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دوستان عزيز فصلنامه اي ما به طور يقين از چگونگي دريافت، انتخاب و چاپ مقاله ها در اين نشريه علمي- پژوهشي اطالع دارند و شايد نيازي به توضيح  مفصل 
در اين زمينه نباشد و لي به طور خالصه اينست كه پس از دريافت مقاله ها، در جلسات شوراي نويسندگان اين فصلنامه كه جمعي از اساتيد و دانش آموختگان 
علوم زمين هستند، براي هر مقاله برحسب نياز و تخصص، تعدادي داور برگزيده مي شوند كه براي بررسي هاي الزم بدون كوچك ترين نشانه اي از نويسندگان، مقاله 
براي داوران برگزيده، فرستاده مي شود. داور يا داوران هم بدون كوچك ترين اعمال نظر و غرض ورزي و با دقت هر چه تمام تر، مقاالت را از جنبه هاي مختلف  
پژوهشي، فرهنگي، علمي و ژورناليستي مورد بررسي قرار مي دهند و نتايج داوري به صورت كامال محرمانه به دفتر فصلنامه ارسال مي گردد كه بر پايه آنها پذيرش، 

عدم پذيرش يا پذيرش با اصالحات و بازنگري مورد نظر داور از طريق دفتر فصلنامه و با تأييد و امضاي سردبير به تهيه يا تهيه كنندگان مقاله ابالغ مي گردد.
با توصيف مختصر باال، ما هيچ گاه قراري نداريم كه نويسنده مقاله با گمانه زني هاي ويژه، داوران را شناسايي نموده و از نتيجه داوري مطلع گردد و در صورت عدم 
پذيرش، يا براي رفع اشكاالت پيشنهادي داوران و يا براي تسريع امر داوري به آنها مراجعه نمايد و به احتمال برخوردهاي نامطلوبي هم داشته باشد كه در اينجا به 
طور صريح اعالم مي گردد مقاله در هر سطح و مرحله اي و توسط هر كسي ارائه شده باشد،  بدون كوچك ترين ترديدي مردود اعالم و افزون بر اين كه از رديف 
مقاالت خارج مي شود، نويسنده يا نويسندگان هم به اصطالح در ليست سياهي قرار مي گيرند كه در آينده از آنها مقاله اي پذيرفته نخواهد شد و اما ما در اينجا 
ضمن پوزش از دوستان داورمان، به آنها اطمينان مي دهيم كه از طريق شوراي نويسندگان و دفتر فصلنامه تحت هيچ شرايطي اسامي داوران مقاله ها اعالم نمي شود 
و اين شمار اندكي از نويسندگان هستند كه با زير پا گذاشتن تمامي اصول و قوانين علمي- مطبوعاتي به خود اجازه مي دهند كه شخصا به داور مراجعه نمايند كه نه 
نويسنده را مي شناسد و نه اشتراك يا تضاد منافعي با او دارد و در اين رابطه پيشنهاد ما به داوران عزيز اينست كه به هيچ وجه اجازه اين گونه مزاحمت ها را با پذيرفتن 

نويسنده در دفتر كار يا محل ديگر ندهند.
بار ديگر الزم به يادآوري است كه فصلنامه علوم زمين در طي اين بيست و دو سال فعاليتش مدارج الزم ترقي در حد مجالت ISI را پيموده و حجم زيادي از مقاالت 
در نوبت چاپ دارد و به اين دليل ناگزير به انتخاب صافي هاي ريزتري براي انتخاب آنها هستيم. در اين رابطه بسياري مقاالت به دليل همخوان نبودن با اهداف 
فصلنامه و محدوديت هاي موجود، به نويسنده عودت داده مي شوند به اين جهت به دوستان گرامي پيشنهاد و توصيه مي كنيم به منظور رفع هرگونه شبهه، اول اين 
كه استانداردهاي الزم مقاله نويسي را كه چندين نوبت در فصلنامه آيين نگارش آن را چاپ نموده ايم، رعايت نمايند، بعد اين كه مقاله بايستي حتما مطالعه موردي 
)Case study( باشد و نوآوري هاي الزم را به همراه داشته باشد و دست آخر اين كه به دفعات در همين ستون سخن سردبير يادآور شده ايم كه اين فصلنامه متعلق به 

شماست و صادقانه مي گوييم در سايه توجهات شما دوستان گرامي و نوشتارهاي با ارزشتان بوده كه اين نشريه تا به اين حد از موفقيت و پيشرفت نايل آمده است. 
يك بار ديگر دستتان را مي فشاريم و همچنان در انتظار يافته هاي نوين تان در مجموعه گرايش هاي گوناگون علوم زمين هستيم.

