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بازسازي محیط رسوبی سازند دلیچای بر مبنای مطالعات پالینولوژیکی و میکروفاسیس در برش 
درجزین در استان سمنان
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چکیده
سازند دلیچای با لیتولوژی شیلی ـ مارنی با میان اليه های آهکی به ضخامت 631 متر در برش درجزين در شمال خاور سمنان مورد بررسی قرار گرفت. اين سازند در مرز زيرين 
خود به طور ناهمساز و با يک اليه کنگلومرايی بر روی سازند شمشک قرار می گیرد و در مرز بااليی خود به طور هم شیب و با گذر تدريجی توسط سنگ آهک های ستبر اليه 
سازند الر پوشیده می شود. جهت تعیین محیط ديرينه از مطالعات میکروفاسیسی و مطالعات پالینولوژيکی )فراوانی و تنوع داينوسیست ها، نسبت داينوسیست های پروکسیمیت به 
کوريت، مطالعات پالینوفاسیسی و فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکی( استفاده شد. باال بودن درصد اسپور و حضور مواد آمورف شفاف به همراه فراوانی از فرامینیفرهای بنتیک 
دارای پوسته پورسالنوز و حضور داينوسیست های شاخصی چون Nannoceratopsis  gracilis و Pareodinia  ceratophora گوياي يک محیط کم عمق با شرايط احیايی 
)محیط الگون( در قسمت های ابتدايی از برش مورد مطالعه است. به تدريج به سمت باالی برش مورد مطالعه افزايش تنوع و فراوانی داينوسیست ها بويژه فرم های کوريت به همراه 
کاهش نسبت اسپور و پولن و فیتوکالست ها مشاهده می گردد. اين شرايط به همراه ظهور فرامینیفرهای پالنکتون و افزايش تعداد آنها، فراونی راديولرها و دوکفه ای پالژيک به 

سمت باالی برش نشانه پیشروی و نهشته شدن در يک محیط دريايی باز است.  

کلیدواژه ها: بازسازي محیط رسوبی، سازند دلیچای، پالینومورف، میکروفاسیس.
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1- پیش نوشتار
رنگ به  و  کم  نسبتاً  ضخامت  با  مارنی–آهکی  لیتولوژی  با  دلیچای   سازند 

سبز–خاکستری به عنوان يک افق زودفرسای تپه ماهوری، در تمام طول رشته کوه البرز 
بین دو سازند آواری و تیره رنگ شمشک در پايین و آهکی، صخره ای و روشن الر 
در باال قرار گرفته است )آقانباتی، 1383(. در لیتولوژی شیلی و مارنی سازند دلیچای 
اسکلوکودونت  آکريتارک،  داينوفالژله،  مانند:  خشکی  و  دريايی  پالینومورف های 
و اسپور و پولن از حفظ شدگی خوبی برخوردارند )قاسمی نژاد و همکاران، 138۷؛ 
برومند و همکاران، 1390؛ ده بزرگی، 1392(.  سجادی و همکاران،138۷ و 1388؛ 
 اما در آهک های انتهايی سازند دلیچای که تقريبا بخش عظیمی از سازند دلیچای را 
دربر می گیرد به علت عدم حفظ شدگی پالینومورف ها تفسیر محیط رسوبی تنها بر 
اساس آنها امکان پذيرنیست از اين رو تلفیق مطالعات پالینوفاسیس و میکروفاسیس به 

طور متقابل می توانند در تعیین و تحلیل محیط های رسوبی کمک نمايند.

2-موقعیت زمین شناسی و چینه شناسی منطقه
جغرافیايی  عرض  و  طول  با  شهر  مهدی  شهرستان  جنوب  در  مطالعه  مورد   منطقه 
استان  در 11 کیلومتری شهر درجزين در شمال   N 35˚ 46´ 10˝ و  E 53˚ 35´ 14˝

سمنان واقع شده است )شکل 1(.
سازند دلیچای در برش مورد مطالعه با 631 متر ضخامت متناوب از شیل و مارن با میان 
 اليه های آهکی که 8 بخش قابل تفکیک و توصیف است. بین دو سازند سیلیسی-آواری
.  )Bو  A  -2 )شکل های  است  گرفته  قرار  الر  ساز  صخره  آهک  و   شمشک 

