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 Introduction: The Shemshak Group contains a rich and diversified flora in the Abyek and 

Jirande areas (western Alborz). This paper considers the description of ferns and horsetails 

from this flora and their ecological significance.  

Materials & Methods:  First, plant macrofossils of the Shemshak group were collected from 

a coal-bearing horizon in Jirande area and a coal-bearing horizon in Abyek area. After 

preparing and taking photos, the samples were studied and the classification of the samples was 

done based on identification keys. 

Results: The study revealed the occurrence of five species of Equisetales, seven species of 

Filicales, and two species of Marattiales; among these, two genera and five species are recorded 

for the first time from Iran. Moreover, two species are recorded as new to the western Alborz. 

Monospecific thickets of Equisetites muensteri, Clathropteris meniscioides, and Dictyophyllum 

nathorsti were extended across large regions of the lowland, providing an accessible source of 

food for sauropods. The different parts of these sub-environments were covered by 

monospecific thickets of Equisetites laevis, Schizoneura paradoxa, Neocalamites hoerensis, N. 

ishpushtensis, Clathropteris obovata, Dictyophyllum exile, D. nathorsti, and Thaumatopteris 

brauniana, forming a significant food source for sauropods, while drier habitats within the delta 

were occupied by Symopteris pseudolobifolia and Marattiopsis barnardii , which had a less 

important role in sauropod’s diet. 

Conclusion: The studied horizon in the Abyek area represents a Rhaetic delta lowland.  The 

studied horizon in the Jirande area is Liassic in age, well developing in parts of delta lowland 

and delta upland sub-environments. 
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 مقاله پژوهشی  
 
 

 

 

 

ها در آن یشناختنقش بوم یو بررس الیمارات و کالیلی، فزتالیاکوئ یهاراسته یمعرف

  یالبرز غرب رنده،یو ج کیآب ینواح  کیمزوزوئ یهانهشته

 

 

 

 

 1، علی سلگی3عطاآبادی، مجید میرزایی1، مهران آرین*2مالیوسفی، معصومه سهرابی1سید کامیار کامران
 

 
 ی، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالم ،قاتیواحد علوم و تحق علوم زمین، دانشکده علوم پایه،ه گرو  1
 ی، اسالمشهر، ایراندانشگاه آزاد اسالم ،زمین شناسی، واحد اسالمشهرگروه   2
 دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ،گروه زمین شناسی، دانشکده علوم  3

 چکیده  کلمات کلیدی
 البرز غربی

 یزتالاکوئ
 فیلیکال
 ماراتیال

 گروه شمشک
 های گیاهیماکروفسیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای گیاهی هکروفسیلنی از ماای غهای گروه شمشک در نواحی آبیک و جیرنده، واقع در البرز غربی، در بر دارنده مجموعهنهشته مقدمه: 

 ازد.یه می پردن دو ناحناختی این گیاهان در ایشهای گروه شمشک و بررسی نقش بوماست. این مقاله به معرفی دم اسبیان و سرخس

یک برداشت ر ناحیه آبددار زغال دار در ناحیه جیرنده و یک افقهای گیاهی گروه شمشک از یک افق زغالماکروفسیل ابتدا ها:مواد و روش

 .جام پذیرفتان ناساییشاس کلیدهای اسها بر بندی نمونهردهو سیس  مورد مطالعه قرار گرفتند ،سازی و تهیه عکسها پس از آمادهنمونه .شد

و دند که در این میان، ااسایی شدهها شنیالو دو گونه از مارات هاها، هفت گونه از فیلیکالدر این مطالعه پنج گونه از راسته اکوئیزتال نتایج:

ن فروبوم سیعی از ایوهای خشبشوند. گزارش می گونه برای نخستین بار از ایران و دو گونه برای نخستین بار در البرز غربیجنس و پنج 

که  شدهمی پوشیده Dictyophyllum nathorstiو  Equisetites muensteri ،Clathropteris meniscioides از ایگونه تک هایبیشه توسط

 ایگونه ای تکهبیشه توسطه جیرندناحیه به متعلق گوناگون  هایشده است. بخشدسترس برای تغذیه سوروپدها محسوب می ای قابلاندوخته

، Equisetites laevis ،Schizoneura paradoxa  ،Neocalamites hoerensis،N. ishpushtensis  ،Clathropteris obovataاز

Dictyophyllum exile ،D. nathorsti وThaumatopteris brauniana مار شبه شده که اندوخته غذایی مهمی برای سوروپدهامی پوشیده

 Marattiopsis barnardiiو  Symopteris pseudolobifoliaهای ترِ این دلتا، خاستگاه گونههای خشککه، زیستگاهدرحالی ،اندرفتهمی

 اند.ها داشتهبوده که نقش ناچیزی در رژیم غذایی سوروپد

ه زمان بدر ناحیه جیرنده متعلق  افق بررسی شده. است وبوم دلتا در زمان رتینمعرف فر افق بررسی شده در ناحیه آبیک گیری و بحث:نتیجه

 .هایی از فروبوم و فرابوم دلتا گسترش داشته استلیاس بوده و در بخش
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 قدمهم
ای متمایز، مشتمل شمشک یک واحد سنگ چینه )سازند( گروه       

میان مراه هبههای رسی، سیلت سنگ و ماسه سنگ بر تناوب نهشته

(. ارتباط 3و  2 ،1) است دارفسیل دریایی هایتناوب و زغالسنگ هایالیه

و  کندجای دیگر تغییر میها از جایی بهای این نهشتهو توالی چینه

این  ،Asseretoبه شرایط حاکم بر حوضه رسوبی بستگی دارد. 