سخن سردبیر
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تقدیر از د اوران محترم فصلنامه علوم زمین 

قدردانی  نوشتار،  اين  تا  می شود  آورده  زير  به صورت  داشته اند  علوم زمين  فصلنامه  با  تنگاتنگ  و  همكاری صميمانه   92 سال  بهار  در  كه  محترمی  استاتيد  از  تعداد  اسامی 

ناچيزی از زحمات بی شائبه اين عزيزان باشد، امكان دارد نام تعدادی از اساتيد گرانقدر آورده نشده باشد كه پيشاپيش از آنها پوزش طلبيده و اين امر به فرصت های آتی 

موكول خواهد شد.

دكتر آرين مهران •

دكتر ابراهيمی سوسن •

دكتر الياسی محسن •

دكتر  امامی محمدهاشم •

دكتر امين رسولی هادی •

دكتر اميدی پرويز  •

دكتر اويسی بهنام •

دكتر بابا صنوبری •

دكتر بابازاده سيداحمد •

دكتر بدخشان ممتاز قيس •

دكتر بهارفيروز خليل •

دكتربهاری  فر علی اكبر •

دكتر بيرانوند بيژن •

دكتر بيابانگرد حبيب  •

دكتر بخشی محبی محمدرضا •

مهندس پاديار فريبا •

دكتر تاج الدين حسين علی •

دكتر توكلی فرخ •

دكتر تومانيان آرا •

دكتر جان نثاری محمدرضا •

دكتر جعفری راد علی رضا •

دكتر جمور  يحيی •

مهندس جهدی مسعود •

دكتر چهرازی علی بابا •

دكتر  حسينی نژاد محمود •

مهندس حسين يار غالمرضا •

دكتر حسامی آذر  خالد •

دكتر حسن زاده جمشيد •

دكتر حمزه لو حسين •

دكتر خاكسار كيوان •

دكتر خيرخواه منيره •

دكتر داستانپور محمد •

دكتر درگاهی سارا •

دكتر دولتی ارده جانی فرامرز •

دكتر دولتی اصغر •

دكتر  راستاد ابراهيم •

دكتر رشيدنژاد عمران نعمت اله •

دكتر زارع مهدی •

دكتر زراسوندی علی رضا •

دكتر سحابی فريدون •

دكتر سعيدی عبداهلل •

دكتر سليمانی آزاد شهريار •

دكتر سنماری سعيده •

دكتر شفاهی مقدم هادی •

دكتر شكاری فر علی •

دكتر شهيدی علی رضا  •

دكتر شمعانيان غالمحسين •

مهندس صالحی پور علی رضا •

دكتر صادقيان محمود •

دكتر صفری حجت اله •

دكتر طباخ شعبانی اميرعلی •

دكتر عابدی آرزو •

دكتر عباسی محمدرضا •

دكتر عطاپور حبيبه •

دكتر عليمحمديان حبيب •

دكتر فضائلی علی رضا •

دكتر فياضی فرج اله •

دكترقاسمی محمدرضا •

دكتر قاسمی حبيب اله •

دكتر قاسم زاده فرشته •

دكتر قريب فريبرز •

دكتر قريب فرزاد •

دكتر كدخدايی علی •

دكتر كبريايی زاده محمدرضا •

دكتر كريمی حاجی •

دكتر كشاورز فرج خواه ناصر •

دكتر كمالی محمدرضا •

دكتر كوهستانی حسين •

دكتر ماهانی پور اعظم •

دكتر محتاط طيبه •

دكتر مرتضوی حسن •

دكتر محمدزاده محمدجعفر •

دكتر محجل محمد •

دكتر مجرد منير •

دكتر مسعودی فريبرز •

دكتر معماريان حسين •

دكتر معماريانی محمود •

دكتر مهرپرتو محمود •

دكتر موسوی حرمی رضا •

دكتر مؤذن  محسن •

دكتر ناوی پدرام •

دكتر نظافتی نيما •

دكتر نظری حميد •