بخش1 از سازند دلیچای شامل کنگلومرای کوارتزی بوده و به حالت عدسی شکل و 
ضخامت حدود 0/5 تا 1/5متر مشاهده می گردد. بر روی آن ماسه سنگ خاکستری 
سپس   )C  -2 گیرد)شکل  می  قرار  متقارن  مارک  رپیل  با  متر   2 به ضخامت  رنگ 
هیچ  که  می گیرد  قرار  آن  روی  بر   115 ضخامت  به  رنگ  سبز  مارن  و  تیره  شیل 
ماکروفسیلی در اين قسمت مشاهده نشد. بخش4 از سازند دلیچای شامل تناوبی از 
 آهک و شیل آهکی متوسط تا ضخیم اليه است که حدود ۷5 متر ضخامت دارد. 

DOI: 10.22071/GSJ.2020.205415.1716

شکل 1- راه های دسترسی به برش مورد مطالعه.
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بخش های 5 و 6  نیز جمعا به ضخامت 25۷ متر از شیل سیاه رنگ و مارن خاکستری 
تشکیل شده است . بخش ۷ بیشتر شامل مارن با میان اليه سنگ آهک است که به 
طرف باالی اين بخش از مقدار مارن کاسته شده و بر مقدار آهک افزوده می گردد.  
فراوانی  آثار  بخش  اين  های  آهک  روی  بر  که  دارد  متر   30 ضخامت  بخش  اين 
در  .Zoophycus sp مشاهده می گردد. ضمناً  ايکنوجنس  به ويژه  فعالیت زيستی  از 
اين آهک ها تعداد فراوانی آمونیت و ديگر ماکروفسیل ها از جمله بلمنیت، اسفنج، 

بريوزوآ و دوکفه ای جمع آوری شد )شکل های D -2 تا F( و آخرين بخش از سازند 
نازک اليه، و مارن های ضخیم اليه  تناوب سنگ آهک قهوه ای روشن و  دلیچای 
مقدار و ضخامت سنگ آهک  بر  باال  به  پايین  از  بخش  اين  در  است.  سفید رنگ 
افزوده شده و از مقدار مارن کاسته می شود. در واقع در اين بخش شاهد گذر تدريجی 
سازند دلیچای به سازند الر می باشیم. جايی که مارن ها به پايان رسیده و بر چرتی 
.)B -2 بودن آهک ها افزوده می شود، مرز دلیچای و الر در نظر گرفته شد )شکل 

شکلA -2( مرز باال و پايین سازند دلیچای در برش مورد مطالعه؛ B( چرت های سازند الر در مرز تفکیک دو سازند؛ C( کنگلومرای 
کوارتزی در بخش 1 و ماسه سنگ خاکستری رنگ بخش 2 از سازند دلیچای؛ D( بخش 6 و ۷ سازند دلیچای؛ E( اثر رخساره ای 
زئوفیکوس؛ F( جنس Homoeoplanulites (parachoffatia) arkeli Upper bathonian از آمونیت های يافت شده در برش 

مورد مطالعه.

۳- فاکتورهای تفسیر محیط دیرینه
فاکتورهايی که جهت تفسیر محیط ديرينه سازند دلیچای مورد استفاده قرار گرفت  

شامل مطالعات پالینولوژيکی و میکروفاسیسی است. 
    از فاکتورهای پالینولوژيکی مورد استفاده در برش مورد مطالعه می توان از  مطالعات 
پالینوفاسیسی، فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکی و داينوسیست ها و پارامترهای 

رخساره ای شاخص آنها نام برد. 
۳-1. پالینوفاسیس 

تفسیر  و  پالینوفاسیس  تعیین  براي  پالینولوژيکي که  اساليدهاي  در  مواد موجود  تمام 
 )SOM( آمورف  مواد  در سه گروه  مي توان  را  مي گیرند  قرار  استفاده  مورد  محیطي 
شده  ذکر  گروه های  درصد  داد.  قرار   )P( پالینوماسرال  و   )MP( دريايي  پالینومورف 
محاسبه گرديد و نتايج حاصل به دياگرام سه گانه )Tyson (1993 منتقل شد و 3 رخساره 
 پالینولوژيکی در برش سازند دلیچای تفکیک شد که به شرح زير است )شکل های 3 و 4(:

