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 چکيده
بخشهاي گلکان )تناوب ماسه سنگ و مـارن(، بيدسـتان )ماسـه سـنگ و آهـک ريفـي(،       در شمال اصفهان به نايبند  سازند 

حوض خان )آهک ريفي با ميان اليه هايي از مارن( وقدير )تنـاوب مايـه سـنگ و    حوض شيخ )تناوب ماسه سنگ و مارن(، 
 -ريفـي مرجـاني  هـاي   آهـک به صـورت اليـه هـاي کليـدي )    بيدستان و حوض خان  هايمارن( قابل تفکيک است. بخش

هـاي گـرم و   . مرجانهاي اسکلراکتينا از اجتماعات فتوزوئن محسوب مي شوند که آب( در منطقه مذکور گسترش دارداسفنجي
کم عمق، محيط تروپيکال و ساب تروپيکال، زون يوفوتيک، شرايط اليگوتروفيک، شوري نرمال و بستر کربناته را براي رشد 
و توسعه خود مشخص مي کنند. با توجه به شواهد صحرايي، اندازه مرجانهاي )کوچک تا متوسط( و تخريب ديواره آنها مـي  

متري( زندگي مي کرده اند. آنها طوفانهـاي   24ينا در زير قاعده امواج طوفاني )حدود توان حدس زد که مرجانهاي اسکلراکت
ي(  مـي باشـد. اطالعاتحاصـله از ايـن     زيادي را متحمل شده اند و نشاندهنده شرايط نامناسب زندگي آنها  )محيط  پر انرژ

 ه قرار گيرد.تحقيقمي تواند در مقايسه برش هاي ديگر همسن در ايران و جهان مورد استفاد
 

Reconnaissance on Palaeoecology of Late Triassic deposits, in 

Dizlu section (North of Isfahan, Central Iran), based on 

Sclectinian Corals 
 

Abstract 
Nayband Formation is cropping out in north of Esfahan. This formation includes five 

members: 1- Gelkan Member (interbedded marl and sandstone), 2- Bidestan Member (marl, 

sandstone and reefal limestone), 3- Howz- e- Sheikh Member (marl and sandstone), 4- 

Howz- e- Khan Member (marl, sandstone and Reefal Limestone) and 5- Qadir Member 

(marl and sandstone with coal seams). The Bidestan and Howz- e- Sheikh Members are 
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composed of well exposed biostromal levels. Scleractina corals were studied by this 

research. Data out of this research revealed that, at that time warm, shallow water, tropical 

to subtropical environment, euphotic zone, normal salinity and oligotrophic conditions was 

dominated at Late Triassic time. According to the field observation, coral size (small- 

medium) and eroded of the epitheca at that time we can sugest that Scleractina lived in 

below storm wave base (about 20 meters). They tolerated many storms and bad living 

conditions (high energy environment). Data out of this research can be used for correlation 

with other counterpart sections. 
 

 مقدمه
در . اما (Seyed- Emami 2003)در ايران مرکزي گسترش وسيدعي دارد رتين(  -سازند نايبند در ترياس پسين )نورين

سدازند نايبندد شدام : بخدش     . (1300متر مدي رسدد )منداني     772ضخامت سازند نايبند به  اصفهان شمال و شمال شرق

اسدفنجي(، بخدش حدوض     -ماسه سدنگ و آهد  ريفيمرجداني    -گلکان )شي  و ماسه سنگ(، بخش بيدستان )شي   

اسفنجي و مارن( و بخش قدير )تناوبي از مارن  -ماسه سنگ (، بخش حوض خان )آه  ريفي مرجاني شيخ )شي  و

. در منوقه مورد موالعه همه بخشدهاي سدازند مدذکور قابد      (Kluyver et al. 1983)و ماسه سنگ قهوه اي( مي باشد 

لکان در گذر به واحد بيدسدتان  گ سيليسي کالستي  بخشدر اين مجموعه، . (Nützel,, et al. 2010)شناسايي است 

