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چكیده
سازند بازياب يکی از واحدهای سنگی کرتاسه در ناحیه خور و بیابانک است که عمدتاً سنگ شناختی شیل، مارن و ماسه سنگ دارد. در اين مطالعه محتوای پالینولوژيکی سازند 
بازياب در برشی به همین نام مورد مطالعه قرار گرفت. اين سازند در برش مذکور شامل 1067 متر توالی رسوبی شکل يافته از مارن، شیل، ماسه، سنگ آهک و آهک های ماسه ای 
بوده که به صورت همشیب میان دو سازند شاه کوه در زير و دبرسو در باال قرار گرفته است. بر اساس مطالعات پالینولوژيکی صورت پذيرفته بر روی 40 نمونه از اين سازند، در 
مجموع ۲9 جنس و 54 گونه داينوسیست به همراه ۲0 جنس و ۲9 گونه از پالینومورف های خشکی )اسپور و پولن( شناسايی شد که سن سازند را آپتین- آلبین تعیین می کنند. 
همچنین حضور فراوان و گسترده داينوسیست های شاخص محیط نريتیک داخلی به همراه حضور گسترده طبقات شیلی، مجموعه های روزن بری پالژيک و رخساره های مدستونی 

و وکستونی بخش های کربناته گويای ته نشست سازند بازياب در محیط شلف داخلی است. 
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 )آقانباتی، 1383( که در منطقه بیابانک اين رخساره شیلي به ضخامت تقريباً 300 متر 
مارنی و آهکی  ادامه سازند  در   .)Haghipour and Pelissier, 1968( ديده مي شود 
بازياب به  شکل پیوسته در مرز باال به سازند دبرسو تغییر پیدا می کند. توالی کرتاسه 

اين ناحیه در نهايت با دو سازند هفتمون و فرخی پايان می يابد )شکل 1(.

2- برش چینه شناسی بازیاب
برش چینه شناسی بازياب در جنوب باختری شهرستان خور واقع شده که مختصات 
جغرافیايی قاعده برش چینه شناسی برداشت شده عبارت  است از طول جغرافیايی 54 
درجه و 41 دقیقه خاوری و عرض جغرافیايی 33 درجه و ۲6 دقیقه شمالی )شکل ۲(. 
شیل،  مارن،  از  متر   1067 با ضخامت  چینه شناسی  برش  اين  در  بازياب  سازند       
ماسه سنگ، سنگ آهک و آهک های ماسه ای شکل يافته است که به صورت همشیب 
سازند  اين  شده اند.  نهشته  شاه کوه  دولومیتی  آهک های  و  سنگ آهک ها  روی  بر 
به صورت همشیب توسط سازند دبرسو پوشیده شده است )Akhtari, 2011(. در اين 
در  تقسیم کرد؛  به دو بخش  لحاظ سنگ شناسی  از  را  بازياب  برش می توان سازند 
بخش قاعده ايی، سازند بازياب ابتدا با تناوبی از مارن و ماسه سنگ آغاز می شود و با 
تناوبی از مارن و سنگ آهک تا 187 متری قاعده ادامه پیدا می کند. سپس 46 متر از 
برش پوشیده بوده و در ادامه بخش باالتر برش که به طور غالب از شیل تشکیل شده 

است تا رأس سازند )با ضخامت 834 متر( ادامه پیدا می کند )شکل 3(. 

3- نمونه برداری و روش آماده سازی نمونه ها 
به منظور مطالعات پالینولوژيکی، در مجموع 40 نمونه از سازند بازياب در فواصل 15 
تا 35 متری برداشت شد. در طول برداشت و انتخاب نمونه ها سعی شد نمونه گیری 
يکسان  نمونه ها  فواصل  حتی االمکان  و  پذيرد  صورت  شیلی  اليه های  از  غالباً 
روی  حوادث  بهتر  پوشش  منظور  به  سنگ شناختی  تغییرات  مرز  در  چه  اگر  باشد، 
به  شده  برداشت  نمونه های  ادامه  در  شد.  انتخاب  نزديک تر  نمونه ها  فواصل  داده، 
به روش  پالینولوژيکی  اساليدهای  منظور ساخت  به  و  منتقل  پالینولوژی  آزمايشگاه 
به منظور رفع  ابتدا  اين اساس در  بر  )Traverse, 2007( آماده سازی شدند.  تراورس 