تشکیل  خشکی  خرده های  از  درصد   95-90 حدود  که   :I پالینولوژیکی  رخساره   -

شرايط  رخساره ها  اين  می باشد.  تايسون   II و   I پالینوفاسیس  با  مطابق  و  است   شده 
نشان  را   Marginal dysoxic-anoxic basin و   Highly proximal shelf or basin

می دهند. نمونه های 28 و 29 و 52 و 5۷ تا 61 در انتهای برش در اين رخساره قرار 

می گیرد. نمونه های 28 و 29 به دلیل درصد باالی خرده های خشکی شفاف و میزان 
و  کم عمق  محیط  پروکسیمیت  داينوفالژله های  حضور  همین طور  و  اسپور  زياد 
نزديک به ساحل )proximal shelf( را نشان می دهند. نمونه های 52 و 5۷ تا 61 محیط 
basin را نشان می دهند که کاهش نسبت اسپور به مواد آمورف و باال بودن درصد 

مواد آمورف تیره  و فراوانی داينوسیست های کوريت نشان دهنده يک محیط عمیق 
)basin( است.

- رخساره پالینولوژیکی II: شامل 35 تا 80 درصد خرده های خشکی، حدود 10 تا 35 

درصد از مواد آمورف شفاف و تیره رنگ و حدود 10 تا 50 درصد پالینومورف های 
دريايی می شود. اين گروه شامل خرده های گیاهی شفاف و تیره رنگ و مواد آمورف 
تقريبا  و  می باشد  تايسون   V و   III ،IV پالینوفاسیس  با  معادل  و  است  شفاف  عمدتاً 
می توان يک محیط حدواسط )shelf to basin transition( را برای آن در نظر گرفت.

- رخساره پالینولوژیکی III: که 10 تا 35 درصد خرده های خشکی، حدود 50 تا 80 

را  پالینومورف های دريايی  تا 25 درصد  از مواد آمورف شفاف، حدود 10  درصد 
شامل می شود. اين گروه معادل با پالینوفاسیس VII و VIII تايسون می باشدکه تقريبا 

يک محیط  شلف خارجی )Distal shelf( را نشان می دهد )شکل4(.
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شکل 3- فاکتورهای موثر در تفسیر محیط ديرينه در طول ستون چینه شناسي. A( پالینوفاسیس های سازند دلیچای دربرش مورد مطالعه مطابق با نمودار سه گانه 
تايسون؛ B( درصد مواد ارگانیکی )SOM:structure-less organic matter; MP:marinepalynomorph; P:palynomacerals(؛ lability )C : نسبت 
ماسرال روشن به تیره؛ D( نسبت مواد آمرف شفاف به تیره؛ E( مواد آمرف به پالینومرف دريايی؛ F( تنوع داينوسیست ها؛ G( فراوانی داينوسیست ها؛ H( نسبت 
داينوسیست های پروکسیمیت به کوريت؛ I( انواع محیط سازند دلیچای در برش مورد مطالعه مطابق با نمودار تايسون؛ J( انواع میکروفاسیس های سازند دلیچای؛ 

K( محیط های حاصل از مطالعات میکروفاسیس.
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 I, II, که با دايره های Tyson (1995( شکل 4- داده های مربوط به رخساره پالینولوژيکی سازند دلیچای برش چینه شناسی درجزين بر روی دياگرام
III روی شکل مشخص شده است.

۳-2. فاکتورهای حفاظت از مواد آلی
 اين فاکتورها براساس نسبت درصد سه گروه اصلی عناصر پالینولوژيکی )پالینومورف 
فاکتور  سه  مطالعه  اين  در  می شوند.  سنجیده  فیتوکالست(  آمورف،  مواد  دريايی، 
حفاظت از مواد آلی مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای حفاظت از مواد آلی شامل 
نسبت ماسرال های شفاف به تیره رنگ )Lability( و نسبت مواد آمورف شفاف به تیره 
رنگ )TAOM/OPAOM( و مواد آمورف به پالینومورف دريايی )AOM/MP( است 
)Waveren and Visscher 1994; Van Der Zwan 1990, Zonneveld et al., 1997( 