در برگیرنده -)سازند( ای رسمیواحد سنگ چینه عنوانهرا ب هانهشته

پایینی،  دارزغال سری پایینی، سنگ ماسه (lithozone) سنگیِ واحد چهار

؛ وانگهی، (4) کندمی معرفی -باالیی دارباالیی و سری زغال ماسه سنگ

که کاربرد  دارد آن از حکایت sseretoA (5) بعدی شناختیچینه مطالعات

شمشک در  گروه تر است.های مزبور مناسببرای نهشته "گروه" عنوان

از دیر بار مورد  گیاهی هایتنوع ماکروفسیل دلیلبهمنطقه البرز غربی 

 یهاوجود سنگواره Göppertنخستین بار  بوده است: پژوهشگران توجه

ها را اسبیان و سرخس، ازجمله، هفت گونه از دماسیبه سن ل یاهیگ

 و Sture (7،) Schenk (8 ،)Krasser (9)سپس  .(6) کندگزارش می

Zeiller (10) کنند.می غربی اشاره در البرز گیاهی هایسنگواره وجود به 

های اسبیان و سرخساین نویسندگان هر چند اهمیت بررسی دم

اند، اما مقاالت ایشان فاقد تصویر و یا گروه شمشک را گوشزد کرده

 فتشریح و توصی ، بهو همکاران Boureauها بوده است. توصیف نمونه

ناحیه رودبار واقع در البرز غربی  های گیاهی درگونه از ماکروفسیل دو

 Fakhrکنند. نمی ها اشارهاسبیان یا سرخساما به دم ،(11) پردازندمی

ها را در معادن زیاران، هیو، و آبیک )البرز گونه از سرخس دوازده

ها سه گونه از سرخس Schweitzer سپس .(12) کندمعرفی می غربی(

اسبیان و دوازده دم از گونه سیزده (14) و همکاران Schweitzer و (13)

ها را در مناطق مختلف البرز )ازجمله در سنگرود(، گونه از سرخس

گذشته  مطالعات در که جاآن از کنند.می مان و افغانستان معرفیکر

اند، ها پراکنده بوده و تمرکز بر روی البرز غربی نداشتهبردارینمونه

پژوهش حاضر بر یک افق غنی از سنگواره گیاهی در ناحیه آبیک و 

 دار در ناحیه جیرنده متمرکز شده است.یک افق زغال
 

 هاروشمواد و 

ه البرز محدوده مورد مطالعه در زیرپهن: مطالعه مورد دودهمح      

 119یه جیرنده،  پاکده در ناح-جای گرفته است. برش سنگرود غربی

ک، کیلومتری شمال باختر شهر قزوین، در استان گیالن و برش آبی

در  کیلومتری جنوب خاور شهر قزوین، 60در ناحیه آبیک، واقع در 

  .تاستان قزوین، قرار گرفته اس

گیاهی گروه شمشک  هایماکروفسیل مطالعه، در این :کار روش        

دار در ناحیه دار در ناحیه جیرنده و یک افق زغالاز یک افق زغال

یرنده با شماره متوالی با پیشوند ج هاینمونه است. برداشت شده آبیک

KJ سری با پیشوند های آبیک با شمارهو نمونهKA  اند. گذاری شدهنام

 پاناسونیک دیجیتال دوربین توسط عکس، تهیه و سازیاز آماده پس هانمونه

FZ200برابر مورد  20 نماییچشمی با بزرگ دو میکروسکوپ وسیله، به

و   Taylorگذاریها بر مبنای نامنمونهبندی مطالعه قرار گرفتند. رده

 ( انجام پذیرفته است.15همکاران )
 

 نتایج
  های گیاهیفسیلبندی ماکرورده      

Phylum: Sphenophyta 
Order: Equisetales  

Family: Equisetaceae  

Genus: Equisetites Sternberg, 1833 

Type species: Equisetites muensteri Sternberg, 1833 

  b Equisetites muensteri Sternberg, 1833)و  a، 2)شکل    
Material. KA 1-6 

شامل ساقه پوشیده از نیام  -نمونه از این گونه 6تعداد توصیف:        

دست در ناحیه آبیک به -برگی، اثر ساقه، دیافراگم، و نیام برگی مجزا

ساقه متر از طول یک میلی 33شامل ترین نمونه آمده است. کامل

( nodeمتر است که دو گره )میلی 13 پهنای برگی( به با نیام )پوشیده

 16( زیرین internodeگره )شود. طول میانبر روی آن دیده می

 leafمتر است. نیام برگی)میلی 9گره باالیی -متر و طولِ میانمیلی

sheathاست.  گره را پوشانده انکل درازای می ،(، متشکل از ده برگچه

برآمده  و سیمایی (acute) تیز متر پهنا، راس نوکمیلی 5/1ها برگچه

مثلثی کشیده و  (commissural furrow) ناحیه میان دو برگچه دارند.

 vascularهای آوندی )ها، آثار دستهنوک تیز است. بر روی برگچه

bundle،) ها دیافراگم شود.مانند، دیده می دنده خطوط طولی صورتبه

تهی، بدون تزیینات و در پیرامون  متر، میانمیلی 18تا  3دارای قطر 

 
 مورد مطالعه هیبه ناح یدسترس یهاو راه ییایجغراف تی: موقع1شکل 
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پهنای  ( بهtubercleکوچک ) های شعاعیاز برجستگی ایدارای حلقه

ها دیده برگی مجزا، که در کنار دیافراگم هایمتر هستند. نیاممیلی 3

 commissuralدو برگچه ) میان شیار هستند. برگچه 8 شامل شوند،می

furrowها، بسیار کشیده، باریک، و نوک تیز و فاصله (، در این نیام

 متر استمیلی 5/2تا  2میان دو شیار 

              c (  Equisetites laevis Halle, 1908، 2)شکل                   
Material. KJ 1-6 

از ناحیه  ه،نمونه از این گونه، شامل آثار ساق 6تعداد توصیف:        

جای  ساقه بر متر از طولمیلی 60حداکثر  است. دست آمدهجیرنده به

تا  40گره متر و درازای میانمیلی 28تا  27مانده است. عرض ساقه 

 ازی باهای موصورت دندههای آوندی بهمتر است. آثار دستهمیلی 45

 یهاشود. قطعاتی از ساقهمتر دیده میعدد در سانتی 12تراکم 

و طول  4پهنای  هب -های اصلیکنار ساقه صورت پراکنده، دربه -فرعی

ی فرعی هاها در ساقهتراکم دنده ،شودمتر دیده میمیلی 13بیش از 

 متر( است.عدد در سانتی 12مشابه ساقه اصلی )
Order: Equisetales 

Family: indet. 
Genus: Schizoneura Schimper and Mougeot, 1844 emend. 

Bomfleur, 2013 

Type species: Schizoneura paradoxa Schimper and Mougeot, 

1844, nom. Cons. (Zijlstra et al., 2007, Herendeen, 2011) 

Schizoneura paradoxa Schimper and Mougeot, 1844, nom. 