دكتر نوع پرست محمد •

دكتر ولی زاده محمدولی  •

دكتر هاشمی طباطبايی سعيد •

دكتر هنرمند مهدی •

دكتر هيهات محمودرضا •

دكتر يزدی مقدم حسن •
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چكیده
به منظور بازنگري سازند دليچاي در البرز مركزي، برش طالو در 24 كيلومتري شمال خاوري دامغان، مورد مطالعه پالينولوژيكي قرار گرفت. تركيب سنگي اصلي سازند در اين 
برش، مارن خاكستري متمايل به سبز و آهك مارني خاكستري است و ستبراي آن 168 متر اندازه گيري شد. از 35 نمونه انتخاب شده از كل برش، 21 نمونه داراي پالينومورف 
بيشتر  انجام پذيرفت .  از بين نمونه هاي داراي فسيل به دليل اين كه گروه داينوفالژله ها فراوان تر بودند مطالعه برش بر مبناي اين گروه  و 14 نمونه آن  بدون هر گونه فسيل بود. 
به حضور گونه هايي  توجه  با  داينوفالژله شد.  به شناسايي 30 جنس و 49 گونه  منجر  ياد شده  نمونه هاي  پايين حضور داشتند. مطالعه  متري  داينوفالژله هاي شناسايي شده در 110 
براي  زيرين  كالوين  اواسط  پسين-  باژوسين  سن   Dichadogonyulax sellwoodii و Cribroepridinium crispum, Ctenidodinium combazii/ornatem همچون
تا  مطالعه  مورد  برش  در  سازند  رأسي، سن كل  بخش هاي  نمونه هاي  در  كالووين  داينوفالژله هاي شاخص  پراكنده  وجود  به  توجه  با  و  شد  گرفته  نظر  در  فسيل  داراي  بخش 
 Cribropridinium crispum Total Range Palynozone )Riding & Thomas,1992( (Ccr) ,پالينوزون جهاني شامل اين مطالعه دو  مبناي  بر  پيشنهاد شد.  پسين  كالووين 
 (Ctenidodinium combazii/Ctenidodinium ornatum Acme-zone(و يك پالينوزون محلي Dichadogonyulax sellwoodii Interval Zone Riding & Thomas,1992( )Dse(

مشخص و تفكيك شد.

كلید واژه ها: سازند دليچاي، البرز مركزي،  داينوفالژله،  باژوسين- كالووين،  پالينوزون
E-mail: zohreh.boromand@gmail.com *نویسنده مسئول: زهره برومند  

پالینواستراتیگرافي سازند دلیچاي در برش طالو )در شمال خاوري دامغان(،
 برمبناي داینوفالژله ها 

زهره برومند 1* ، ابراهیم قاسمي نژاد 2 و محمود رضا مجیدي فرد 3
1 كارشناس ارشد، مركز مطالعات كاربردي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، كرج، ايران

2 استاد، دانشكده زمين شناسي ، پرديس علوم،  دانشگاه تهران  ، تهران، ايران
3 استاديار، پژوهشكده علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، تهران، ايران

تاريخ دريافت: 1389/07/27               تاريخ پذيرش: 1390/04/05

بهار 92، سال بیست و دوم، شماره 87، صفحه 3 تا 8

1- مقدمه
هدف از اين پژوهش، معرفي داينوفالژله هاي موجود در اين برش ، تعيين سن  نسبي 
سازند دليچاي و مشخص كردن مرز زيرين و بااليي اين سازند با سازند شمشك و 

الر است.