)شکل 5(.
۳- ۳. داینوسیست های شاخص محیط دیرینه 

در بازسازی محیط ديرينه به دو صورت از سیست داينوفالژله ها نیز )داينوسیست ها( 
 .)Sarjent, 1978( استفاده می شود

داينوسیست ها  از  نسبی  فراوانی  داینوسیست ها:  فراوانی  و  تنوع  ارزیابی  و  -مطالعه 

تعداد گونه ها در  به وسیله  تنوع گونه ها  تعداد گونه هاست و  تغییرات در  به  وابسته 
 هر نمونه محاسبه می شود. معموالً بیشترين تنوع در محیط نرتیک میانی و خارجی

)mid to outer shelf( است و در صورت کاهش عمق )محیط ساحلی( و يا افزايش 

آن میزان تنوع کاهش پیدا می کند)Sluijs et al., 2005; Sarjent, 1978( )شکل 3(.
سه  به  مورفولوژی  نظر  از  داينوسیست ها  آنها:  مورفولوژیکی  اختالف  از  -استفاده 

 )Cavate( کويت  و   )Chorate( کوريت   ،)Proximate( پروکسیمیت  مختلف  فرم 
طويل  پروسس های  دارای  که  سیست هايی   .)Sarjeant, 1978( می شوند  طبقه بندی 
می باشند )Chorate( شاخص محیط های دور از ساحل بوده و فرم های با پروسس های 
کوتاه يا فاقد پروسس )Proximate( محیط های ساحلی و يا نزديک به ساحل را نشان 

می دهند )Batten and Stead, 2005;  Gorin and Steffen, 1991( )شکل3(.
۳- ۴. مطالعات میکروفاسیس

سازند دلیچای از نظر میکروفاسیس نیز به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفت. در اينجا 
نمونه های مربوط به برش درجزين با حرف D نشان داده می شود. میکروفاسیس های 

سازند دلیچای در منطقه درجزين به شرح زير است:
قاره ای-دريايی  رخساره ای  کمربند  در  آرنايت(  لیت  )ساب   D1 میکروفاسیس 
 D2 میکروفاسیس  می دهد.  تشکیل  را  سازند  درصد   12 و  دارد  قرار  عمق  کم 
میکروفاسیس  و  وکستون(  میلیولید  )پلوئیدا   D3 میکروفاسیس  و  مارنی(  )رخساره 
دارند  قرار  الگون  ای  رخساره  کمربند  در  وکستون(  بايوکالستیک  )پلوئیدا   D4

فرامینیفرا  )بنتیک   D5 میکروفاسیس  و   دهند  می  تشکیل  را  سازند  درصد   39 و 
در  وکستون(  راديوالر  فیالمنت  پود  )پلسی   D6 و  پکستون(  اکینودرم  پلوئیدا 
 D7 میکروفاسیس  و  درصد   28 و  گرفته اند  قرار  باز  دريای  رخساره ای  کمربند 
)بايوکلست وکستون( درکمربند رخساره ای شیب قاره قرار دارد و 9 درصد سازند 
دلیچای در برش درجزين را تشکیل می دهد. میکروفاسیس D8 )فیالمنت راديوالر 
کمربند  در  وکستون(  راديوالر  )اسپیکول   D9 میکروفاسیس  و  وکستون(  اکنويید 
می دهد تشکیل  را  سازند  درصد   12 و  گرفته اند  قرار  عمیق  دريای   رخساره ای 

)Dunham, 1962( )شکل های 5،3 و 6(.

۴- بحث
بلکه  آنها  تولید  برای  مناسب  شرايط  به  وابسته  تنها  نه  ارگانیکی  مواد  وجود 
و وجود آب های  يعنی سرعت رسوب گذاری  ديگر  اساسی  به دو شرط  وابسته 
فقیر از اکسیژن  برای حفاظت آنها است. براين اساس تفسیر محیط رسوبی فقط 
سازند  در  بنابراين  مي کند.  ايجاد  را  اشتباهاتي  ارگانیکي  مواد  محتوای  براساس 
دلیچای که دارای لیتولوژی های متنوع از شیل و مارن و آهک است الزم است 
رسوبی  دقیق  مطالعه  جهت  میکروفاسیس  از  پالینومرف ها  مطالعه  کنار  در  که 
داينوسیست ها  تنوع  و  فراوانی  میزان  نظر گرفتن  در  با  بنابراين  استفاده شود.  نیز 
داينوسیست های  از  استفاده  و  ارگانیکی  خرده های  اصلی  گروه های  فراوانی  و 
را  گذشته  محیط  می توان  میکروفاسیسی  مطالعات  با  آنها   مقايسه  و  شاخص 

نمود.  تفسیر 
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شکل A-5( میکروفاسیس های موجود در سازند دلیچای؛ B( درصد فراوانی میکروفاسیس های  برش درجزين؛ 
C( درصد محیط های رسوبی وابسته به هر میکروفاسیس در سازند دلیچای در برش مورد مطالعه.

