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  )ارتفاعات پنجر(بند در جنوب نطنز ایهاي سازند نايمعرفی دوکفه

 
  4خسرو تهرانی، خسرو ؛3جعفریان، سید محمد علی ؛2هاتمن، میشل ؛*1آقابابالو، بابک

  ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه1

  ـ دانشگاه پریستول انگلستان2

  ـ گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان3

  علوم و تحقیقات تهران ـ گروه زمین شناسی واحد4

  چکیده

. بند با رخنمونهاي کم وسعت قابل مشاهده است، سازند ناي)نزدیک طرق(در جنوب ارتفاعات پنجر در جنوب غرب شهرستان نطنز 

اي در میان رسوبات سازند شمشک که با گستردگی زیـاد در  بند به صورت جدا از هم و تکهالگوي پراکندگی رخنمونهاي سازند ناي

ایها مهمترین گروههاي فسیلی هستند و در کنـار آنهـا گروههـایی    در این سازند، دوکفه.باشدوب کوههاي کرکس وجود دارد، میجن

ایهاي تریاس دیـرین در  در مقایسه با دیگر دوکفه. خورندداران و ارتوسراسها نیز به چشم میهمچون آمونیتها، مرجانها، قطعات مهره

  .شوندبند با تاکسونهاي سازنده ساختارهاي قالبی مشخص میازند نايایهاي سحوضه تتیس، دوکفه

تریاس باالیی نطنز از نظـر   در رسوبات Distichitesو  Pinacocerasهمچون جنسهاي (ایها با مرجانها و آمونیتها همراهی دوکفه

ي موجود در تریاس باالیی جنـوب غـرب   هابر اساس این مطالعه بر روي گونه. توجیه محیط رسوبی آشفته بسیار حائز اهمیت است

  .بند شناسایی شدایهاي سازند ناينمونه از دوکفه 10شهرستان نطنز 

 

 

  Accoment of bivalves from the Nayband Formation south of Natanz 

(Panjar Mountains) 
 

Abstract   
In the south of Panjar mountains,southwest of  natanz(near of Targh), the Nayband Formation with a 
close distribution can be see. Distribution model of outcraps of the Nayband Formation is patch between 
the Shemshak Formation that has biggest distribution in south of Karkas mountains.In this Formation, 
Bivalves is important groups of fossils in close stratigraphic neighbourhood to Ammonites, corals, 
residual bones of Vertebrates, and orthoceras fragments. In correlation with other Late Triassic Bivalves 
of tethyian basin , the Bivalves of the Nayband Formation are characterized by a comparatively of 
framebuilding taxa. Jointing bivalves and corals and Ammonites (such as Distichites and Pinacoceras) Is 
very interesting in Late Triassic sediments of Natanz and in environments characterized a turbidity 
contents. According to this study on Late Triassic  specimens in Southwest of Natanz, could 10 species 
(Mesosaccella subzelima, Catella laticlava, Pinna sp, Indopecten uninodosus, Atreta subrichtofeni, 
Umbrostrea emamii, Costatoria napengensis, Trigonia zlambachensis, Coelopis (Coelopis) krumbecki,  
Paleocardita iranica, ) from Bivalves, recognized. 

 

  مقدمه

درمیـان  . بند در میان سنگها و رسوبات تریاس باالیی ایران از گسترش نسبتاً زیادي برخوردار اسـت سازند ناي

تعداد و فراوانی عمده بار فسـیلی را   ایها از نظرهاي پنجر، گروه دوکفهبند در کوهاي سازند نايگروههاي سنگواره

هاي مطالعه شده در این تحقیق، بسیار مشابه سایر گروههاي معرفی شده از حوضـه تتـیس در آسـیا و    گونه. دارند

هاي هوازده سـنگ  بند، به ویژه در الیهایهاي سازند نايدوکفه. (Hautmann, 2001)آسیاي جنوب شرقی است 

همچنین شـباهتهاي بـین ایـن تاکسـونها بـا       .خورندمارنهاي روشن به چشم می آهکهاي نازك الیه زرد رنگ و

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

2 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

 ;Simon &Hagdor, 2000; Duringer, 1985 ( مدلهاي معرفی شده تریاس آلمان بسیار جالب توجه اسـت 

Bachmann, 1979; Holder, 1961(  

  

  بحث

تري جنوب شـرق نطنـز و بسـیار    کیلوم 20هاي تریاس باالیی در حدود هاي سنگوارهمنطقه جمع آوري نمونه

بنـد در ایـن منطقـه کـه گهگـاه       رخنمونهاي دور از هم سـازند نـاي  . نزدیک به زون ارومیه ـ دختر در ناحیه است 

بنـد،  در بخشهاي زیرین سازند نـاي . باشندگر تکتونیک شدید منطقه میصدها متر از یکدیگر فاصله دارند حکایت