2- موقعیت جغرافیایي و راه هاي دسترسي
كيلومتري شمال خاور   8 در  شاهرود،   – دامغان  مسير جاده  در  مطالعه،  مورد  برش 
دامغان قرار دارد. براي رسيدن به برش مورد نظر بايد جاده فرعي آسفالته اي به طول 
2 كيلومتر را كه به روستاي طاق مي رسد، پيمود و پيش از روستاي طاق در راستاي 
جاده  فرعي خاكي  ديگري كه به طرف معادن  زغال سنگ  البرز و مزرعه طالو مي رود 
از مزرعه طالو در راستاي  مطالعه پس  برش مورد  پيمود.  راه  اندازه 14 كيلومتر،  به 
اين جاده رخنمون دارد كه با رنگ منحصر به فرد خود )سبز مايل به خاكستري( كامال 
نمايان است. مختصات جغرافيايي برش ″05/8 ′19 °36 عرض شمالي و04/9″ 26′ 54° 
شده  است. داده  نمايش   1 شكل  در  برش،  به  دسترسي  مسير  است.  خاوري  طول 

3-مطالعات میداني صحرایي و نمونه برداري
پس از انجام مطالعات صحرايي، ستبراي حقيقي برش مورد مطالعه 168متر محاسبه 
و از كل برش به صورت يك متر به يك متر نمونه برداري )هم از اليه هاي آهكي و 
هم از مارن ها( و از بين بهترين نمونه ها حدود 35 نمونه مارني براي انجام مطالعات 

پالينولوژيكي انتخاب شد.

4- مراحل آزمایشگاهي
از هر نمونه حدود 100 گرم برداشت و پس از الك كردن در  بشرهاي پالستيكي
)HCL( شستشو داده مي شود، پس از خشك شدن نمونه ها، به آنها اسيد كلريدريك

اضافه كرده و به مدت 24 ساعت در اسيد قرار داده شد. پس از حل شدن تركيبات 
كربناتي نمونه ها، مرحله خنثي سازي با آب انجام مي شود، سپس با اضافه كردن HF به 
مدت 24 ساعت، تمامي تركيبات سيليسي نمونه ها نيز حل گرديد و دوباره عمليات 
خنثي سازي  بر روي نمونه ها صورت مي گيرد. براي از بين بردن ژله به وجود آمده، 
نمونه ها به مدت 30 دقيقه با  HCL 10 درصد جوشانده و  از الك 200 ميكرون عبور 
داده مي شوند و با سانتريفيوژ كردن نمونه ها، )در حجم مشخصي از كلريد روي( مواد 
آلي آنها كه داراي پالينومورف ها نيز هستند جدا گرديد و از الك 20 ميكرون عبور 
داده مي شوند. در پايان با ساختن اساليد، نمونه ها براي مطالعات  ميكرويكوپي آماده 

مي شوند.

5- پیشینه مطالعاتي سازند دلیچاي
 Erni )1931(, جمله  از  زيادي  افراد  باز  دير  از  دليچاي  سازند  روي  بر 
 Riviere )1933(, Steiger )1966(, Dellenbach )1964(, Assereto et al. )1968(,

بيشتر  و  مطالعه   Stocklin et al. )1965(, Brnard et al. )1968(, Lorenz )1964(

را   )Late Bajocian – Late Callovian( پسين  كالووين   - پسين  باژوسين  سن  آنها 
توجه  مورد  سازند  اين  نيز  اخير  سال هاي  در  كرده اند.  پيشنهاد  دليچاي  سازند  براي 

زمين شناسان قرار گرفته است كه از آن جمله مي توان به افراد زير اشاره كرد. 
البرز  در  دختر  پل  برش  در  را  دليچاي  سازند   Wheeler & Sarjeant )1990(     

مركزي، از ديدگاه پالينولوژيكي مطالعه كرده اند و سن باژوسين پسين - باتونين را 
ارائه دادند. خاكي )1380( سازند دليچاي را در  برش آق داغ در جنوب  براي آن 
خاوري زنجان مطالعه كرد و سن باژوسين - كيمبريجين را ارائه داد.  فريزي كرماني 
)1380( رسوبات ژوراسيك مياني و بااليي برش فريزي در كپه داغ )شمال باختري 
مشهد( را بررسي نموده و سن   باژوسين - آكسفوردين را براي آن تعيين كرد. دهقان 
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)1380( پالينولوژي، پالينوفاسيس و محيط رسوبي گذشته واحد شيلي بخش فوقاني 
سازند چمن بيد را در مقطع تيپ مطالعه نمود و سن آكسفوردين را براي آن تعيين 
جاجرم  نزديكي  در  گل بيني  برش  در  را  دليچاي  سازند   )1382( شاهسوني  كرد. 
تشخيص  برش  اين   براي  را   زيرين  آكسفوردين   – باژوسين  سن  و  نموده  مطالعه 
بررسي  پالينولوژيكي  نظر  از  داغ  كپه  در  را  چمن بيد  سازند   )1382( سلحشور  داد. 
كرده  است. )Ghasemi-Nejad et al. )2012 ، سازند دليچاي را در برش مهدي آباد 
سمنان واقع در البرز مركزي از ديدگاه پالينولوژيكي مطالعه كردند و ضمن زون بندی 
كامل سازند و مقايسه و انطباق زون ها با زون بندی اروپای شمال غربی سن باژوسين 

پسين – كالووين پسين را ارائه نموده اند.