در نهايت به واحدهاي تخريبي حوض شيخ، آه  ريفي حوض خان و سيليسي کالستي   است وکربناته  -تخريبي

بخشهاي بيدستان و حوض خان به صدورک افقهداي کليددي آهد      .(Mannani& Yazdi 2009)قدير تبدي  مي شود

ي شرايط ديرينه حاکم بر درياي ترياس پسين شمال اصفهان بدر  ريفيدر ک  منوقه گسترش دارند. اين موالعه به بررس

رخنمدون چينده   اساس حضور مرجانهاي اسکلراکتينا در آهکهاي ريفي بخشهاي بيدستان و حدوض خدان مدي پردازد.   

کيلومتري دهکده ديزلو )جداده   12شمال شرق اصفهان )جاده آسفالته(،  -کيلومتري شمال 72درشناسي مورد موالعه 

 (.1)شک  قرار گرفته است N, 52˚ 01´ 40˝ E ˝10 ´04 ˚33مختصاک جغرافيايي   خاکي( با

 

 بحث
قهدوه اي تدا قهدوه اي سدوخته مدي       و ماسه سدنگ  اصفهان شام : مارنشمال شرق  -شمالقاعده سازند نايبند واقع در 

رن در سوح اليه هاي باشد که متعلق به بخش گلکان مي باشد. ساخت رسوبي چينه بندي متقاطع  و ري   مار  متقا

متر مي باشد. قاعده بخدش بيدسدتان بده وسديله اليده        322ماسه سنگي قاب  مشاهده است. ضخامت اين بخش حدود  

آه  اُاُليتي مشخص مي شود. قاعده بخش بيدستان در تمام ايران مرکدزي بدا آهد  اُاُليتيد  آ داز گرديدده اسدت        

(Kluyver et al. 1983) اسدفنجي   –ر اليه هاي ماسه سنگي، اليه هاي آهکي ريفدي مرجداني   .  در اين بخش عالوه ب

نام  1که به صورک بايوستروم درتمام منوقه گسترش يافته است، مشاهده مي گردد و در اين مقاله از آن به بايوستروم 

ي ها متر ضخامت دارد که در قسمت قاعده آن بيشتر تجمعي از دوکفه ا 1237برده خواهد شد. آه  ريفي مذکور  
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ديده مي شود و به سمت باال عالوه بر دو کفه اي، اسفن  ، مرجان و هترآستريديوم ديده مي شود. گونه هاي مرجاني  

 که در بخش بيدستان شناسايي گرديده، شام :
Distichophyllia cf.  norica, Retiophyllia clathrata, Astraeomorpha crassisepta, Crassistella  juvavica. 

بيدستان، ماسه سدنگهاي نداز  اليده بدا ميدان       بخش متر مي باشد. پس از آهکهاي ريفي 10خامت بخش بيدستان ض 

اليه هايي از مارن در بخش حوض شيخ ديده مي شوند که بر اثر فرسايش شيب زمين بسديار ماليدم گرديدده اسدت و     

متر مي باشد. بخش حوض  33 يخحوض ش رنگ رسوباک به صورک قهوه اي تا نارنجي در آمده اند. ضخامت بخش

متر مي باشدد.   1337( که ضخامت  آن 0خان با کربناتهاي صخره ساز ضخيم اليه ريفي مشخص مي شود )بايوستروم 

، شکم پدا،  اياين بخش داراي مجموعه هايي از سنگواره هاي خوب حفظ شده از جمله: مرجان، هيدروزوآ، دوکفه 

 مرجاني که در بخش حوض خان شناسايي گرديده، شام : بازوپا و خار پوست مي باشد.گونه هاي
Distichophyllia cf.  norica, Retiophyllia norica, Oedalmia norica , Cuifia columnaris, Cuifia 

gigantella, Astraeomorpha confuse,  Crassistella  juvavica 

عالوه بر ايدن در ادامده رسدوباک تريداس     مايد. مجموعه اين فسيلها سن رتين را براي بخش حوض خان مشخص مي ن