پاييز 97، سال بيست و هشتم، شماره 109، صفحه 319 تا 326

1- پیش نوشتار
و  متفاوت  کاماًل  ايران  نقاط  بقیه  با  بیابانک  و  خور  ناحیه  در  کرتاسه  سنگی  توالی 
پیشروي،  زمان  در  زياد  تغییرات  جندق  خور-  گستره  کلی  در  به طور  مجزاست. 
فواصل  در  حتی  که  شده  سبب  کرتاسه،  سنگ هاي  ستبراي  و  سنگي  رخساره 
 .)1383 )آقانباتی،  باشد  داشته  گوناگونی  ويژگي هاي  شده  ياد  کوتاه،  توالي 
است  منطقه  اين  کرتاسه  توالی  مهم  ويژگي هاي  از  مکرر  رسوبي  ناپیوستگي هاي    
مختلفی  باشد.  مطالعات  رسوبي  حوضه  بر  حاکم  ناپايداري  نشانگر  مي تواند  که 
و  Mohafez and Moshtaghian )1963(, Khosrotehrani )1977(  توسط 

)Aistov et al. )1984  بر روی اين توالی های رسوبی کرتاسه به انجام رسیده است. 

قديمی ترين واحد سنگی کرتاسه در ناحیه خور و بیابانک، سازند چاه پلنگ )با سن 
نئوکومین( بوده که عمدتاً شامل سیلتستون، ماسه سنگ و کنگلومراست. سازند نقره 
بر  پیوسته  به صورت  متنوع  بسیار  سنگ  شناسی  با  پسین(  بارمین  نئوکومین-  سن  )به 
روی اين سازند ته نشست کرده است که در مرز بااليی به صورت تدريجی و پیوسته 
به  کربنات های ضخیم اليه و اُربیتولین دار شاه کوه به سن بارمین پسین- آپتین پسین 
تبديل می شود. سازند شاه کوه نیز با گذر تدريجی در زير سازند بازياب قرار گرفته 
است. نام سازند بازياب از روستايی با همین نام گرفته شده است )مجیدی فرد، 139۲(. 
مطالعه   Aistov et al. )1984( توسط  که  بیابانک  و  خور  ناحیه  شاه کوه   برش  در 
با  همراه  رسي  مارن هاي  و  گلسنگ  متر   550 حدود  در  بازياب  سازند  است؛  شده 
هم شیب  به طور  که  است  شده  گزارش  ماسه اي  آهک   و  میان اليه های سنگ آهک 
روستای  خاور  در  دارد.  قرار  شاه کوه  سازند  اُربیتولین دار  سنگ آهک هاي  روي  بر 
از اليه هاي  تناوبي  از شیل هاي آهکي خاکستري و  اين سازند  پايیني  بازياب بخش 
دو تا سه متري سنگ آهک ساخته شده که از نظر فسیلی غنی نیستند، اما در مقابل 
بخش بااليي آن، حدود 150 متر مارن  رسي است که به دلیل حضور آمونیت هايی 
تا  اين بخش آلبین زيرين  .Douvilleiceras sp سن  و   Beudanticeras sp. همچون 
است  دلیل  به همین  آقانباتی، 1383(.  )سیدامامی، 1357 در  است  تعیین شده  میاني 
که مي توان سازند بازياب را در اين ناحیه با رديف هاي مشابه و هم سن آن در ساير 
يزد،  زنجیر  دره  شیل هاي  اصفهان،  سراس دار  بودانتي  شیل هاي  همچون  ايران  نقاط 
 سازند شیلی کژدمي در زاگرس و حتي شیل هاي بیابانک هم ارز و قابل قیاس دانست
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سپس  گرفتند،  قرار  شسشتو  مورد  شده  برداشت  نمونه های  سطحی،  آلودگی های 
به  به منظور انحالل بخش های کربناته،  از هر نمونه در حدود 100 گرم برداشت و 
انجام  از  پس  شدند.  داده  قرار   %37  )HCl( کلريدريک  اسید  در  ساعت   ۲4 مدت 
 %30  )HF( فلوريدريک  اسید  در  ساعت   ۲4 مدت  به  نمونه ها  خنثی سازی،  مرحله 
خنثی سازی  مرحله  از  پس  شدند.  داده  قرار  سیلیسی  بخش های  انحالل  منظور  به 

توسط  نمونه ها  کلريدريک %10،  اسید  در  نمونه ها  و جوشاندن  فلوريدريک  اسید 
با   )ZnCl2( الک های ۲0 و ۲00 میکرون، الک شدند. در ادامه محلول کلريد روی
وزن مخصوص 1/9 تهیه شد و پس از سانتريفیوژ نمونه ها، پالینومورف ها از عناصر 
سنگین و ساير مواد جدا شدند. در انتها از هر نمونه 3 اساليد پالینولوژيکی تهیه شد 

که توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. 

