 میلی متر، قاعده جمع شده و نوک حاده کند می باشد. تنها 
یک رگبرگ در میانه برگ قابل مشاهده است )شکل 3، تصویر 2(. 

مالحظات: برگ های نازای این ساقه به طور کلی با جنس Elatocladus قابل مقایسه 

است. هر چند که مخروط زایای آن موجود نیست اما با توجه به شباهت بسیار این 
 ،12 )تصویر   Schweitzer & Kirchner (1996) توسط  شده  معرفی  نمونه  با  نمونه 

عکس های 1 و2( می توان آن را نامگذاری نمود.
انتشارچینهشناسی:ساقه نازای این گونه از لیاس باالیی طزره، زیراب و سنگرود در 

البرز مرکزی )Schweitzer & Kirchner, 1996( گزارش شده است.

Genus Podozamites Braun, 1843

Type species. Podozamites distans (Presl, 1838) Braun, 1843; Rhaetian-

Lower Liassic, Franconia, Germany.

 Podozamites distans (Presl, 1838) Braun, 1843 

(Pl. 6, Fig. 1)

1838  Zamites distans Presl in Sternberg, p. 196, pl. 4, fig. 1

1843  Podozamites distans (Presl) Braun, pp. 33, 36.

1967  Podozamites distans: Barnard, pp. 572-573, text-fig. 5A.

1977  Podozamites distans: Corsin & Stampfli, p. 536, pl. 1, fig. 2.

1977  Podozamites distans: Fakhr, p. 141, pl. XLVIII, figs 1-2.

1996  Podozamites distans: Schweitzer & Kirchner, pp. 88-91, pl. 1, figs 

1-5, text-fig. 2a-f.

2002  Podozamites lanceolatus: Vaez-Javadi & Ghavidel-Syooki, p. 70, pl. 

4, fig. 4, text-fig. 3, fig. 8.

2006  Podozamites distans: Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, p. 92, fig. 

17D.

2011  Podozamites distans: Vaez-Javadi, p. 95, fig. 7J.

فاصله  با  متناوب،  به طور  برگ  ها  است.  سانتی متر   6 تقریبی  به طول  فروند  توصیف: 

با  خطی  سرنیزه ای-  برگ ها  چسبیده اند.  ساقه  به  مارپیچی  آرایش  با  و  یکدیگر  از 
سانتی متر   6/5 تقریبی  طول  به  برگ  هستند.  کامل  کناره های  و  جمع شده  قاعده ای 
)طول نهایی و نوک برگ ها مشخص نیست( و پهنای 9-8 میلی متر در پهن ترین بخش 
به  و  دارند  امتداد  انتهای آن  تا  برگ  موازات کناره های  به  خود هستند. رگبرگ ها 
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سمت نوک برگ همگرا می شوند. تراکم رگبرگی 25-23 عدد در پهن ترین بخش 
برگ است.

3-بحثوتطابق
مجاورت  در  ستبرا  متر   1000 با  را  شمشک  سازند  نمونه  مقطع   Assereto (1966)

روستای شمشک مورد مطالعه قرار داد و آن را با چهار عضو (Member) معرفی نمود. 
زیرین،  زغال دار  زیرین، سری  ماسه سنگ  از:  بودند  عبارت  یا عضوها  بخش ها  این 
ماسه سنگ باالیی و سری زغال دار باالیی. Assereto (1966) سن این سازند را تریاس 
باالیی تا ژوراسیک میانی خاطر نشان نمود. این تقسیمات سنگ شناختی در دره نور 
یا چالوس قابل شناسایی و تفکیک نیست به طوری که ستبراي این رســــوبات بین 
2000 تا 2500 متر از دره نور تا دره چالوس اندازه گیری شد (Cartier, 1971). این 
سازند در منطقه جاجرم با 2080 متر ستبرا و دو نوسان و تغییرات اساسی سطح آب 
دریا توسط Vaez-Javadi & Ghavidel-Syooki (2002)  مورد مطالعه قرار گرفت. 
تا کپه داغ  البرز  این سازند در تمامی  اینکه وضعیت سنگ شناختی و ستبراي  به  نظر 
تغییرات بی شماری را نشان می دهد،  Fürsich et al. (2009 a,b) سطح این سازند را 

به گروه ارتقا داده و آن را به سازندهای متعددی تقسیم نمودند.
 Sphenobaeira longifolia هفده گونه ماکروفسیل گیاهی از جمله Fakhr (1977)