شکل A-6( ساب لیت آرنايت )D1(؛ B( رخساره مارنی )D2(؛ C( رخساره پلوئیدامیلیولیدوکستون )D3( فرامینیفرهای 
با پوسته پورسالنوز میلیولیده و پلوئیدهای با اندازه کوچک و گردنشده به همراه ذرات آواری کوارتز کامال" جورشده 
پلوئیدا  فرامینیفرا  بنتیک  E(رخساره  )D4(؛  بايوکلست وکستون  پلوئیدا   )D و زاويه دار در شکل مشخص شده است؛ 
اکینودرم پکستون )D5( را نشان می دهد. قطعات اکینوئید و خار اکینوئید و ذرات تخريبی کوارتز در شکل مشخص 
راديوالر  فیالمنت   )H )D7(؛  وکستون  بايوکلست   )G )D6(؛  وکستون  راديوالر  فیالمنت  پود  پلسی   )F است؛  شده 

.)D9( اسپیکول راديوالر وکستون )I ؛)D8( اکنويید وکستون
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تیره  و  آواری  نهشته های  با  مطالعه  مورد  برش  در  دلیچای  سازند  زيرين  مرز      
رنگ سازند شمشک ناپیوسته و هم شیب است و با يک افق کنگلومرايی کوارتزی 
لیت  ساب  ماسه سنگ  بعد  و  میکروکنگلومرا  وجود  می شود.  مشخص  رنگ  سفید 
و  قاره ای  پرانرژی  تقريباً  آنها در يک محیط  نهشته شدن  D1 خود گويای  آرنايت 
 نزديک به ساحل بوده است و شروع پیشروی دريا در قاعده برش را نشان می دهد

می گیرد  قرار  رنگ  تیره  مارن  و  آن شیل  از  بعد   .)Wantland and Pursey, 1975(

 80 نسبت  به  توجه  با  است.  خشکی  خرده های  و  اسپور  باالی  میزان  دارای  که 
پروکسیمیت  وجودفرم های  و  برش  ابتدای  اساليدهای  در  فیتوکالست  درصدی 
 داينوفالژله )گونه های Cribroperidinium crispum، Nannoceratopsis gracilis و

فرم های  به   نسبت  خشکی  پولن های  و  اسپور  فراوانی   )Pareodinia ceratophora

دريايی )داينوفالژله ها( و پايین بودن درصد مواد آمورف AOM و همچنین حضور 
تعداد بیشماری از فرامینیفرهای بنتیک دارای پوسته پورسالنوز به ويژه خانواده میلیولیده 
و  )ورمتیوب(  نازک،آثار حفاری کرم  مقاطع  نازک در  پوسته  و  اندازه کوچک  با 
میکروفاسیس  دو  گوياي  که  شده  گردن  و  کوچک  اندازه  با  پلوئیدهای  همچنین 
مارنیو پلوئیدا میلیولید وکستون )D2, D3( است به همراه عدم حضور آمونیت در اين 
بخش از سازند تايید کننده يک محیط پروکسیمال کم عمق )فالت قاره داخلی( با 
شرايط احیايی است که می توان يک محیط الگون را برای نهشته های انتهای باژوسین 
 Riding and Thomas, 1992;Riding, 1984;( در برش مورد مطالعه در نظر گرفت

Poulsen  and Riding, 2003; Fensome, 1979( )شکل های 4و 6(.