شکل 1- توالی رسوبی کرتاسه در ناحیه خور و بیابانک )آقانباتی، 1383، با کمی تغییرات(.

شکل ۲- موقعیت جغرافیايی و نقشه راه های دسترسی به برش بازياب.
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شکل 3- چگونگی توزيع برخی از داينوسیست های شناسايی شده در سازند بازياب در برش مورد مطالعه.

ارائه  و  آنها  پراکنش  پالینولوژيکی، چگونگی  محتوای  بهتر  معرفی  منظور  به       
مجموعه های  مطالعه،  مورد  برش  در  بازياب  سازند  از  مناسب تر  محیطی  تفسیر 
تغییرات  روند  با  حاصل  نتايج  و  تفکیک  هم  از  خشکی  و  دريايی  پالینولوژيکی 

مقاطع  مطالعه  از  حاصل  نتايج  همچنین  و  ستون  طول  در  سازند  سنگ شناختی 
)شکل های  می گیرند  قرار  بحث  مورد  تفصیل  به  ادامه  در  که  شد  مقايسه  نازک 

3، 4 و 5(.
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شکل4- چگونگی توزيع محتوای پالینولوژيکی خشکی شناسايی شده )اسپور و پولن( در سازند بازياب در برش مورد مطالعه.
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شکل 5- چگونگی توزيع روزن بران سازند بازياب در برش مورد مطالعه )Amiri, 2011، با کمی تغییرات(.
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4- بحث
4- 1. داینوفالژله ها

گويای  مذکور،  برش  در  بازياب  سازند  پالینولوژيکی  مطالعات  از  حاصل  نتايج 
نسبتاً  حضور  کنار  در  که  داينوفالژله هاست  از  متنوعی  و  فراوان  مجموعه  حضور 
فراوان اسپورهای خشکی، اهمیت مطالعات پالینولوژيکی را در اين سازند دوچندان 
کرده است. اين گروه پالینومورفی در کرتاسه، از آشکوب هوتروين در درياها رو به 
فراوانی و متنوع شدن نهادند. از گونه های شاخص در اجتماعات اشکوب هوتروين 
،Kleithriasphaeridium eoinodes  ،Hystrichosphaeridium  pulchrum  می توان به 

گونه  داشت.  اشاره    Spiniferites ramosus  و   Oligosphaeridium complex 
رکورد  وارد  بااليی  هوتروين  در  بار  اولین  برای  نیز    Subtilisphaera perlucida 
همچون  گونه هايی  اولین  حضور  ثبت  توسط  می توان  همچنین  می شود.  فسیلی 
 Paleoperidinium  و  Odontochitina operculata   ،Pseudoceratium anaphrissum 
.) Costa and Davey, 1992  ( کرد  متمايز  را  بارمین  اشکوب     cretaceum 

مرز بارمین- آپتین را نیز می توان با  يک تغییر مشخص در اجتماعات داينوسیستی تعیین 
.) Costa and Davey, 1992  (   کرد که همراه با حذف گونه های خاصی از آنهاست 
 Spiniferites  و  Oligospaheridium complex  گونه های شکوفايی 
،Florentinia cooksoniae  همچون شاخصی  گونه های  با   ramosus    همراه 

  Pseudoceratium   polymorphum  و   Kiokansium   polypes،Oligosphaeridium   totum   
آلبین  در آشکوب  و  آپتین  ادامه آشکوب  در  است.  آپتینی  اجتماع  نشان دهنده يک 
جنس های  Florentinia  ،Hystrichodinium   و  از  جديدی  گونه های  ظهور  شاهد 
با  ارتباط  در  می توان  را  بااليی  تنوع  چنین  که  می شود  ديده    Kleithriasphaeridium 

  .) Stover et al., 1996  ( پیشروی محیط های دريايی و  افزايش  تعداد نیچه ها دانست
     در سازند بازياب در برش مورد مطالعه، ۲9 جنس و 54 گونه از داينوسیست ها شناسايی 
شد که از نظر درجه حفظ شدگی عمدتاً ضعیف تا متوسط هستند. در شکل 6 تعدادي از 
فرم هاي شاخص داينوسیست ها نمايش داده شده اند. بر اساس پراکنش گونه های شاخص 