Cons. (Zijlstra et al., 2007; Herendeen, 2011)  

 ) d، 2)شکل 
Material. KJ 7-11 

ده است. شگونه در ناحیه جیرنده یافت  نمونه از این 5توصیف:        

 5/3متر و پهنای میلی 65طول ای بهترین نمونه شامل ساقهکامل

 ره باگشود. ساقه دارای دو متر است که در محل گره متورم میمیلی

 متر است. چهار دسته آوندی بر سطح ساقه دیدهمیلی 35فاصله 

 (leaf sheath)در محل گره، دو دسته برگ غالف مانند  شود.می

درازای  و مترمیلی 5ای، به پهنای حداکثر کشیده و نواری تا سرنیزه

وند. شمی ساقه متصل صورت متقابل بهو به متر، در یک نقطهمیلی 53

. شودبرگچه به شکل خطی و موازی تشکیل می 10تا  7هر غالف از 

ها گبرگرها آثاری از روی آن و بر متر استلیمی 6/0ها پهنای برگچه

 شود.های طولی موازی دیده میصورت برآمدگیبه
Order: Equisetales  

Family: indet. 
Genus: Neocalamites Halle, 1908  
Type-species: Neocalamites lehmannianus (Göppert) Weber, 

1968 
 1955hukla, Jacob and SNeocalamites ishpushtensis  

 ) e، 2)شکل 
12Material. KJ  

دست آمده یک نمونه از این گونه در ناحیه جیرنده به توصیف:       

متر از طول ساقه است. تعداد دو بند میلی 55است. این نمونه شامل 

گره میان متر و طولمیلی 6پهنای ساقه  حفظ شده است. روی ساقه بر

های طولی پوشیده شیارها و دنده متر است. سطح ساقه بامیلی 17

(، با قطر leaf scarsها )شده است. بر روی بندها آثار فروافتادن برگ

 شود. متر، دیده میمیلی 5/0
Neocalamites hoerensis (Schimper) Halle, 1908 

 ) f، 2)شکل 
Material. KJ 13 

ت دسیک نمونه حاوی این گونه از ناحیه جیرنده به توصیف:       

متر میلی 90ای با ساقه ترین قطعه حفظ شده شاملاست. بزرگ آمده

د دیده متر است. بر روی این ساقه اثری از بنمیلی 29طول و پهنای 

 متر ومیلی 90گره بیش از دهد طول میانشود که نشان مینمی

 19 نسبت طول به پهنای آن بیش از سه برابر است. این ساقه حاوی

یگری در قطعه د متر است.های آوندی( در هر سانتیدنده )اثر دسته

 بر ک بنددنده، بخشی از ی 14 متر و دارایمیلی 13پهنای  از ساقه، به

گ ر برمحل بند به یک اثجای مانده است. در این قطعه، هر دنده در 

(leaf-scarمنتهی می )متر است.میلی 8/0 شود. قطرِ هر اثر برگ 
Phylum Pteridophyta 
Class: Leptosporangiate Ferns 
Order: Filicales 

Family: Dipteridaceae Seward and Dale, 1901 

Genus: Clathropteris Brongniart, 1828 

Type species: Clathropteris meniscioides Brongniart 

(Brongniart) Brongniart, 1828 

Clathropteris meniscioides (Brongniart) Brongniart, 1828 

 h)و  g، 2)شکل 

Material. KA 23-37  
مده آدست نمونه از این گونه در ناحیه آبیک به 15 توصیف:       

 طعاتقمتر از پهنای سانتی 12متر از طول و سانتی 9است. حداکثر 

 1حفظ شده است. رگبرگ اصلی )درجه یک( ساده و پهنای آن 

گبرگ درجه ر 70تا  45های درجه دو با زاویه رگبرگ متر است.میلی

رگ های درجه سه به حالت عمود از رگبشوند. رگبرگاصلی جدا می

، های درجه دو و سهشوند. از پیوستن رگبرگدرجه دو منشعب می

اد گیرد که ابعمنظمی شکل می ( نسبتاareoleًمستطیلی ) هایشبکه

درجه  90درجه چهار با زاویه  هایرگبرگ متر است.میلی 5×10ها آن

های چند ضلعی شوند و شبکههای درجه سه جدا میبرگاز رگ

وسط تالگو  همین کنند.می ایجاد مترمیلی 5/2×5/2 به ابعاد تریکوچک

 شود.های اخیر نیز تکرار میهای درجه پنج درون شبکهرگبرگ
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 : 2شکل 

a-b. Equisetites muensteri; c. Equisetites laevis; d. Schizoneura 

paradoxa; e. Neocalamites ishpushtensis; f. Neocalamites 

hoerensis; g-h. Clathropteris meniscioides 
        

        
Clathropteris obovata Ôishi, 1932 

 ) a، 3)شکل 

Material. KJ 34 
 ،است شده جیرنده یافت ناحیه در گونه یک نمونه از این توصیف:       

متر لیمی 63 متر و پهنایمیلی 81 این نمونه شامل فروند پنه به طول

به ند قالب مان تیز و خمیده و نوک هایدندانه یداراحاشیه پن  است.

ن پراس  سویکامل و اغلب به هاحاشیه لوب است. مترمیلی 5/2عمق 

متر یمیل 3/0تا  8/0 پهنای به و برجسته باریک میانی رگبرگ اند.خمیده

درجه  55تا  45صورت متناوب و با زاویه های جانبی بهرگبرگ است.