و  خشکی  ماسرال های  درصد  متری   130 تا   110 متراژ  در   20 تا   15 نمونه  از      
پالینومورف های دريايی کاهش و درصد مواد آمورف خصوصا مواد آمورف شفاف 
افزايش می يابد اين شرايط به همراه افزايش داينوسیست های کوريت به پروکسیمیت 
احیايی  شرايط  با  همراه  عمق  افزايش  دهنده  نشان  اسپور  به  پولن  درصد  افزايش  و 
میکروفاسیس  با  معادل  متراژ  اين   .)Batten, 1996( است  باژوسین-باتونین  مرز  در 
D4 )پلوئیدا بايوکالستیک وکستون( است که در آن خرده هايی از اسپیکول اسفنج  

)کمتراز 5 درصد( در زمینه گل آهکی قرار گرفته اند که مطابق با نمودار تايسون يک 
محیط شلف خارجی )Distal shelf( را می توان در نظر گرفت.

    از نمونه 19 تا 26 يعنی معادل با بخش 4 )اليه های شیلی مارن با میان اليه آهک(  
تناوبی از پالینوفاسیس II و III مشاهده می شود. ولی عمدتا افزايشی از ماسرال های 
نوع  داينوسیست های  میزان  و  شود  می  مشاهده  تیره  آمورف  مواد  و  هم بعد  تیره 
)shelf to basin transition( کوريت افزايش نشان می دهد که يک محیط حدواسط 

مقطع  در  همچنین   .)Waveren and Visscher, 1994( گرفت  نظر  در  می توان  را 
مشاهده  میکرايتی  زمینه  با  پلوئید  ذرات  و  اکینودرم  و  بنتیک  فرامینیفرهای  نازک 
می گردد )بنتیک فرامینیفرا پلوئیدا اکینودرم پکستون( که با توجه به حضور قطعات 
 اکینودرمی می توان محیط دريايی در محدوده زمانی باتونین برای آن در نظر گرفت

.)Wantland and Pursey, 1975; Flugel, 2004(

    از نمونه های 28 و 29 افزايش قابل توجهی از ماسرال های روشن و تیره، نسبت 
فراوانی  و  تنوع  پروکسیمیت،  نوع  داينوسیست های  فراوانی  و  پولن  به  اسپور  باالی 
پايین داينوسیست ها نشان دهنده کاهش مجدد عمق در اين ضخامت می باشد و مطابق 
با نمودار تايسون يک محیط کم عمق و نزديک به ساحل )proximal shelf( را نشان 
رخساره  ريز  مطالعات   .)Poulsen and Riding, 2003; Fensome, 1979( می دهد 
)D2( و کاهش فرامینیفرهای شاخص عمق نشان دهنده کاهش عمق در انتهای باتونین  

است )شکل6(. 
    به تدريج بعد از نمونه 29 يعنی متراژ2۷0 متری افزايشی از پالینومورف های دريايی  
و مواد آمورف مشاهده می گردد. افزايش فرم های دريايی به همراه تنوع و فراوانی 
بااليی از داينوسیست ها به ويژه داينوسیست های کوريت مشاهده می گردد. همچنین 
همراه  به  اسفنج  اسپیکول  خرده های  و  )میلیولید(  پورسالنوز  فرامینیفرهای  افزايش 
دانه های غیر اسکلتی چون پلوئید و ذرات کوارتز تخريبی که در زمینه گل آهکی 

 )D4 ( و )پلوئیدا بايوکالستیک وکستونD3 قرار گرفته اند )پلوئیدا میلیولید وکستون
اين شرايط تداوم دارد که نشان افزايش تدريجی عمق تا نمونه 46 در متراژ 455 متری 

در ابتدای کالووين است )شکل 6(.
افزايش مواد آمورف شفاف به همراه داينوسیست های عمدتا کوريت در نمونه      
49 و 50  حداکثر شرايط پیشروی در مرز کالووين پايینی و بااليی را نشان می دهد 
که مطابق با نمودار تايسون  معادل محیط Distal anoxic shelf است. افزايش درصد 
راديوالر  فیالمنت  پود  )پلسی   D6 میکروفاسیس  در  فیالمنت  پود  پلسی  و  راديوالر 
وکستون( به همراه رسوبات پالژيک درنمونه 46 تا 52 مشاهده شد که همگی نشان 

