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:چكیدٌ   

هَرد  (ٍالغ در ؽوبل ؽزق جبجزم)ثِ هٌظَر ثزعی ٍ هطبلؼِ عبسًذ دلیچبی در حَسُ الجزس ؽزلی ،همطغ ؽوبل ؽزق درُ سٍ 

 سیتًَی ٍآّه هبرًی –لیتَلَصی ػوذُ ایي عبسًذ در ایي ثزػ اس ؽیل ّبی عجش . هطبلؼِ چیٌِ ؽٌبعی لزار گزفتِ اعت

ایي عبسًذ درهزس سیزیي ثب عبسًذ ؽوؾه دارای .  هتز اًذاسُ گیزی گزدیذ185تؾىیل ؽذُ ٍ ضخبهت آى حذٍد 

 جٌظ اس 36 گًَِ ٍ 53در ایي هطبلؼِ . ًبپیَعتگی ٍ هزس ثبالی آى ثب عبسًذ الر ثقَرت ّن ؽیت ٍ پیَعتِ هی ثبؽذ

دایٌَفالصلِ ّب ؽٌبعبیی ٍ هؼزفی ٍ ثز اعبط آًْبچْبر ثیَسٍى تفىیه گزدیذٍ عي عبسًذ دلیچبی اس ثبصٍعیي پغیي تب 

 .آوغفَردیي پیؾیي تؼییي گزدیذ

 

 الجزس ؽزلی، عبسًذ دلیچبی، پبلیٌَلَصی، دایٌَفالصلِ:كليد واژه ها

 
Palynostratigraphy of theDalichai Formation at the NE Darreh-Zoo stratigraphic section,   

Eastern Alborz 
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Abstract: 
 

Dalichai Formation at the East Zoo stratigraphic section which is composed of 185 meters of olive - green 

shales and marly limestone was sampled and studied palynologically .the formation covers the Shemshak 

Formationdisconformably and is covered conformably by the LarFormation. Fifty-three speciesbelonging the 36 

genera of dinoflagellate cysts were identified based on which four dinocyst zones were differentiated and an age 

of Bajocian – early Oxfordian identified for the formation. 
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◊◊◊◊◊◊◊ 
 :مقدمٍ 

ثزػ الگَی عبسًذ در . ، در خبٍر ؽْزعتبى دهبًٍذ گزفتِ ؽذُ اعت(پل فزدٍعی)ًبم عبسًذ دلیچبی اس ًبم رٍدخبًِ دلیچبی 

 (.Steiger 1966 )پْلَی راعت رٍخبًِ دلیچبی، در خبٍر ؽْزعتبى دهبًٍذ اعت
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 هتز 107ثَدُ وِ ضخبهت اى را در حذٍد  (اس ثبصٍعیي پغیي تب وبلٍَیي )عي عبسًذ دلیچبی در ثزػ الگَ، صٍراعیه 

گشارػ ًوَدُ اًذ، الجتِ ثبیذ خبطز ًؾبى وزد وِ ایي ضخبهت در ّوِ جبی الجزس، ثبثت ًجَدُ ٍ تغییزات ؽذیذی را هی تَاى 

 . در ًَاحی هختلف هؾبّذُ ًوَد

در ثیؾتز ًمبط، عبسًذ دلیچبی اس ًَع هبرى، عٌگ آّه ّبی هبرًی، ووی اعپبری  ٍ ًبسن الیِ اعت وِ هیبى الیِ ّبی اس 

. گبّی هیشاى هبرى ثیؾتز اس عٌگ آّه اعت، ثِ ّویي رٍ اس ٍاصُ هبرى ّبی دلیچبی اعتفبدُ هی ؽَد. ؽیل ّبی هبرًی دارد

خبوغتزی رٍؽي اس ٍیضگی ّبی ایي عبسًذ اعت وِ ثِ ؽٌبعبیی آى ووه - ریخت ؽٌبعی پؾتِ هبًٌذ ٍ رًگ عجش سیتًَی 