سنی می توان سازند بازياب را در اين برش به دو بخش تحتانی و فوقانی تقسیم کرد. 
از  گونه   38 و  جنس   ۲۲ شامل  دارد،  ضخامت  متر   400 که  تحتانی  بخش 

داينوسیست هاست که مهم ترين فرم های شاخص سنی اين بخش عبارتند از: 
Achomosphaera neptuni, Callaiosphaeridium sp., Cerbia tabulata, 

Circulodinium distinctum, Coronifera oceanica, Cribropridinium edwardsii, 

Cribropridinium orthocers, Deflandrea sp., Florentinia mantellii, Kiokansium 

polypes, Muderongia pariata, Odontochitina operculata, Oligosphaeridium 

complex, Oligosphaeridium pulcherrimum, Oligosphaeridium totum, 

Spiniferites ramosus, Subtilisphaera perlucida, Systematophora sp.

شکل 6- تصاوير تعدادی از پالینومورف های ثبت شده در سازند بازياب )مقیاس خطی 10 میکرومتر است(.
1: Callaiosphaeridium asymmetricum (Deflandre and Courteville 1939) Davey and Williams 1966. (Sample No. 2520); 2: Cerbia tabulata 
  (Cookson and Eisnack, 1958) Davey and Verdier, 1974  (Sample No. 2290); 3: Circulodinium distinctum (Deflandre and Cookson, 1955) 
Jansonius, 1986 (Sample No. 2290), 4: Coronifera oceanica Cookson and Eisenack, 1958 (Sample No. 2282); 5: Cribroperidinium orthoceras 
 (Eisenack, 1958) Davey, 1969 emend. Sarjeant, 1985  (Sample No. 2330); 6: Florentinia cooksoniae, )Singh, 1971( Duxbury, 1980 )Sample 
No. 2440); 7: Kiokansium polypes Cookson and Eisenack, 1962 (Sample No. 2290); 8: Kleithriasphaeridium sp. (Sample No. 2318);  
9: Odontochitina operculata (Wetzel, 1933) Deflandre and Cookson, 1955 (Sample No. 2355); 10: Oligosphaeridium complex (White, 
1842) Davey and Williams, 1966 (Sample No. 2282); 11: Spiniferites ramosus (Ehrenberg, 1838) Loeblich and Loeblich, 1966 (Sample No. 
2318); 12: Subtilisphaera perlucida  (Alberti , 1959) Jain and Millepied 1973  (Sample No. 2300); 13: Bisaccate pollen (Sample No. 2410);  
14: Cicatricosisporites sp.   (Sample No. 2380); 15: Polycingulatisporites sp. (Sample No. 2345); 16: Tricolpites sp. (Sample No. 2383).
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     بر اساس موارد بحث شده شده در باال و حضور گونه های شاخص آشکوب آپتین 
Cerbia tabulata( در مجموعه داينوسیستی مذکور،  و   Achomosphaera neptuni(

می توان سن اين بخش از سازند بازياب را آپتین تعیین کرد. نتايج حاصل از مطالعات 
روزن بری نیز سن تعیین شده را تأيید می کند )به بخش 4- 3 مراجعه شود(. 

     بخش فوقانی سازند )با ضخامت 667 متر( تنوع گونه ای بیشتری از داينوسیست ها 
از آنهاست. مهم ترين  را منعکس می کند، به طوری که شامل ۲9 جنس و 48 گونه 

فرم های شاخص سنی در اين بخش نیز عبارتند از: 
Achomosphaera ramulifera, Baltisphaeridium sp., Callaiosphaeridium 

trycherium, Circulodinium distinctum, Coronifera oceanica, 

Cribropridinium orthocers, Cribropridinium edwardsii, Deflandrea 
sp., Deflandrea ingramii, Diconodinium sp., Dingodinium cerviculum, 

Florentinia cooksoniae, Florentinia mantellii, Gardodinium sp., 

Isabelidinium sp., Kiokansium polyps, Kleithriasphaeridium sp., 
Odontochitina operculata, Odontochitina  costata, Odontochitina 

porifera, Odontochitina straitoperforata, Oligosphaeridium complex, 

Oligosphaeridium pulcherrimum, Oligosphaeridium totum, Paleopridinium 

sp., Pareodinia sp., Prolixiosphaeridium parvispinium, Psudoceratium sp., 
Spiniferites ramosus, Subtilisphaera perlucida.