دهنده محیط شیب قاره می باشد )شکل های 4و 6(.
به  دريايی  های  پالینومورف  درصد  از  مطالعه  مورد  برش  انتهای  تا   52 نمونه  از      
طور محسوسی کاسته می شود و درصد ماسرال ها و مواد آمورف تیره افزايش پیدا 
  basin قرار می گیرد که يک محیط I می کند که مطابق با نمودار تايسون در رخساره
با  تطابق  در  پالینوفاسیس  از  اطالعات حاصل  نشان می دهد.   را   proximal shelf يا 
میکروفاسیس  و   )بايوکلست وکستون(   D7 میکروفاسیس  میکروفاسیسی   مطالعات 
راديوالر  )اسپیکول   D9 میکروفاسیس  و  وکستون(  اکنويید  راديوالر  )فیالمنت   D8

وکستون( ( و حضور فرامینیفرهای پالنکتون و فراوانی از پوسته های نازک و ظريف 
و  اسفنج  اسپیکول  همراه  به   )Posidinia( پالژيک  دوکفه ای های  )فیالمنت های( 
است   )basin( عمیق  دريايی  محیط  دهنده  نشان  میکرايت  از  زمینه ای  در  راديوالر 

)شکل های 4 و 6(.
    با توجه به تغییرات بسیار تدريجی لیتولوژی )سنگ آهک نازک اليه در تناوب با 
مارن های سبز تا خاکستری رنگ( و عدم حضور جريان های خرده دار و توربیدايت 
و  هرماتیپیک  مرجان های  نظیر  چارچوب ساز  موجودات  بقايای  گسترش  عدم  و 
است.  گرابن  و  هورست  تکتونیکی  ساختار  بیانگر  سد  ايجاد  منظور  به  جلبک ها 
هورست و گرابن ها مربوط به حوضه هاي ريفتی بوده که بر اثر فاز کششی پس از 
اين ساختار کششی سبب  است.  ايجاد شده  ايران  در شمال  میانی  رويداد سیمرين 
آرنايت(  کوارتز  و  کوارتزی  )گنگومرای  ساحلی  کم عمق  محیط هاي  که  شده 
عمیق  نهشته هاي  و  هورست ها  روي  بر   )open marine lagoon( الگون  محیط  و 
بر روي  راديولر وکستون(  اسپیکول  اکینوپید وکستون،  راديوالر  )فیالمت  دريايی 
گرابن ها تشکیل شوند. به دلیل تبديل تدريجی رخساره هاي کربناته به يکديگر و 
عدم وجود ساخت هاي ريفی و همچنین با توجه به مطالعات پیشین، پلتفرم کربناته 
داراي شیب  نوع رمپ  اين  است.  نظر گرفته شده  در  نوع رمپ  از  دلیچاي  سازند 

نسبتا ماليم و يکنواخت بوده و تا انتهای ساختار هورست کشیده شده است.   

۵- نتیجه گیری
پالینوفاسیس هاي  و  میکروفاسیس ها  سازنده  اجزای  تغییرات  بررسی  نهايت  در 
و  کنگلومرا  با  ابتدا  سازند  اين  می دهدکه  نشان  درجزين  برش  در  دلیچای  سازند  
اليه های ماسه سنگ شروع می شود که خود گويای شروع پیشروی دريا است. بعد 
از آن شیل و مارن تیره رنگ قرار می گیرد که در مقاطع نازک تعداد بی شماری 
بنتیک مشاهده می شود که دارای پوسته پورسالنوز و در خانواده  فرامینیفرهای  از 
میلیولیده قرار می گیرد . اين شرايط به همراه باال بودن درصد اسپور و حضور مواد 
با شرايط  تايید کننده يک محیط کم عمق  از سازند  اين بخش  آمورف شفاف در 
احیايی است که می تواند گوياي محیط الگون در محدوده زمانی باتونین باشد. به 
فراوانی داينوسیست ها و  تنوع و  افزايش  باالی برش مورد مطالعه  به سمت  تدريج 
فراوانی فرم های کوريت از داينوسیست ها به همراه کاهش نسبت اسپور و پولن و  
فیتوکالست ها مشاهده می گردد.  اين امر نشانه پیشروی و باال آمدن تدريجی سطح 
آب در طول باتونین و کالووين است. ظهور فرامینیفرهای پالنکتون و افزايش تعداد 
آنها، فراوانی راديولرها و دوکفه ای پالژيک به سمت باالی برش بازگوکننده چنین 

شرايطی است. 
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