 . هی وٌذ عٌگَارُ ّبی گًَبگَى ثِ ٍیضُ آهًَیت اس عٌگَارُ ّبی ایي عبسًذ ّغتٌذ

دهبًٍذ، وزج، آثیه، ؽوبل لشٍیي، درُ ّزاس، عوٌبى، جبم، ؽبّزٍد )گغتزػ جغزافیبیی عبسًذ دلیچبی هحذٍد ثِ الجزس 

ًجَدُ ٍ هی تَاى آى را در ًمبطی ّوچَى وَُ ّبی علطبًیِ سًجبى، هزاغِ، آثگزم ّوذاى ٍ جٌَة ؽزق دریبچِ ارٍهیِ  (...ٍ

 (.1393هبفی، )دًجبل ًوَد 

 ویلَهتزی ؽوبل ؽزلی ؽْزعتبى جبجزم ٍ ؽوبل ؽزق درُ سٍ وَُ اٍسٍى 52عبسًذ دلیچبی درثزػ هَرد هطبلؼِ در حذٍد 

 1:100000ایي هٌطمِ ثز رٍی ًمؾِ سهیي ؽٌبعی.ٍالغ ؽذُ وِ ثز رٍی وٌلگَهزای لزهش رًگ ؽوؾه ًْؾتِ گزدیذُ اعت

 .عٌخَاعت لزار گزفتِ اعت
 

: ريش تحقیق يبحث

ثزای هطبلؼِ ثزػ هَرد ًظز اثتذا هطبلؼبت وتبثخبًِ ای فَرت گزفت ٍ پظ اس ثزعی ّبی ًمؾِ ّبی سهیي ؽٌبعی ثْتزیي 

 .ثزػ هَرد ًظز وِ رخٌوَى ٍ ثیزٍى سدگی دارد اًتخبة ؽذ

ثزؽوَرد ًظز هتز وؾی ٍ ًوًَِ ثزداری ؽذ ٍ پظ اس ّز ًوًَِ چىؼ را وبهال تویش وزدُ ، عطح َّاسدگی را وٌبر سدین 

در . ًوًَِ ّب ی ثزداؽتِ ؽذُ را ثِ ویغِ ًوًَِ اًتمبل دادُ ٍؽوبرُ ًوًَِ رٍی آى ثجت گزدیذ.تب آلَدگی فَرت ًگیزد

آسهبیؾگبُ ًوًَِ ّب را ثِ تزتیت هزتت وزدُ ثزای ّز ًوًَِ ظزف پالعتیىی هخقَؿ اختقبؿ دادُ، ًوًَِ را داخل 

پظ اس هزحلِ جذا عبسی اس اعیذ ّبی .ظزف هخقَؿ خَد ریختِ ، ؽوبرُ آى ثال فبفلِ رٍی ظزف ثجت گزدیذ

وزدى ٍ عبًتزیفیَص  آًْب را ( sieve)، ّوچٌیي پظ اس عیَ(zncl2) ،سیٌه ولزایذ(HF)، فلَئَریذریه(HCL)ولزیذریه

 .عپظ ػىظ ثزداری ، ؽٌبعبیی ٍ هَرد هطبلؼِ لزار وزفتٌذ.رٍی الم ٍ الهل ریختِ ٍاس ّز ًوًَِ عِ اعالیذ آهبدُ گزدیذ

 (برش شمال شرق درٌ زي)چیىٍ شىاسی برش مًرد مطالعٍ - 
 ٍ S32W (ؽوبل ؽزق ثِ عوت جٌَة غزة وؾیذُ ؽذُ)اهتذاد الیِ ّب .  هتز هی ثبؽذ185ضخبهت حمیمی ایي ثزػ حذٍد

اس ؽیل . لغوت لبػذُ ٍ اثتذای آى وِ تمزیجب  یه عَم اس  ثزػ را ثِ خَد اختقبؿ دادُ اعت.  هی ثبؽذNWؽیت طجمبت 