6- ویژگي هاي سنگ چینه اي سازند دلیچاي در برش طالو
سازند دليچاي در برش طالو در بهترين محل بيرون زدگي از 168 متر مارن سبز  مايل 
به خاكستري )چهره چيره( و ميان اليه هاي سنگ آهكي مارني خاكستري و همچنين 
چند متر رسوبات آواري در قاعده تشكيل شده است )شكل هاي 2 و 3( و  با توجه به 
رخساره سنگي كم و بيش مختلف، پنج واحد سنگي در آن تفكيك شد كه از پايين 

به باال،شامل واحدهاي زير است:
واحد يك: 10 متر، ميكروكنگلومرا و ماسه سنگ و سيلتستون 

واحد دو:  2 متر،  سنگ آهك ماسه دار.
واحد سه: 48 متر مارن هاي سبز- خاكستري

واحد چهار: 103 متر تناوب مارن و سنگ آهك مارني كه در رأس به چند سانتي متر 
تا چندمتر سنگ آهك سرخ فام، ختم مي شود.

واحد پنج: 5 متر سنگ آهك مارني خاكستري 
بااليي )الر(   با سازند كربناتي ستبر اليه چرت دار  برش،  اين  دليچاي در       سازند 
به طور هم شيب و تدريجي و در زير با سازند شمشك با نبود چينه اي در پيوند است 

)شكل 2(.

7- ویژگي هاي زیست چینه اي
نمونه   14 و  پالينومورف  داراي  نمونه   21 برش  كل  از  شده  انتخاب  نمونه   35 از 
اين كه گروه  دليل  به  فسيل  داراي  نمونه هاي  بين  از  بود.  فسيل  بدون هر گونه  آن  
بيشتر  پذيرفت.  انجام  اين گروه  مبناي  بر  برش  مطالعه  بودند  فراوان تر  داينوفالژله ها 
داينوفالژله هاي شناسايي شده در بخش پايين برش )حدود 110متري( حضور داشتند 

و در بخش باالي برش تعداد كمي نمونه به دست  آمد.
از  جنس  به30  متعلق  گونه   49 شناسايي  به  منجر  يادشده  نمونه هاي  مطالعه       
و  پروكسيميت  فرم هاي  شناسايي شده،  نمونه هاي  بيشتر  شد.  داينوفالژله ها 

پروكسيموكوريت بودند و تنها 2 فرم كوريت تشخيص داده شد.
 Nannoceratopsis spiculata, همچون  شاخص  فرم هاي  از  استفاده  با    
 N. gracilis, Ellipsodictium cinctum, E.reticulatum, Lithodinia jurassica,

 Gonyaulacysta centriconata, Valensiella vermiculata, V.ovulum ,

براي  زيرين  كالووين  اواسط   – پسين  باژوسين  سن   Carpatodinium pereda,…

بخش داراي فسيل تعيين شد و با توجه به پراكندگي داينوفالژله هاي شاخص كالووين 
نمونه هاي  در   Pareodinia prolongata و Ctenidodinium continiuum همچون
كرد  برآورد  پسين  كالووين  تا  را  سازند  كل  سن  مي توان  برش  رأسي  بخش هاي 

)شكل 3(.

8- زون بندي 
هم نام  كه   Cribropridinium crispum شده شناسايي  گونه هاي  ميان  در 
به چشم  برش   20 تا   4 نمونه هاي  در  است    Acanthaulax  crispa,  )synonyme(

    Carpatodinium preda, همـچون  ديـگري  گونـه هاي  اين،  بـر  افـزون  مي خـورد. 
 Ctenidodinium spp (C.combazii, C.continuum, C.ornatum) ,

Dichadogonyulax sellwoodii و Valveodinium spinosum مشاهده مي شود.