 که به بخش قدير موسوم مي باشد. مشاهده مي شود متر 152قهوه اي با مارن با ضخامت  ماسه سنگتناوب پسين 

 * فاکتورهاي کنترل کننده توليد کربناک در ريف ها: 

کننددگان کربنداک در پالتفدرم هداي     دما: دما به عنوان يکي از مدؤثرترين عوامد  در توسدعه و پراکنددگي توليدد       -1

( مدي  00-05) 0c. بهترين دماي رشد و نماي مرجانهاي هرماتي ددي  بين (Wilson & Vecsei 2005)کربناته مي باشد

نور: موجوداتي که در زون يوفوتي  زيست مي کنند، ارگانيسم هايي هسدتند کده نيداز بده      -0.(Moore 1956)باشد. 

شوري  -3 (Hallock & Schlager, 1986).شد مرجانهاي هم زيست دار منوبق مي باشندشرايط پر نور و بر حداکثر ر

مدي   32- 33(psuآب دريا:بيشتر موجوداک دريايي نسبت به تغييدراک شدوري حسداس هسدتند. مرجانهدا در شدوري )      

ماهيدت کدف     -3. (Haig 2002)مي باشدد.   37(psu توانند زندگي کنند. اما بهترين شوري براي آنها، شوري نرمال )

بستر و انر ي هيدروديناميکي:پالنوال فقدط روي يد  زمينده محکدم مثد  اليده سدنگي، مرجانهداي ديگدر، صددفها و           

ميدزان مدواد  دذايي: مدواد     -5. (Romero et al., 2002)قسمتهاي اسکلتي ديگر ارگانيسم ها مدي تواندد قدرار بگيدرد.     

ب مي شود و نقش مهمي در توليد و از بدين رفدتن ريفهدا     ذايي يکي از عوام  مؤثر در پراکندگي موجوداک محسو

. زماني که مواد مغذي در محيط کم باشد، شرايط اليگوتروفي  ايجداد مدي شدود. مرجانهدا  در     (Flügel 2010)دارد 

عمق آب:کورالهاي هرماتي ي  بدين سدوح آب تدا    -7 (Pomar et al. 2004).شرايط اليگوتروفي  زيست مي نمايند

. بندابر ايدن   (Moore, 1956)متدر زيسدت مدي کنندد      52ندگي مي کنند. اما بيشتر آنها در عمق کمتدر از  متر ز 02عمق 

حضور مرجانهاي اسکلراکتينا در رسوباک ترياس پسين ناحيه شمال اصدفهان ) بدرش ديزلدو( بيدانگر زون يوفوتيد ،      

 ترياس پسين مي باشد. شرايط  الب اليگوتروفي ، شوري نرمال، بستر کربناته، دريايي گرم و کم عمق
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 مرجانهاي ترياس پسين، سازند نايبند )شمال اصفهان(

 30جدنس و   17نمونه از مرجانهاي سازند نايبند )بخش بيدستان و حوض خدان( جمدع آوري گرديدد کده شدام       022

مال اصدفهان  مرجانهاي سازند نايبند نسبتاً از تنوع خوبي برخوردارهستند. مرجانهاي تريداس پسدين شد   . گونه مي باشند

بيشتر به صورک توده اي رشد نموده اند. مرجانهاي اسکلراکتينا در منوقه مدورد موالعده بده دليد  اندر ي زيداد امدواج        

درجه در اليه هاي رسوبي چرخش يافته اند. همننين اپي  102طوفاني، جابجايي يافته و شکسته شده اند، حتي حدود 

آنها کوچ  تدا متوسدط اسدت و مورفولدو ي آنهدا نشداندهنده شدرايط         تکاديواره مرجانها تخريب شده است. اندازه

(. اين اشکال نشاندهنده تالش آنها براي بقا مدي باشدد.  بندابراين مدي تدوان      0نامناسب زندگي آنها بوده است )شک . 