ٍ ثخبطز سٍد فزعب ثَدى ٍ ػذم . ّبی خبوغتزی رٍؽي هتوبیل ثِ سیتًَی ٍ دارای الهیٌِ ّبی لیوًَیتی  تؾىیل ؽذُ اعت

وِ . ٍ در اداهِ ثِ عوت راط آّه ّبی هبرًی ًوبیبى هی ؽَد.اعتحىبم ظبّزی پؾتِ هبًٌذٍ فزٍ افتبدُ ثِ خَد گزفتِ اعت

وِ تٌبٍة آى در اداهِ ثبػث ؽذُ ایي لغوت ًغجت ثِ لبػذُ حبلت . در ثیي آّه هبرًی الیِ ّبی ؽیل لزار گزفتِ اًذ
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در اداهِ ثزػ ثِ آّه ّبی ثغیبر عتجز ٍ ثزجغتِ ای ٍ ضخین الیِ  . ثزجغتِ تزی ثِ خَد ثگیزد ٍ رخٌوَى وبهال داؽتِ ثبؽذ

 . وِ ثقَرت ّوؾیت ٍ پیَعتِ ٍ تذریجی اًذ پیًَذ هی خَرد (الر)ثب ًَدٍل ّبی چزت دار 

 

 دایىًسیست َا در برش شمال شرق درٌ زي- 

 گًَِ اس دایٌَعیغت ّب درتَالی رعَثی عبسًذ دلیچبی در ثزػ هَرد هطبلؼِ ؽٌبعبیی ؽذُ اعت وِ 53 جٌظ ٍ 36تؼذاد 

 .ثِ تؾزیح هْوتزیي آًْب وِ اس ًظز چیٌِ ؽٌبعی ،تؼییي عي ٍثیَسًٍبعیَى دارای اّویت سیبدی ّغتٌذ هی پزداسین

ایي جٌظ اس جولِ جٌغْبی پزٍوغیوَوَریت ثب اروئَپبیل اپی تزاوتبل هی ثبؽذ ٍ در :Ctenidodiniumتؾزیح جٌظ 

عطح عیغت دارای ففحِ ثٌذی اعت وِ اس داخل ایي ففحِ ثٌذی ّب وزعت ّبیی خبرج هی ؽَد ٍ در ثؼضی ًمبط 

ایي جٌظ دارای گًَِ ّبی هتؼذدی اعت . ثلٌذؽذگی ایي وزعت ّب ثِ حذی اعت وِ ثِ فَرت پزٍعظ ثِ ًظز هی رعذ 

 Ctenidodiniumهی ثبؽذ ٍ هتمبػت آى گcombaziiCtenidodiniumًَِوِ فزاٍاًتزیي آى در ًوًَِ ّبی ایي ثزػ گًَِ 

continuum ٍ  Ctenidodiniumornatumثِ تزتیت دٍهیي ٍ عَهیي گًَِ فزاٍاى ایي جٌظ در ًوًَِ ّب هی ثبؽذ . 

اس ٍیضگیْبی ایي گًَِ هی تَاى ثِ ؽىل ّگشاگًَبلی آى اؽبراُ ًوَد ٍ ثبرستزیي :combaziiCtenidodiniumهؾخقبت 

هؾخقِ آى ٍجَد پزٍعغْبی ریؼ هبًٌذ در لبػذُ فغیل اعت وِ گًَِ ّبی دیگز فبلذ ایي هؾخقِ هی ثبؽٌذ ٍ ّوچٌیي 

 .پزٍعظ ّبی دارای تمغیوبت ثغیبر پیچیذُ ّغتٌذ

خقَفیت هؾخـ وٌٌذُ ایي گًَِ پْي ؽذگی وزعت ّب در لغوت ّیپَتزوت :Ctenidodiniumornatumهؾخقبت 

ٍ C. tenellum: گًَِ ّبی دیگز ایي جٌظ وِ در ایي ثزػ یبفت ؽذُ ؽبهل. ٍ ظزیف ٍ ًبسن ثَدى وزعت ّب هی ثبؽذ

Ctenidodiniumcornigeraهی ثبؽذ  . 