  بند.یاشوند و تا راس هر لوب ادامه میاز رگبرگ میانی منشعب می

برای نخستین بار از  Clathropteris obovataگونه  مقایسه:       

 .C. meniscioides  ،Cهای با گونه شود. این گونهایران گزارش می

platyphylla و C. elegans گونه در است: مقایسه قابلC. meniscioides، 

های جانبی برجسته و شطرنج تر و رگبرگقطعات دارای پهنای بیش

، قطعات دارای شکل بیضی و C. platyphyllaدر گونه  ،مانند هستند

تر خطی هایتر و دندانهبررسی، دارای ابعاد بزرگ نسبت به گونه مورد

تر از گونه ، قطعات خطی و باریکC. elegansدر گونه  ،ترندو باریک

 های مثلثی و غیر خمیده هستند.بررسی شده و دارای دندانه
Genus: Dictyophyllum Lindley and Hutton, 1834 
Type species: Dictyophyllum rugosum Lindley etand Hutton, 

1834 
Dictyophyllum exile (Brauns) Nathorst, 1878 

 c)و  b، 3)شکل 

Material. KJ 35-46 

ه برداشت نمونه از این گونه از ناحیه جیرند 12تعداد  توصیف:       

 148 طول با حداکثر هایی از فروند پنهبخش ها شاملنمونه است. شده

 متر هستند. راشیس پن دارای خطوطمیلی 35متر و پهنای میلی

تقابل مها با آرایش پینولمتر است. میلی 2/1تا  5/0طولی و پهنای 

ده، پن خمی سوی راسپیوندند. سپس، بهراشیس می متقابل به تا نیمه

 سبتاً ها نپینول شوند. سینوس میان( منتهی میacute) راسی تیز و به

ل پینول درصد از طو 15ساییده تا گرد و شامل  باز، در انتها عموماً

ا ه از راشیس جددرج 90تا  55های میانی با زاویه است. رگبرگ

های هشبک جانبی هایرگبرگ یابند.پینول امتداد می و تا نوک شوندمی

به های مشاها شبکهکه درون آن دهندپنج یا شش ضلعی را شکل می

 شود. تری دیده میو کوچک

Dictyophyllum nathorsti Zeiller, 1903 

 e)و  d، 3)شکل 

Material.  KA 38, 39; KJ 47-55 

نمونه از ناحیه  9نمونه از این گونه از ناحیه آبیک و  2 وصیف:ت       

بخش  دست آمده است. دو نمونه، از ناحیه جیرنده، شاملجیرنده به

ای فروند نخستین هستند. راشیس اولیه کمانی شکل بوده که قاعده

بخش پروکسیمال  طول آن حفظ شده و پهنای آن در متر ازمیلی 73

(، با primary pinnaت. تعداد نُه پن نخستین )متر اسمیلی 5بیش از 

درجه، بر روی  70تا  55متر از یکدیگر و با زاویه میلی 7تا  3فاصله 

راشیس پن  متر از درازایمیلی 750اند. گرفته راشیس اولیه قرار

متر است که میلی 5/1حفظ شده و پهنای آن در محل انشعاب 

متر میلی 32ها تا پن رسد.می مترمیلی 5/0و تا  یابدمی کاهش تدریجاً

های اند. سطح پهنک توسط توسط شبکههم پیوستههاز طول خود ب

های شبکه ها،شبکه درون این شود.می ها پوشیدهچندضلعی از رگبرگ

سایر  .(e، 3شکل شود )تری دیده میتر و ظریفچندضلعی کوچک

د که حداکثر آزاد پن نخستین هستنها معرفِ قطعاتی از بخش نمونه

ها، در ها حفظ شده است. پهنای این پنمتر از طول آنمیلی 62

ها متر در تغییر است. پینولمیلی 24تا  17های مختلف، بین نمونه

متر میلی 8 متر و عرضمیلی 14تا  13طول تیز به شکل و نوک داسی

ها حاده و در انتها نوک تیز و اندازه آن هستند. سینوس میان پینول

 های میانی با زاویهدرصد از طول پینول است. رگبرگ 50در حدود 
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شوند و تا راس پینول امتداد درجه از راشیس جدا می 85تا  63

های پنج یا شش ضلعی را شکل های جانبی شبکهیابند. رگبرگمی

های تر به شبکههای ظریفتوسط رگبرگ هااین شبکه ،دهندمی

 (. fو d، 3 شوند )شکلتری تقسیم میکوچک
 

 
 : 3شکل 

a. Clathropteris obovata; b-c. Dictyophyllum exile; d-f. 
Dictyophyllum nathorsti; g-h. Thaumatopteris brauniana. 

 

 

 

 
Genus: Thaumatopteris Popp, 1863  
Type species: Thaumatopteris brauniana Popp, 1863 nom. 

cons., Zijlstra and Van Konijnenburg-van Cittert, 2019 

 Thaumatopteris brauniana Popp, 1863 

 h)و  g، 3)شکل 

Material. KJ 56-68 

نمونه از این گونه از ناحیه جیرنده برداشت  13تعداد  توصیف:       

 primary) متر از طول قطعات اولیه فروندمیلی 56 حداکثر است. شده

segment حفظ شده است. راشیس دارای شیارهای طولی و پهنای )

درجه و با وضعیت  90ها با زاویه متر است. پینولمیلی 5/2تا  6/1

های اند. پینولدو سوی راشیس جای گرفته متناوب در متقابل تا نیمه

مانند، تا مثلثی کشیده  دارند و به شکل نوار زایا و نازا سیمایی یکسان

بریده  دار، بریده یا عمیقاًها صاف، موجوند. حاشیه پینولشدیده می

طول بر جای  متر و بیشینهمیلی 11تا  9 ها عموماًپینول است. پهنای

متر میلی 5/3تا  5/0ها پینول متر است. است.میلی 70ها مانده از آن

متر میلی 6/0راشیس  در نزدیکی رگبرگ اصلی فاصله دارند. از یکدیگر

های جانبی رگبرگ ،شودمی وضوح دیده پینول به و تا انتهای ردپهنا دا

درون دهند. وجهی تشکیل می های ششتری دارند و شبکهکم وضوح

( soriها )هاگینهگیرند. تری جای میهای ظریفها، شبکهاین شبکه

 متر هستند.میلی 5/0تا  7/0ای شکل و دارای قطر دایره

Family: Matoniaceae   

Genus: Phlebopteris Brongniart, 1836  

Type species: Phlebopteris polypodioides Brongniart (1828-

1836) 

Phlebopteris muensteri (Schenk, 1865–1867) Hirmer and 

Hörhammer, 1936 

 (a، 4ل )شک
Material. KA 40 

 ستده اآم دستبه کیآب هیناح ازگونه  نینمونه از ا کی توصیف:       