 Gardodinium، همچون  جنس های  ظهور  و  باال  فسیلی  مجموعه  اساس  بر       
Isabelidinium و Pareodinia سن اين بخش از سازند به آلبین نسبت داده می شود که 

اين سن با ظهور پولن  گیاهان نهان دانه )بخش 4- ۲( و روزن برهای ماکروپورفوريت 
توزيع  چگونگی   3 شکل  در  می شود.  تأيید  نیز  اينتروال  همین  در   )3  -4 )بخش 
فرم های شاخص داينوسیست ها در طول ستون چینه شناسی سازند بازياب نمايش داده 
و لیست کامل اسامی داينوسیست های ثبت شده نیز در انتهای مقاله آورده شده است. 

4- 2. پالینومورف های خشكی 
که  شد  شناسايی  خشکی  پالینومورف های  از  گونه   ۲9 و  جنس   ۲0 مطالعه  اين  در 
همانند داينوسیست ها، آنها نیز از تنوع بااليی به ويژه در بخش های باالتر سازند بازياب 
برخوردار هستند. در بخش تحتانی اسپور و پولن ها اگرچه حضور دارند؛ اما به نسبت 
بخش بااليی تنوع پايین تر و حفظ شدگی کمتری را منعکس می کنند. در اين بخش 
Cicatricosisporites sp., Verrucosisporites sp., مهم ترين اسپورهای شناسايی شده 

  Concavissimisporites sp., Impardecispora sp., Appnedicisporites sp.,

Reticulatisporites sp.,  Cyathidites australis هستند که به همراه پولن های دوباله، 

مجموعه پالینولوژيکی خشکی را می سازند.  در مقابل بخش دوم، تنوع بسیار باالتری 
اين  در  مهم  نکته  می کنند.  منعکس  را  بیشتر  حفظ شدگی  با  و  خشکی  فرم های  از 
میان ظهور پولن گیاهان نهان دانه همچون .Tricolpites sp و .Proteacidites sp است 
که سن به دست آمده حاصل از داينوسیست ها را تأيید می کند )الزم به ذکر است 
پیوست(. شکل 4 چگونگی  به وقوع  نهان دانه در آشکوب آلبین  که ظهور گیاهان 

پراکنش اسپور و پولن ها را در سازند بازياب به تصوير کشیده است.
4- 3. روزن بران

بر خالف سازند شاه کوه که دارای يک زيای کف زی و متعلق به بخش های نزديک 
در  می کنند.  منعکس  را  پالژيک  زيای  بازياب  سازند  روزن برهای  است،  ساحل  به 
واقع زيای کف زی و متنوع سازند شاه کوه در مرز گذر آن به سازند بازياب به يک 
جنس های  پالژيک،  مجموعه  اين  در  می شود.  تبديل  پايین  تنوع  با  پالژيک  زيای 
زمانی بازه  )شاخص    Globigerinelloides و   Hedbergella  میکروپورفوريت 

 واالنژينین- آپتین( عناصر سازنده اصلی هستند )Amiri, 2011( که به سوی رأس سازند از 
تعداد آنها کاسته می شود. اين دو گروه روزن بری در بخش های فوقانی سازند بازياب که 
بر اساس مجموعه های پالینولوژيکی به سن آلبین نسبت داده شده اند؛ توسط جنس های 
پالژيک و ماکروپورفوريت Muricohedbergella  و Macroglobigerinelloides )اين 
می شوند جايگزين  می شوند(  مشتق  آلبین  آشکوب  ابتدای  در  روزن بری   جنس های 

تأيید  را  داينوسیست ها  از  که خود سن حاصل   )Premoli-Silva and Verga, 2004(

پالنکتونی،  گروه های  اين  با  بازياب  سازند  چینه شناسی،  ستون  طول  در  می کنند. 
روزن برهای کف زی کوچک همچون تکستوالريدها، لنتیکولیناها و میلیولیدها همراه با 

قطعاتی از اکینیدها و خرده های صدفی نیز مشاهده می شوند )شکل 5(. 