هؾخقِ ایي گًَِ ، ٍجَد پزٍعغْبی . اعتDichadogonyaulaxsellwoodii. جٌظ دیگزی در ثزػ دیذُ هی ؽَد

 .وَتبُ ًٍجَد وزعت ثز رٍی عطح فغیل اعت

 

 تعییه زين َای زیستی در برش مًرد مطالعٍ- 

ثزای تؼییي سٍى ّبی سیغتی در تَالی ّبی رعَثی عبسًذ دلیچبی در ثزػ هَرد هطبلؼِ ؽوبل ؽزق درُ سٍ وَُ اٍسٍى ٍ 

هحذٍدُ ّبی سیغتی آى ّب اس ؽبخقِ  (1ؽىل )پظ اس ؽٌبعبیی ٍ تؾخیـ دایٌَفالصلِ ّبی هَجَد در ًوًَِ ّب ٍ تزعین

. ّبیی ّوچَى ظَْر گًَِ، آخزیي حضَر گًَِ، فزاٍاًی گًَِ ّبی ؽبخـ ٍ تجوغ گًَِ ّبی هؼزف اعتفبدُ ؽذُ اعت

در تؼییي سٍى ّبی دایٌَعیغتی عؼی ؽذُ اعت تب ٍجِ اؽتزان ٍتفبٍت ّبی ؽبخـ هیبى سٍى ّبی ایجبد ؽذُ ثب سٍى 

ثزٍهٌذ، )ٍ (1393هبفی، )ٍپبیبى ًبهِ ّبی (Ghasemi – Nejad et al., 2012)ّبی هطبلؼبت لبعوی ًضاد ٍ ّوىبراى 

 . ٍّوچٌیي اعتبًذارد جْبًی  تَفیف گزدد(1388

 

 CribroperidiniiumcrispumTotal range zoneبایًزين - 
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ایي ثبیَسٍى در . هؼزفی هی گزددCribroperidiniiumcrispumایي ثبیَسٍى ثز پبیِ ظَْر ٍ اًمزاك گًَِ ؽبخـ 

اس ًظز عٌی ثبیَسٍى .  گغتزػ دارد32 تب ًوًَِ 1 هتز پبییٌی ی عبسًذ دلیچبی را در ثز هی گیزدوِ اس ًوًَِ 79/83هحذٍدُ  

 . یبد ؽذُ عي ثبصٍعیي پغیي را هؾخـ هی ًوبیذ

 

 Dichadogonyaulaxsellwoodii Interval zoneبایًزين- 
آغبس ٍ تب آخزیي حضَر گًَِ ی Cribroperidiniiumcrispumایي ثبیَسٍى ثب اًمزاك گًَِ 

Ctenidodiniumcombaziiهتز در ثبالی 21/85ثبیَسٍى هذوَر ثِ ضخبهت . گغتزػ دارد 

اس ًظز عٌی ثبیَسٍى یبد ؽذُ .  اهتذاد دارد57 تب ًوًَِ ی 32ٍالغ اعت ٍ اسًوًَِ ی Cribroperidiniiumcrispumثبیَسٍى

 .سهبى ثبتًَیي تب وبلٍَیي پیؾیي را هؾخـ هی ًوبیذ 

 . هؾبّذُ هی ؽَدCtenidodiniumcombazii ٍ گًَِ Ctenidodiniumٍ تجوؼی اس جٌظ  در ایي ثبیَسٍى یه ؽىَفبیی

 

 Ctenidodinium continuum Interval zoneبایًزين- 
 گغتزػ Ctenidodiniumtenellum آغبس ٍ تب ظَْر گًَِ ی Ctenidodiniumcombaziiایي ثبیَسٍى ثب اًمزاك گًَِ ی 