 LAD و  FAD گونه هايي كه بيان شد، فرم هاي شاخص براي زون بندي هستند و     
و  پيدايش  برمبناي  مي توان  بنابراين،  است.  پيگيري  قابل  اساليدها  در  به خوبي  آنها 
توسـط شده  تعريف  پالينـوزون هاي  با  مشـابه  پالينـوزون هـايي  آنـها  رفتـن  بين  از  

)Riding &Thomas )1992 در اروپاي شرقي براي برش طالو تعيين كرد.

Cribropridinium crispum Total Renge Zone (Ccr) 8-1. پالینوزون اول با نام

اين پالينوزون بر پايه پيدايش و از بين رفتن گونه Cribropridinium crispum معرفي 
است.  بااليي  باژوسين  آن  سني  محدوده  و   )Riding & Thomas, 1992( مي شود 
آركئوپايل  با  داينوسيست هايي  نوع  از  پالينوزون،  اين  همراه  نمونه هاي  بيشتر 
به  مي توان  داينوفالژله ها  اين  از  هستند.  رأسي  دوم  درجه  در  و  اپي سيستال 

اشاره كرد: زير  فرم هاي 
 Meiourogonyaulax valensii, Valensiella ovulum , V.vermiculatum,

 Escharisphaeridia pocokii, Lithodinia jurassica, Lithodina caytonensis,

Ellipsodictum cinectum,…

 4 نمونه  از  و  مي گيرد  بر  در  را  برش  از  متر   16 حدود  در  پالينوزون  اين       
توسط معرفي شده  پالينوزون  با  پالينوزون  اين  مي شود.  شامل  را   20 نمونه  تا 

)1992( Riding & Tomas به نام Acanthaulax crispa مطابقت دارد. بهفر )1388( از 

طبقات اين زون نمونه هاي آمونيت Parkinsoni را گزارش كرده  اسـت.
 Dichadogonyulax sellwoodii Interval Zone (Dse) 8-2. پالینوزون دوم با نام

رفتن  بين  از  و   Cribropridinium crispum رفتن  بين  از  محدوده  در  زون  اين 
پيشين  پالينوزون  مانند  نيز  پالينوزون  اين  دارد،  قرار   Ctenidodinium combazii

و است   Riding & Tomas )1992( توسط  معرفي شده  پالينوزون  بر  منطبق 
محدوده  كرده اند.  معرفي  نيز  روسيه  در  را  زيست زون  اين   Riding et al. )1999(

زيرين  كالووين  اواسط  تا  زيرين  باتونين  پالينوزون  اين  براي  پيشنهاد شده  سني 
 Zigzag, Tenuiplicatus, Prograsilis, آمونيتي  زون هاي  با  پالينوزون  اين  است. 
 Subcontractus, Morrisi, Hodsoni, Orbis, Disus, Herveyi, Koenigi

)بهفر، 1388( منطبق است.
آركئوپايل  با  داينوفالژله هايي    ،Dichadogonyulax sellwoodii پالينوزون  در       
اپي سيستال بسيار زياد است. البته داينوسيست هايي با آركئوپايل رأسي و پرسينگوالر 

منفرد نيز فراوان هستند. داينوفالژله هاي همراه اين پالينوزون عبارتند از:
 Tubotuberella dangeardii, Meiourogonyaulax valensii, Valensiella

 ovulum, Korystocysta gochtii, Gonyaulacysta jurassica, G.centriconata,

 G.pectinigera, Pareodinia ceratophora, P.antennata, Carpatodinium

 pereda, Leptodinium subtile, Ctenidodinium combazii, C. continuum,

C. ornatum, C. cornigera, C.tenellum, Dichadogonyulax sellwoodii,…

     اين پالينوزون از  نمونه 21 تا 107 سازند را به خود اختصاص داده و 87 متر از 
برش اين زون قرار مي گيرد.