5- محیط دیرینه سازند بازیاب برمبنای فلور و فونای مشاهده شده  
محیط  يک  نمی توان  خشکی  پالینومورف های  فراوان  نسبت  به  حضور  با  چه  اگر 
و  تنوع  اما  بود،  متصور  مطالعه  مورد  برش  بازياب در  برای سازند  را  از ساحل  دور 
گويای  خشکی  پالینومورف های  به  نسبت  دريايی  پالینومورف های  باالی  فراوانی 
 Cyclonephelium, داينوسیستی  جنس های  است.  شلف  داخلی  محیط  بخش های 
 Cerbia, Subtilisphaera, Florentinia, Spiniferites, Oligosphaeridium,

محیط های  شاخص   Odontochitina   و   Achomosphaera, Muderongia

اين  تأيید کننده  سازند،  اين  در  آنها  گسترده  حضور  و  هستند  داخلی  نريتیک 
کرده اند  ته نشست  شلف  داخلی  محیط  يک  در  طبقات  که  است   موضوع 
باالی  فراوانی  میان،  اين  در  توجه  قابل  نکته   .)Wilpshaar and Leereveld, 1994 (

جنس Subtilisphaera بوده که شاخص محیط های دريايی با شوری نسبتاًً پايین است 
) Jain and Millepied, 1975(. فراوانی اين جنس را در حوضه آتالنتیک منطبق بر 

 .)Arai et al. 1994 and 2000( Subtilisphaera با سن آپتین- آلبین می دانند  زون 
در کنار حضور گسترده داينوسیست های شاخص نواحی نريتیک داخلی، گونه های 
به ندرت مشاهده می شوند. حضور گسترده  بازياب  نواحی عمیق دريايی در سازند 
طبقات شیلی، مجموعه های روزن بری پالژيک همراه با فرم های کف زی کوچک 
 در کنار رخساره های مدستونی و وکستونی بخش های کربناته سازند بازياب )شکل 5(

نیز گويای ته نشست اين سازند در يک محیط داخلی شلف در برش بازياب هستند.
 

6- نتیجه گیری 
سازند بازياب در برش چینه شناسی بازياب )جنوب باختری شهرستان خور( با ضخامت 
ماسه سنگ، سنگ آهک و  مارن، شیل،  توالی  از  لحاظ سنگ شناختی  به  متر   1067
و  شاه کوه  سازند  دو  مابین  همشیب  به طور  و  است  يافته  شکل  ماسه ای  آهک های 
دبرسو قرار می گیرد. در نتیجه مطالعات پالینولوژيکی، 54 گونه از پالینومورف های 
دريايی )شامل ۲9 جنس( و ۲9 گونه از پالینومورف های خشکی )شامل ۲0 جنس( 
و  تحتانی  بخش  دو  به  را  بازياب  سازند  می توان  آنها  مبنای  بر  که  شد  شناسايی 
فوقانی تفکیک کرد. بخش تحتانی )با ضخامت 400 متر( به دلیل حضور گونه های 
و   Cerbia tabulata و   Achomosphaera neptuni همچون  شاخصی  داينوسیستی 
)که    Globigerinelloides و   Hedbergella میکروپورفوريت  روزن برهای  همچنین 
در انتهای آپتین به طور کامل منقرض می شوند(، دارای بازه سنی آپتین میانی؟ - بااليی 
است. بخش فوقانی سازند نیز با 667 متر ضخامت عمدتاً از شیل شکل گرفته که بر اساس 
 Gardodinium، به ويژه ظهور جنس های همچون( شناسايی شده  داينوسیستی  مجموعه 
Isabelidinium و Pareodinia( به آشکوب آلبین نسبت داده می شود. اين سن با ظهور پولن 

 Macroglobigerinelloides و Muricohedbergella گیاهان نهان دانه و جنس های روزن بری
نیز تأيید می شود. حضور گسترده داينوسیست های شاخص محیطی در طول توالی سنگی 
سازند بازياب، نشان می دهد که اين سازند در يک محیط نريتیک داخلی نهشته شده است. 
برای تأيید صحت اين موضوع، داده های رخساره ايی و روزن بری سازند نیز مورد بررسی قرار 
گرفت که حضور گسترده طبقات شیلی، مجموعه های روزن بری پالژيک همراه با فرم های 
کف زی کوچک در کنار  رخساره های مدستونی و وکستونی بخش های کربناته گويای 

ته نشست اين  سازند در يک محیط داخلی شلف در برش بازياب است.
سپاسگزاری
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لیست پالینومورف های شناسایی شده 
پالینومورف های دریایی )داینوسیست ها(