 5/2فروند است. پهنای راشیس از طول  متریلیم 35شامل  که

 هالشود. پینومتر است و بر روی آن یک کانال طولی دیده میمیلی

ی درجه بر روی راشیس جا 75با آرایش نیمه متقابل و با زاویه 

تا  8/0ای به طول های مجاور در قاعده توسط پردهاند. پینولگرفته

ارای دها نواری شکل، پیوندند. پینولدیگر میمتر به یکمیلی 5/0

متر از میلی 19متر هستند و تا میلی 6/3تا  3و پهنای  حاشیه کامل

د. متر پهنا دارمیلی 6/0رگبرگ میانی  ها حفظ شده است.طول آن

شعب من دو شاخه با آرایش و عموماً درجه 65 با زاویه جانبی هایرگبرگ

ی هادهند. فاصله رگبرگتشکیل نمیگاه شبکه شوند، اما هیچمی

اشیه حها در نزدیکی رگبرگ این ،متر استمیلی 4/0جانبی از یکدیگر 

 رسند.درجه به کناره پینول می 25شوند و با زاویه خمیده می

برای نخستین  Phlebopteris muensteriگونه  :بحث و مقایسه       

 Phlebopteris polypodioidesگونه  در گردد.می بار از ایران گزارش
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Brongniart, 1836ها و زاویه اتصال آنها پینول ، شکل، ابعاد و فاصله

بندی آن با به راشیس مشابه گونه مورد بررسی است، اما رگبرگ

های جانبی در که، رگبرگطوریبه ،گونه بررسی شده تفاوت دارد

با ها، شوند و هر یک از شاخهنزدیکی رگبرگ میانی دو شاخه می

 دهد.پیوستن به انشعابِ رگبرگ مجاور، تشکیل شبکه می
Order: Marattiales 
Family: Marattiaceae 
Genus: Symopteris Hsü, 1979 
Symopteris pseudolobifolia 

 (b، 4)شکل 
Material. KJ 69, 70 

دست آمده دو نمونه از این گونه در ناحیه جیرنده به توصیف:       

 86متر و پهنای آن بیش از میلی 80بیش از  است. طول فروند

متر میلی 8و پهنای  طولی راشیس اصلی دارای خطوط متر است.میلی

اند و درجه بر روی راشیس اصلی جای گرفته 90ها با زاویه است. پن

پن دارای  راشیس ها حفظ شده است.آن متر از طولمیلی 34حداکثر 

ها با های نازا، پینولدر پن متر و خطوط طولی است.میلی 1پهنای 

ها دارای سیمایی پینول این ،شوندمی متصل راشیس درجه به 85زاویه 

متر و میلی 6تا  5/4متر، پهنای میلی 18تا  16مستطیلی به طول 

شده  جمع پروکسیمال ها در بخششده هستند. قاعده پینول راس گرد

تا  دارکنگره یزها صاف، رحاشیه آن ،بخش دیستال کشیده است و در

های و رگبرگ یافته میانی تا انتهای پینول امتداد رگبرگ دار است.موج

درجه از آن منشعب و دو تا سه بار دو  50تا  45جانبی با زاویه 

متر است عدد در میلی 3های جانبی تراکم رگبرگ ،شوندشاخه می

 (. یک پنِ زایا در بخش زیرین فروند قرار گرفته که b1،4شکل )

متر میلی 2/1متر است. پهنای راشیسِ آن میلی 16 طول آن بیش از

اند. طول درجه به راشیس پیوسته 90پینول با زاویه  6است و تعداد 

متر است. پهنای میلی 5/2تا  2ها متر و پهنای آنمیلی 15ها پینول

متر است. اسپورانژها شش ضلعی و متساوی میلی 3/0رگبرگ میانی 

پوشانند. را می پینول زیرین و سطح هستند مترمیلی 6/0 قطراالضالع با 

محاط در یک شش ضلعی  ایدایره صورتمحل باز شدن اسپورانژها به

 (. b2 ،4شکل شود )دیده می

 Symopteris pseudolobifoliaگونه و Symopteris جنس مقایسه:       

 هایونهشود. این گونه با گبرای نخستین بار از ایران گزارش می

S. helvetica ،S. lunzensis، S. rumpfii،S. Zeilleri،S. aktjubensis ، 

S. pecopteroides  وS. densinervis  به  1قابل مقایسه است. جدول

 پردازد:ها میمقایسه این گونه

 

 Symopterisجنس  مختلف هایگونه مورفولوژی : مقایسه1جدول 

 

Genus: Marattiopsis Schimper, 1869 
Marattiopsis barnardii Schweitzer et al., 1997 

 (dو c ، 4)شکل 
Material. KJ 33, 71-78 

دست نمونه از این گونه از ناحیه جیرنده به 9تعداد  توصیف:       

تا  22های کشیده و نواری به پهنای ها شامل پینولآمده است. نمونه

ها بر جای ز طول آنمتر امیلی 57متر هستند و حداکثر میلی 26

رگبرگ  دار است.دندانه دار تا ریزموج ریز هاپینول حاشیه مانده است.

متر است. میلی 5/2تا  2میانی دارای خطوط طولی ظریف و پهنای 

درجه از رگبرگ میانی منشعب و  90های جانبی با زاویه رگبرگ

ند. سینانژیوم یابمی امتداد پینول و تا انتهای شوندمی دو شاخه بالفاصله

متر و پهنای میلی 5/4تا  5/1به شکل بیضیِ کشیده و دارای طول 

متر است. نسبتِ طولِ سینانژیوم به پهنای پینول میلی 7/0تا  5/0

(؛ این نسبت در eو  d، 4شکل ) درصد است 20تا  12 معموالً

رگبرگ جانبی از  (.c، 4شکل رسد )درصد می 40سینانژهای بالغ تا 

های رگبرگ تراکم رسد.می و تا انتهای آن کندمی انژیوم عبورمیان سین

  متر است. عدد در سانتی 14تا  12جانبی 

پینولحاشیه  ابعاد پینول نازا نام گونه  

 