داراي  تنها  و  پالينومورفي  بدون هر گونه  اساليدها  برش  پايان  تا  نمونه 110  از       
به دليل آهكي شدن اليه ها و  اين موضوع مي تواند  فيتوكالست هستند.  مقدار كمي 
نبود  علت  به  طالو  برش  انتهاي  در  بنابراين  باشد.  داينوفالژله ها  سيست  رفتن  بين  از 

داينوفالژله، امكان پهنه بندي وجود  ندارد )شكل 4(. 
مطالعه يك  برش مورد  دارند، در  باال كه جنبه جهاني  پالينوزون  هاي  بر  افزون       
Ctenidodinium ornatum ثبت  Ctenidodinium combazii و  bloom از گونه هاي 

با توجه به  شد كه 49 متر از برش را به خود اختصاص داده است )واحد 3 برش(، 
مطالعاتي كه شاهسوني )1382( ،  فريزي كرماني )1380(، سلحشور )1382( و دهقان 
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)1380( بر روي سازند دليچاي در البرز خاوري داشته اند ، مي توان نتيجه گرفت كه 
اين پالينوزون به سمت خاور البرز )البرز خاوري( در سازند دليچاي تكرار مي شود. 
بنابراين، با استفاده از اين پالينوزون مي توان اين برش ها را با همديگر انطباق داد. اين 
 Ctenidodinium combazii/Ctenidodinium عنوان  با  محلي  صورت  در  پالينوزون 
از عبارتند  پالينوزون  اين  همراه  فسيل هاي  و  مي شود  معرفي   ornatum Acm-zone

)شكل 3 و 4، پليت 1(:
 Ellipsoidictium cinctum, E. reticulata,, Lithodinia jurassica, Gonyaulacysta

 centriconata, Valensiella vermiculatum, Meiourgonyaulacysta valensi,

Pareodinia certophora, Endoscrinium luridum, Ctenidodinium cornigera.

9- نتیجه گیري
ستبراي سازند دليچای در برش طالو 168 متر اندازه گيری شد. مرز زيرين سازند دليچاي 
با سازند شمشك  به صورت ناپيوستگي )براساس وجود ميكروكنگلومراي قاعده اي( 
و مرز بااليي آن با سازند الر  به صورت تدريجي است. مطالعات پالينواستراتيگرافي 
شد.  داينوفالژله  30 جنس  از  گونه   49 شناسايي  به  منجر  برش  اين  روي  انجام شده 

 Ellipsodyctum Valensiella, Lithodinia, Carpatodinium, Meiourogonyaulax,

Pareodinia, Ctenidodinium, Tubotuberella از جمله جنس هاي فراوان موجود در 

برش مورد مطالعه بودند،  البته به طور كلي مي توان اين گونه بيان كرد كه فرم هاي نوع 
باالتري   نسبتاً  فراواني  فرم هاي كوريت  به  نسبت  پروكسيموكوريت،  پروكسيميت و 
دارند. با توجه به انتشار چينه  شناسي گونه هاي شناسايي  شده در طبقات مورد مطالعه، 3 
پالينوزون ارائه شد كه 2 پالينوزون آن به صورت جهانی و 1 پالينوزون آن به صورت 
 Cribropridinium crispum Total Renge : محلی اسـت. اين پاليـنوزون ها  عبارتند از
   Dichadogonyulax sellwoodii Interval palynozone )Dse( ، palynozone )Ccr( 

و )Ctenidodinium combazii/Ctenidodinium ornatum Acm-zon )local هستند.
     بر مبناي اين زون ها سن سازند دليچاي در  برش طالو باژوسين - كالووين تعيين مي شود.

سپاسگزاري
از مسئوالن محترم پژوهشكده علوم زمين و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني 
كشوركه شرايط الزم براي انجام مطالعات و آزمايش هاي مربوط به اين پژوهش را 

فراهم كردند ،  صميمانه سپاسگزاري مي شود.

شكل 1- راه هاي دسترسي به برش مورد مطالعه

طالو برش  در  دليچاي  سازند  زيرين  مرز  و  بااليي  مرز  از  كلي  نمايي   -2 شكل 
)ديد به سمت خاور(
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شكل3- نمايش گسترش داينوفالژله هاي ثبت شده در نمونه هاي مورد مطالعه
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شكل 4- مقايسه و هم ارزی زيست زون هاي داينوفالژله هاي باژوسين تا كالووين سازند دليچاي، با زيست زون هاي جهاني و مقايسه با زون هاي آمونيتي
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