Achomosphaera neptuni (Eisenack, 1985) Davey & Williams 1966; Achomosphaera ramulifera (Deflandre, 1937) Evit 1963; Achomosphaera triangulata (Gerlach, 1961) Davey & 

Williams, 1969; Achomosphaera sp.; Apteodinium sp.; Baltisphaeridium sp.; Callaiosphaeridium asymmetricum (Deflandre & Courteville, 1939) Davey & Williams, 1966; Callaios-

phaeridium trycherium Davey & Williams, 1966; Callaiosphaeridium sp.; Cerbia tabulata (Cookson & Eisnack, 1958) Davey & Verdier, 1974,  Circulodinium distinctum (Deflandre 

& Cookson, 1955) Jansonius 1986; Circulodinium sp.; Coronifera oceanica (Cookson & Eisnack, 1958) Davey & Verdier, 1974; Coronifera sp.; Cribroperidinium edwardsii Davey, 

1968; Cribroperidinium orthoceras (Eisenack, 1958) Davey, 1969 emend. Sarjeant, 1985; Cribroperidinium sp.; Deflandrea ingramii Cookson & Eisenack, 1970; Deflandrea sp.; 

Diconodinium sp.; Dingodinium cerviculum Cookson & Eisenack, 1958; Dingodinium sp.; Exochosphaeridium sp.; Florentinia cooksoniae (Singh, 1971) Duxbury, 1980; Florentinia 

mantelli (Davey & Williams, 1966) Davey & Verdier, 1973; Florentinia sp.; Gardodinium sp.; Hystrichodinium sp.; Isabelidinium sp.; Kiokansium polypes Cookson & Eisenack, 

1962; Kiokansium sp.; Kleithriasphaeridium sp.; Muderongia pariata Duxbury 1983; Muderongia sp.;  Odontochitina costata Alberti, 1961; Odontochitina operculata (Wetzel, 1933) 

Deflandre & Cookson 1955; Odontochitina porifera Cookson, 1956; Odontochitina spinosa Wilson, 1984; Odontochitina striatoperforata Cookson & Eisenack, 1962; Odontochitina 

sp.; Oligosphaeridium complex (White, 1842) Davey & Williams 1966; Oligosphaeridium pulcherrimum (Deflandre & Cookson 1955) Davey & Williams 1966; Oligosphaeridium 

sp.; Oligosphaeridium totum (Brideaux, 1971) Lentin & Williams, 1973; Palaeoperdinium sp.; Pareodinia sp.; Prolixosphaeridium parvispinum (Deflandre, 1937) Davey et al., 1969; 

Pseudoceratium securigerum Davey & Verdier, 1974; Pseudoceratium sp.; Spiniferites ramosus (Ehrenberg, 1838) Loeblich & Loeblich 1966; Subtilisphaera perlucida (Alberti , 1959) 

Jain & Millepied 1973; Subtilisphaera sp.; Subtilisphaera senegalensis Jain & Millepied, 1973; Systematophora sp.

سایر پالینومورف های دریایی     
 Foraminifera test lining; Micrhystridium sp.

پالینومورف های خشكی )اسپور و پولن ها(
Appendicisporites auritus Agasie, 1969; Appendicisporites cf. distocarinatus Dettmann & Playford, 1968; Appendicisporites sp.; Bisaccate pollens; Cerebropllenites mesozoicus 

(Couper) Nilsson, 1958; Cicatricosisporites sp.; Cicatricosisporites imbricatus (Markova) Singh, 1971; Cicatricosisporites cf. hughesi Dettmann, 1962; Cicatricosisporites australien-

sis (Cookson) Potonié 1956; Cicatricosisporites venustus Deak 1963; Concavissimisporites punctatus (Delcourt & Sprumont) Brenner, 1963; Concavissimisporites sp.; Cyathidites 

australis Couper 1953; Cycadopites sp.; Cycloverrutriletes sp.; Dictyophylidites sp.; Duplexisporites sp.; Faveosporites sp.; Impardecispora cf. tribotrys Singh 1971; Impardecispora 

cf. purverulenta (Verbitskaya) Venkatachala et al., 1969; Ischyosporites sp.; Polycingulatisporites sp.; Proteacidites sp.; Reticulatisporites sp.; Verrucosisporites sp.; Vitreisporites sp.; 

Tricolpites sp.; Tasmanites sp.;
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