ونده  گفت: ذراک رسوبي و موجوداک زنده در طي طوفان قوي جابجايي يافته اند. گاهي محيط آرام بوده است، بده گ 

سدانتيمتر را دارا   5 -12اي که مرجانها توانسته اند ابعاد در حد چند سانتيمتر بدست آوردند. تعدادي از کلني ها قودر  

مي باشند که نشان دهنده زندگي نسبتاً کوتاه آنهاست.کلني هاي بدست آمده از ناحيه شمال اصفهان  پهن مي باشند،  

(. البته اشکال انفرادي يا اشکال کوچد  فاسدلوهيد نيدز قابد      3تند)شک  . بيشترين شک  رشد آنها تامناستروهيدها هس

تشخيص است که آنها در جاهاهيکه انر ي امواج کمتر بوده و قابليت حفاوت را داشته اند، زندگي مي کرده اندد. بدا   

راکتينا در زير توجه به شواهد صحرايي و موالعه ميکروسکوپي ديواره مرجانها مي توان حدس زد که مرجانهاي اسکل

متري واقع شده باشند. به طور معمول ايدن عمدق    02-05قاعده امواج طوفاني زندگي مي کرده اندکه ممکن است در 

مناسبي جهت ي  زندگي آرام براي آنها بوده است. اما وقتي طوفان قوي ايجاد شده، آنها جابجايي يافته و بدا ديگدر   

ن تجمع مي يابند. اينننين طوفانهاي کثير الوقوع نمي باشدند. بندابراين   قوعاک تخريبي و ارگانيکي به صورک رودستو

مرجانها مي توانسته اند، توسعه يابند. الزم به ذکر است که نرخ رسوبگذاري در ترياس پسين شمال اصفهان زياد بوده 

 ته زياد رشد نمايند. است. بنابراين مرجانها براي جلوگيري از مدفون شدگي و بقا تالش زيادي نمودند اما  نتوانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: شراي  نيستي نامناسب براي مرجانهاا و تاالش باراي نناده مانادم )انادانه کوچاک،        2.؛ شکل . 3؛ سمت چپ: شکل 2سمت راست: شکل 
(: هيستوگرام درهد فراواني اشکال رشد ) انفرادي، فاسلوئيد و کلني( مرجانهاي تريااس  3دم مجدد(؛ )شکل . مورفولووي خميده و جوانه ن

 پسين منطقه شمال اهفهام
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 گيرينتيجه

مرجانها در رسوباک ترياس پسين )سازند نايبند( واقع در برش ديزلو، نقش مهمي را در بداز سدازي شدرايط حداکم بدر      

محيط ديرينه ايفا مي کنند. مرجانهاي اسکلراکتينا از اجتماعاک فتوزوهن محسوب مي شدوند کده آبهداي گدرم و کدم      

پيکال و ساب تروپيکال، زون يوفوتي ، شرايط اليگوتروفي ، شوري نرمال و بستر کربناته را بدراي  عمق، محيط ترو

رشد و توسعه خود مشخص مي کنند. در بخشهاي بيدستان و بخدش حدوض خدان )سدازند نايبندد( رشدد و گسدترش        

رشدد نمدوده اندد.      ريفهاي مرجاني چشمگير است. مرجانهاي ترياس پسين شمال اصفهان بيشتر بده صدورک تدوده اي   

بيشترين شک  رشد آنها تامناستروهيدها هستند. البته اشکال انفرادي يا اشدکال کوچد  فاسدلوهيد نيدز قابد  تشدخيص       

است که آنها در جاهاهيکه انر ي امواج کمتر بوده و قابليدت حفاودت را داشدته اندد، زنددگي مدي کدرده اندد. انددازه          

آنها نشاندهنده شرايط نامناسب زندگي آنهدا )محديط پدر اندرزي(  در      مرجانها کوچ  تا متوسط است و مورفولو ي

 آبهاي گرم و کم عمق درياي ترياس پسين بوده است.
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