زاویه اتصال پینول به 

 راشیس

زاویه اتصال پن 

 به راشیس

پهنای راشیس 

 اصلی

Symopteris pseudolobifolia 5×20 مترمیلی 7 - - دارموج مترمیلی 

S. zeilleri 8-12×75 4-5/4 درجه 45- 80 - دارموج-کامل 

S. pecopteroides 4×10-15 - 40 40 درجه - 

S. aktjubensis 10-8×50-20 4-5 40-60 70 دارریزکنگره-دارلوب-کامل 

S. raumpfi 17-7×85 10-15 90 50-70 دارریزکنگره-دارموج-کامل 

S. lunzensis 18×80 45-60 70-85 اردلوب-دارریزکنگره - 

S. Helvetica 9-8×45-38 9-10 45-60 60-90 اردلوب-دارریزکنگره 



 Journal of Animal Environment, Vol. 14, No. 1, Spring 2022                1401، بهار 1، شماره 14زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

361 

 
 : 4شکل 

a. Phlebopteris muensteri; b. Symopteris pseudolobifolia; c-e 

Marattiopsis barnardii 
 
 

       بحث

ها: پالئواکولوژی اکوئیزتال :شده عهمطال هایراسته شناسیبوم       

تر فروبوم دلتا های مرطوبتر در بخشبیش Equisetitesجنس 

(wetter deltaic lowland) کرانه رودخانه یا  ژرفای کم هایآب چونهم

های سیالبی پر باتالق( ها )یا دشتحاشیه دریاچه، و یا در باتالق

  Neocalamitesاه که، زیستگدر حالی ،(61گسترش داشته است )

تر یاچه فاصله داشته و در نواحی خشکقدری از کرانه رودخانه یا در

های چون پرتگاه(، همdrier deltaic lowlandترِ فروبوم دلتا )و آرام

. جنس (71، 61) است داشته خشک جایهای نیمهساحلی و زیستگاه

Schizoneura و دوست بوده که در شرایط گرم گیاهی علفی و آب

های ها یا دریاچهمرطوب، در مرداب و علفزارهای پرآبِ پیرامون برکه

، Schizoneuraجنس  بنابراین، .(20 و 91 ،81) است زیستهمی ژرفا کم

توجه  زیسته، اما باتر دلتا می، در فروبوم مرطوبEquisetites همانند

که روییده، درحالیتر در علفزارها میعلفی آن، بیش به ماهیت

Equisetites، مناطق باتالقی  تر درای بوده، بیشدرختچه که گیاهی

 گسترش داشته است.

دلیلِ به Equisetites جنس ها:شناختی اکوئیزتالجایگاه بوم       

های زیرزمینی گسترده، که مانع از رشد گیاهان برخورداری از ساقه

ی پرآب هاوسیعی را در زیستگاه ایگونه های تکبیشه ،شدهدیگر می

حاوی  ایانبوه و گستره هایچنین بیشه است. دادهشکل می مزوزوئیک

 ،E. muensteriویژه، گونهبه ،(12اند )توجهی بوده غذایی قابل ذخیره

های بیشه جنس، این هایگونه تر از سایرکوتاه باریک و قامتی ایبا ساقه

سوروپدهای  برای مطلوبی غذایی منبع که دادهمی ارتفاعی را تشکیل کم

دلیل سریع؛ توانایی ترمیم، به رشد نرخ تر بوده است.تر یا جوانکوچک

باالی انرژی و مواد معدنی؛  زیرزمینی؛ اندوخته هایساقه برخورداری از

های های قابل دسترسی و همراهی آن با فونرویش در زیستگاه

(، همگی، حکایت از اهمیت این sauropod bonebeds) سوروپددار

کم  س در رژیم غذایی سوروپدها دارد. عالوه بر این، ارتفاع نسبتاًجن

که قابلیت هضم آن را محدود -گیاه و وجود سیلیس در ساختار آن 

نشان  - کردهمی ساعت 24 از ترکم هضم با بازه تر،کوچک سوروپدهای به

دهد که جنس مزبور منبع تغذیه ارزشمندی برای سوروپدهای می

 که دو جنس(. با توجه به این12تر بوده است )تر یا جوانکوچک

Neocalamites  وSchizoneura،  همانندEquisetites، های ساقه دارای

ای و های تک گونهصورت بیشهزیرزمینی ستبر و گسترده بوده و به

 زارهاچمن و رودخانه کرانه چونهم دسترس، های قابلزیستگاه در انبوه،

ای منبع غذایی بالقوه عنوانها را بهآن توان، می(71، 22) اندروییدهمی

  شمار آورد.برای سوروپدهای رتین و لیاس به

 Matoniaceae خانواده دو راسته، این از ها:فیلیکال پالئواکولوژی       

مورد بررسی  )در آبیک و جیرنده( Dipteridaceaeو  )در ناحیه آبیک( 

، از خانواده Phlebopteris سهای مختلف جناند. گونهقرار گرفته

Matoniaceaeهای گوناگون هستند؛ ، معرف خوی زیستی و زیستگاه

تر و های این جنس دارای فروند گستردهترتیب که، برخی گونهبدین

مرطوب  های آرام و نسبتاًای بوده و در زیرمحیطسیمای درختچه

، ازجمله که، برخی دیگر؛ در حالی(42و  71، 32، 41) اندزیستهمی

در نواحی  که بوده هایی علفی، سرخسP. muensteri بررسی، مورد گونه

 32، 41) اندروییدهمی مالیم، ( با نورstory-underرست )ترِ زیرمرطوب

در نواحی  آشفته هایزیرمحیط نمایانگر P. muensteriگونه  .(62 و

های شامل جزیره -(warmer deltaic lowlandتر فروبوم دلتا )گرم

از  ( و احتماال71ًاست ) -های شناور و کرانه رودخانهکوچک، جزیره

مرطوب و آشفته حاصل از  گیاهان پیشگامی بوده که نواحی نسبتاً

 خانواده .(52 و 71 ،42 ،62) اندکردهمی اشغال را آبرفتی هاینهشته

Dipteridaceae های زیستگاه که جو بودهگیاهانی فرصت برگیرنده در

زارهای بازِ های رودخانه، حاشیه نهرها، چمنکرانهچون ای همهآشفت

. (52و  82، 72) اندگرفتهزده را فرا میهای بیرونجنگل و پشته میان



 .Kamran et al                                                                                                                                       و همکاران کامران 

362 

Barbacka های باتالق )در ایرودخانه زیرمحیط خانواده را از سه نیز این

ترِ رطوبم فروبوم و (warmer lowland) دلتا ترگرم فروبوم رودخانه(، کرانه

که امروزه در  ،Dipteris جنس کند.می ( گزارشwetter lowlandدلتا )