و Podozamites lanceolatus   را از لیاس باالیی - ژوراسیک میانی فریزی، جنوب 
ستون   Schweitzer et al. (1997, 1998, 2000, 2003)  .نمود معرفی  مشهد  باختر 
چینه شناسی تریاس و ژوراسیک البرز را به هفت سری از مجموعه گیاهی یا فلورا 
)نورین(، اللبند  اکراسر  از:  عبارتند  باال  به  پایین  از  این سری ها  نمودند.  تقسیم بندی 
پیشین(،  )لیاس  الشت  پسین(،   – میانی  )رتین  کالریز  پیشین(،  رتین  پسین-  )نورین 
انن و شیرین دشت )لیاس پسین – اوایل ژوراسیک میانی( و دانسیریت )ژوراسیک 
 Equisetites beanii,?Cladophlebis دربردارنده گونه های  دانسیریت  میانی(. سری 
 aktashensis, Ptilophyllum minor, Otozamites harrisianus = Ptilophyllum

ماکروفسیل  گونه  هشت   )1382( پورلطیفی  و  جوادی  واعظ  است.   harrisianum

گیاهی را از ژوراسیک میانی سازند شمشک درگلمکان، باختر مشهد معرفی نمودند.  
از  ماکروفسیل گیاهی  نه گونه  و  Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi (2006) سی 

سازند هجدک در حوزه کرمان را معرفی نمودند.
 مجموعه ماکروفسیل گیاهی منطقه تیار، جنوب آمل قابل تطابق با مجموعه های معرفی 
شده از گلمکان )واعظ جوادی و پورلطیفی، 1383(، فریزی )Fakhr, 1977(، پابدانا، 
 ،)1387 جوادی،  )واعظ  ایوا   ،)Vaez-Javadi & Mirzaei-Ataabadi, 2006( هشونی 
 Schweitzer et al. (1995, 1997, 2000, 2003) مکارود  ناج، جم،  زیراب، کجور، 
Assemblage zone Coniopteris hymenophylloides-( اولین زیست زون تجمعی  و 
Ptilophyllum minor( در قاعده سازند دانسیریت در رودبارک، شمال باختر سمنان  

(Vaez-Javadi, 2011) است. به لحاظ چینه شناسی، رسوبات حاوی این ماکروفسیل های 

گیاهی، قابل مقایسه با عضو زغال دار باالیی از تقسیمات آسرتو، سری اَنن از تقسیمات 
Schweitzer et al. (1997)، سری دانسیریت از تقسیمات Bragin et al. (1976) و سازند 

دانسیریت از گروه شمشک از تقسیمات Fürsich et al. (2009a,b) می باشد. 

4-نتیجهگیری
اکوئی ستال ها،  راسته  از  فسیلی  گونه   9 شامل  گیاهی  ماکروفسیل های  از  افق  یک 
بنتیتال ها، سیکادال ها، گینکگوآل ها و کنیفرال ها در منطقه تیار، جنوب  فیلیکال ها، 
با توجه به  البرز مرکزی مورد شناسایی و توصیف قرار گرفت.  شهر آمل واقع در 
گونه های شاخص Equisetites beanii و Elatides thomasii سن آالنین- باژوسین 
برای این مجموعه ماکروفسیل گیاهی خاطر نشان می شود. این مجموعه قابل تطابق 
خاور  )شمال  رودبارک  هراز(،  بلده،  )جاده  ایوا  منطقه  گیاهی  مجموعه های  با 
)حوزه  هشونی  و  پابدانا  و  کپه داغ(  )بینالود،  گلمکان  مرکزی،  البرز  در  سمنان( 

کرمان( است.

شکل 1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه.
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برابر یک  مقیاس  )میله   .  Androstrobus sp. -2 ،  Equisetites beanii  :1 شکل 2- 
سانتی متر است.(

شکل 3- 1 و Nilssonia orientalis  -4 ؛ Compsostrobus brevirostratus  -2؛ 
5 و Cladophlebis aktashensis -6 ؛ Ptilophyllum harrisianum -7 ،3 . )میله 

مقیاس برابر یک سانتی متر است.(

شکل 4- 1 و Ginkgoites parasingularis -2 ؛ Sphenobaiera longifolia -3 ؛ 
Elatides thomasii -5 . )میله مقیاس برابر یک سانتی متر است.(
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