توان یافـت امـا   ها تعداد اندکی سنگواره را میدر این الیه. بات غالب هستندسنگ و شیل در مقابل دیگر رسوماسه

دار کـه محـیط رسـوبی کـم عمـق فـالت قـاره را نشـان                سنگ آهک آهن(در قسمتهاي باالیی که سنگ آهک 

سـتی  هاي گروههاي مختلف نیز گسترش یافته و تنوع فونـاي زی آید، سنگوارهو مارن بیشتر به چشم می) دهدمی

، Pamiroseris merianiنظیـر   توان به ارتوسراسها، شـکم پایـان، مرجانهـایی   از جمله آنها می. کندرا بازگو می

Styllophyllom ،Distichophyllia ،Chevaliera dronovi ،Chondrocoenia schafhaeutli   و

Asteraemorpha crassisepta ،یی چـــون آمونیتهـــاDistichites megacanthus ،Arcestes sp.  و

Pinacoceras imperator ) اولین گزارش از منطقه اصفهان توسطKrystin   ي ایهـا دوکفـه  و) 2007در سـال

Umbrostrea emamii ،Weixiella lutensis ،Costatoria napengensis ،Palaeocardita iranica ،

Trigonia zlambachensis ،Indopecten uninodus ،Mesosacella subzelima، Catella laticlava 

  .اشاره نمود Coelopis krumbeckiو 

 فوناي یافت شده سن آمونیتهاي مشـخص شـده اسـت کـه تریـاس بـاالیی را       مورد اي درنکته جالب حاشیه

              گــزارش شــده اســت گلنــدرود مکــان آبــاده و2  از آمونیتهــاي ایــن زمــان تــاکنون تنهــا. ســازدمشــخص مــی

(Leopold Krystyn,2007). دارا شمشـک بـا   نمایـان اسـت سـازند    چیز هر چه بیش از آن، کوههاي پنجر در 

 تـر با رنگ روشن بندناي رخنمونهاي سازند زدهاي این سازند،میان برون در اما باشدسنگ میهاي ماسههبودن الی

ناحیـه   بـا  آنهـا  زیـاد  خصوص ایـن رسـوبات نزدیکـی بسـیار     نکته جالب توجه در .ضخامت اندك نمایان است و

  ).؟(برشمرد بندناي ترین رسوبات تریاس سازندايتوان حاشیهمی کوه است به طوري که آن راآتشفشانی کرکس

رسـوبات  . شـیلی اسـت   واحـدهاي کربناتـه و   اي ازمجموعـه  جنوب غـرب شهرسـتان نطنـز    در بندناي سازند

صـفحه   خـرده قـاره سـیمرین بـا     برخورد حرکات ارژنیک پست سیمرین که نتیجه اثر پالتفرمی تکتونیزه شده بر

  .(Hautmann,2001) توران بوده است

Hautmann   (2001) ، آشـفته در  اي مـواج و حاشـیه  اي کـم عمـق و  نتیجه این برخورد را تشکیل حوضـه 

 کنـار  در را Pinacocerasبـه عمـق همچـون     دریاي تریاس دانسته است به نحوي که عناصر حیـاتی مشـهور  

              شـیلهاي سـبز تیـره، ماسـه سـنگهاي آرکـوزي و کـوارتزیتی،        . شـود کم عمـق مشـاهده مـی    سازمرجانهاي ریف

منطقـه   بنـد را در ترین بخش سازند نـاي داراي سنگواره عمدهگ آهک هاي سنسنگهاي آهکی و میان الیه ماسه

، به شدت هوازده شـده  باالاین سازند به دلیل هوازدگی  مارنهاي موجود در. دهدجنوب نطنز به خود اختصاص می

از دیگـر  ) گیـرد زیبایی از این کانی را در بر می که بلورهاي(هاي باریت وجود رگه. شودو به رنگ روشن دیده می

  .   نکات جالب در این سازند است
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شناسـایی   سازندهاي معرفی شـده،  بین دیگر در داراي ویژگیهایی است که شاید بندناي سازند: بندسازند ناي

. بند در خاور ایران اسـت نام این سازند برگرفته از شهر ناي. است جایگاه ویژه برخوردار قدمت و بازشناسی آن از و

هـاي  میالدي آقاي دوگالس بـا عنـوان سـنگواره    1929 در یکی از مقاالت اختصاص یافته به این سازند در سال

بند به در این مقاله سازند ناي. پا  پرداخته استکماي و شتریاس از شرق ایران به معرفی بسیاري از فوناي دوکفه

 ـ  الدینین( و سري حوض شیخ) با زمان نورین( بند، سري ناي)آهکهاي مرجانی زمان رتین( سري حوض خان 3

  .تقسیم شده است) کارنین
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