های روشن کف بخشها و در ، در کرانه رودخانهمالزیمجمع الجزایر 

 ماهیت آید؛می شمارروید، سنگواره زنده این خانواده بهمیجنگل 

رشد و نمو  بر نیز تاییدی است اخیر جنس (rheophytic) رئوفیتیک

 هارودخانه چون کرانههم و پرآبی آشفته هایدر زیستگاه ن خانوادهای

 Thaumatopterisو  Clathropteris ،Dictyophyllum جنس سه (.92)

 Clathropterisگونه اند:شده شناسایی  Dipteridaceaeاز خانواده

meniscioides های گیاهی که در پوشش علفی و زیررُست بوده گیاهی

 و توان رشد و تکثیر سریع این گونه از آن گیاهی( 30) روییدهباز می

 شده توسط سرعت مناطق تخریب که به ساختهجو میپیشرو و فرصت

 غالب گونه تبدیل به نواحی این و در کردهمی سیل یا آتشفشان را اشغال

 زارهایمرداب چونهم سیالبی، دشت از مناطقی در کهچنان (؛82) شدهمی

ای گونه های تکوجود داشته، بیشه کافی به نور و آب که دسترسی باز،

 .Dو  D. exileهای گونه (.30) آورده استمی پدید را وسیعی و انبوه

nathorsti رُستمحیط زیر در ، یعنیبا نور مالیم مرطوب هایمحیط در، 

 Dictyophyllumشباهت زیاد میان دو جنس  وجوه .(32) اندزیستهمی

دو جنس  که هر مطلب است نیز موید اینClathropteris (13 ،23 )و 

 اند.روییدهمشابه می هاییزیرمحیط در و در ناحیه زیررُست جنگل

متر  2گیاهی با بلندای بیش از  Thaumatopteris braunianaگونه 

 گونهچون نیز، هم گونه این (.41) است های افقی بودهو دارای ریزوم

Clathropteris meniscioides، گسترده، فروندهای از برخورداری دلیلبه 

شده و سرعت تکثیر می های زیرزمینی، بهرگبرگی و ساقه زیاد تراکم

مرطوب  و نسبتاً آشفته هایزیرمحیط در را وسیعی ایگونه تک هایبیشه

ترِ دلتا گرم ها شامل فروبوماند. این زیرمحیطدادهمی فروبوم دلتا شکل

(warmer lowland)- شناور، هایجزیره کوچک، هایجزیره جمله از 

 . (42و  30، 71)شده است می -های سیالبیرودخانه، و دشت کرانه

طورکه در باال عنوان همان :هاشناختی فیلیکالجایگاه بوم      

های رگبرگی شبکه دارای  Clathropteris meniscioidesگونه شد،

های اکم زیاد رگبرگمتداخل و در نتیجه تراکم رگبرگی باال است. تر

نتیجه، رشد و نمو  اکسیدکربن و در جانبی حکایت از جذب باالی دی

دلیل در کنارِ توانایی ترمیم )به -سریع گیاه دارد. سرعت رشد و نمو

های زیرزمینی(، داشتن فروندهای گسترده، و برخورداری از ساقه

ای ذیهنشانگر اولویت تغ -های باز و قابل دسترسیرویش در زیستگاه

های ویژگی کهاین وانگهی، نظر به (.30) این گونه برای سوروپدها است

های معرفی شده از خانواده دیپتریداسه نیز یاد شده در دیگر گونه

های که دیپتریداسه گرفت توان چنین نتیجهشود، میآشکارا دیده می

 ترین منابعهای شناسایی شده، مهممورد بررسی، در کنار اکوئیزتال

  اند.دادهغذایی سوروپدهای رتین و لیاس را تشکیل می

 ایدرختچه گیاهانی امروزی هایماراتیال :هاماراتیال پالئواکولوژی          

(arborescentبا فروندهای ) مرطوب  و گرم شرایط در که هستند گسترده

های بارانی زندگی ( کف جنگلunderstoryچون نواحی زیررُست )هم

نیازی نسبت دلیل بیهای مزوزوئیک، بهحال، ماراتیالبا این کنند.می

معنی که، اند؛ بدینتری داشتههای گستردهبه رطوبت خاک، زیستگاه

های جزیره و رودخانه کرانه چونهم - گرم و مرطوب هایمحیط عالوه بر

چون تر همهای خشکدر محیط -شناور میان رودخانه و جزایر کوچک

اند؛ زیسته( میdeltaic upland) بی و نیز فرابوم دلتاهای سیالدشت

دلتا )باالتر از سطح ایستابی(  فرابوم در هاآن فراوانی ترینبیش که،چنان

 های نسبتاً چنین، رویش این گیاه در زیستگاهمشاهده شده است. هم

فردی است که در میان  به منحصر چون دشت سیالبی، امرخشک، هم

ای سنگواره یا امروزی دیده نشده است رختچههای ددیگر سرخس

 .(42و  71 ،32، 33)

های ماراتیال تشابه برگ :هاالیمارات یبوم شناخت گاهیجا       

های امروزیِ این راسته حاکی از آن است که مزوزوییک با جنس

، Symopteris و Marattiopsis چونهم ژوراسیک، و تریاس هایماراتیال

اند. ای داشتههای امروزی، نرخ رشد و تکثیر آهستههمانند ماراتیال

ها، دیپتریدال و نسبت به غیرمشبک بندیدارای رگبرگ اخیر، جنس دو

تر و که تعریق کم-بندیتری هستند. چنین شیوه رگبرگکم تراکم

تاییدی بر نرخ آهسته رشد در  -تر کربن را در پی داشتهجذب پایین

گیاه پس از چرای احتمالی  توانایی ترمیم گیاهان است که این امر این

های ها با فونهمراهی ماراتیال عدم داده است.ها را کاهش میسوروپد

ها و سوروپدها سوروپد نیز دلیلی بر نبود میانکُنش بین ماراتیال اصلی

های بسته ها در سایبانکه ماراتیالاست. عالوه براین، با توجه به این

اند، دسترسی به این گیاهان برای اشتهو فشرده جنگلی گسترش د

سوروپدهای عظیم الجثه دشوار بوده است. بنابراین، به رغم قابلیت 

در رژیم  چندانی سهم ها احتماالًزایی باال، ماراتیالهضم آسان و انرژی

 (.30، 12اند )غذایی سوروپدها نداشته

گونه فیلیکال،  4ها، اکوئیزتال گونه از راسته 4جیرنده،  ناحیه در       

گونه از راسته  1و دو گونه ماراتیال شناسایی گردید. در ناحیه آبیک، 

ها و سه گونه فیلیکال مورد شناسایی قرار گرفتند. جنس اکوئیزتال

Symopteris هایگونه و Equisetites muensteri، Schizoneura paradoxa ،

Clathropteris obovata، Phlebopteris muensteri و Symopteris 

pseudolobifolia چنین،هم شود.می گزارش ایران در بار نخستین برای 

 ،Clathropteris meniscioides ،Thaumatopteris braunianaهایگونه

 هایگونه براین، عالوه شوند.می گزارش غربی از البرز بار نخستین برای
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Equisetites laevis،Schizoneura paradoxa ،Neocalamites hoerensis، 
Clathropteris obovata ،Dictyophyllum exile ،D. nathorsti ، 

Thaumatopteris brauniana ،Symopteris pseudolobifolia  و

Marattiopsis barnardii هایگونهجیرنده و  ناحیهبار از  نخستین برای 

Equisetites muensteri، Clathropteris meniscioides و Phlebopteris 

muensteri های  گونه شوند.می گزارش نخستین بار از ناحیه آبیک برای

Clathropteris meniscioides  وPhlebopteris muensteri نشان 

گونه  دهنده سن رتین برای افق مطالعه شده در ناحیه آبیک است.

Thaumatopteris brauniana  نشانگر سن هتانژین برای افق بررسی

های رتین گروه شمشک در ناحیه نهشته نده است.در ناحیه جیر شده

، Equisetites muensteriتر دلتا )خاستگاه آبیک در فروبوم مرطوب

Clathropteris meniscioides  وDictyophyllum nathorsti ؛ فروبوم)

 Clathropteris meniscioides  ،Dictyophyllumدلتا )خاستگاه ترگرم

nathorsti و Phlebopteris muensteri) ای رودخانه در زیرمحیط و نیز

( Dictyophyllum nathorsti و  Clathropteris meniscioides)خاستگاه

در ناحیه آبیک،  دلتا، های وسیعی از فروبومبخش است. داشته گسترش

های گونه کم ارتفاع از ای و نسبتاًگونه های تکرتین، به بیشه در زمان

Equisetites muensteri، Clathropteris meniscioides و Dictyophyllum 

nathorsti  اختصاص داشته است که منبعی ارزشمند و قابل دسترس

 اند.آوردهکوچک فراهم می را برای تغذیه سوروپدهای جوان یا نسبتاً

های های لیاس گروه شمشک در ناحیه جیرنده در زیرمحیطنهشته

های موجود در فروبوم زیستگاه اند:گوناگون دلتایی گسترش داشته

 ایهای تک گونهها، توسط بیشهچون باتالقتر دلتا، هممرطوب

Equisetites laevis ،Clathropteris obovata، Dictyophyllum exile ،

D. nathorsti و  Thaumatopteris braunianaشده؛ در پوشیده می

 Schizoneuraکه، علفزارهای پیرامون برکه یا رودخانه از گونه حالی

paradoxa تر دلتا، قدری شده است. در فروبوم خشکتشکیل می

 Neocalamitesای های تک گونهبیشه دورتر از حاشیه برکه یا رودخانه،

hoerensis یاN. ishpushtensis  تر اند. در فروبوم گرمگسترش داشته

های های متشکل از گونههای کرانه رودخانه، بیشهدلتا و باتالق

Clathropteris obovata ،Dictyophyllum exile ،D. nathorsti 

هایی زیرمحیط چنین اند.داشته گسترش  Thaumatopteris braunianaیا

منابع غذایی بالقوه سودمند و پر اهمیتی برای سوروپدهای لیاس در 

چنین، در زمان لیاس، در آمده است. همشمار میناحیه جیرنده به

چون فرابوم دلتای جیرنده )در مناطقی هم ترِهای خشکمحیطزیر

های گونه های سیالبی موجود در فروبوم دلتا(،دلتا و دشت

Symopteris pseudolobifolia و Marattiopsis barnardii اندزیستهمی 

 اند.کردهتری در رژیم غذایی سوروپدها ایفا میکه نقش کم اهمیت

 

 شده ییشناسا یهاگونه ییایجغراف ی: پراکندگ2 جدول

 پراکندگی در ایران پراکندگی در جهان نام گونه

Equisetites muensteri شتر البرز مرکزیا-قشالق البرز خاوری آلمان-سوئد-نلندگری-روسیه 

Equisetites laevis مامزاده هاشم البرز مرکزیا-زوینق-زره البرز شرقیط-کرمان سوئد-آلمان 

Schizoneura paradoxa زیراب البرز مرکزی نسهفرا-آلمان 

Neocalamites ishpushtensis رمانک-طزره-زیراب افغانستان 

Neocalamites hoerensis امامزاده هاشم-آبیک ستانگرج-ژاپن-چین-نگلیسا-روسیه 

Clathropteris meniscioides 
-یآمریکای شمال-دانمارک-آرژانتین-قطب جنوب-ژاپن

 لنده-مانآل-گرینلند-ینچ-ره جنوبیک-مجارستان
 رقیشغزنوی البرز -جاجرم-مشکش-بسط-اهرودش-یرابز-طزره

Clathropteris obovata برای اولین بار از ایران گزارش شده چین-نروژ-ژانتینآر-نگلیسا-ژاپن 

Dictyophyllum exile شرقی غزنوی البرز-جرمجا-آبیک گرینلند-نروژ-وئدس-وسیهر-کره جنوبی 

Dictyophyllum nathorsti آبیک-طزره-سنگرود-زادشهرآ-شترا-شمشک روسیه-تناموی 

Thaumatopteris brauniana. زیراب لهستان-رومانی-رینلندگ-جارستانم-وئدس-آلمان 

Phlebopteris muensteri برای اولین بار از ایران گزارش شده آلمان-سوئد 

Symopteris pseudolobifolia برای اولین بار از ایران گزارش شده چین 

Marattiopsis barnardii کالردشت-زیراب-مانکر-فارسیان چین 
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