 .  هتز را در ثز هی گیزد50/14دارد ٍ ضخبهتی هؼبدل 

در ایي ثبیَسٍى ثِ عجت ًجَد گًَِ ی . اس ًظز عٌی ایي ثبیَسٍى اس وبلٍَیي پیؾیي آغبس ٍ تب اًتْبی وبلٍَیي پغیي اداهِ دارد 

 . تؼییي هزس وبلٍَیي هیبًی ثب وبلٍَیي پغیي اهىبى پذیز ًوی ثبؽذScriniodiniumcrystallinumؽبخـ 

 

 CtenidodiniumtenellumAcme zoneبایًزين - 

ایي . آغبس ٍ ثب فزاٍاًی آى درایي سٍى هؾخـ هی گزددCtenidodiniumtenellumثبیَسٍى هذوَر ثب ظَْر گًَِ ی 

ثبیَسٍى .  هتز اس تَالی رعَثی عبسًذ دلیچبی در ثز دارد50/1ثبیَسٍى ضخبهتی را هؼبدل 

CtenidodiniumtenellumAcme zoneسهبى آوغفَردیي پیؾیي را هؾخـ هی ًوبیذ . 
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وَُ )  ثزػ ؽوبل ؽزق درُ  سٍ  یچبیذرعبسًذ دلی ؽبخـ  ّبیٌَفالصلِ ٍ هحذٍدُ گغتزػ دای ؽٌبطیٌِعتَى چ: 1ؽىل 

 (اٍسٍى
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 تقبٍیزیبس دایٌَعیغت ّبی ؽبخـ ٍ ّوزاُ در ثزػ هَرد هطبلؼِ:2ؽىل 

 A: CribroperidiniiumcrispumB:   NannoceratopsispellucidaC,F: Ctenidodiniumcombazii  

   D: Ctenidodinium continuum       
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

: وتیجٍ گیری 
 

 هتز ثَدُ وِ هزس پبییٌی عبسًذ دلیچبی ثب ؽوؾه 185در ایي هطبلؼِ ضخبهت عبسًذ دلیچبی در ثزػ ؽوبل ؽزق درُ سٍ 

 گًَِ اس دایٌَعیغت ّب در ایي 56 جٌظ ٍ 36در هجوَع . ًبپیَعتِ ٍ هزس ثبالیی آى ثب عبسًذ الر ّوؾیت ٍ پیَعتِ اعت

 آوغفَردیي –ثزػ ؽٌبعبئیی وِ هٌجز ثِ تفىیه چْبر ثبیَسٍى دایٌَعیغتی گزدیذٍ ثزاعبط آًْب عي ثبصٍعیي پغیي 

  ٍ گًَِ ّبی Ctenidodiniumػالٍُ ثز ایي هْوتزیي جٌظ در ایي عبسًذ جٌظ . پیؾیي ثزای تَالی هَرد ًظز تؼییي گزدیذ

 .هتؼلك ثِ آى هی ثبؽذ وِ ثزای تؼییي ثبیَسٍى اس اّویت ٍیضُ ای ثزخَردار اعت 
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◊◊◊◊◊◊◊ 

: مىابع فارسی 
 

پبیبى "ثز هجٌبی دایٌَ فالصلِ ّب ٍ رٍسى ثزاى (ٍالغ در ؽوبل خبٍری داهغبى )ثیَاعتزاتیگزافی عبسًذ دلیچبی در ثزػ طبلَ "،(1388)،.ثزٍهٌذ، س

 ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ ، عبسهبى سهیي ؽٌبعی ٍ اوتؾبفبت هؼذًی وؾَر، تْزاى

 

 داًؾگبُ phDپبیبى ًبهِ دوتزای تخققی"پبلیٌَ اعتزاتیگزافی ٍ پبلیٌَفبعیظ عبسًذ دلیچبی در پٌِْ عبختبری ثیٌبلَد، "، (1393)،.هبفی ،آ

 فزدٍعی ، هؾْذ 

  دّویي ّوبیؼ اًجوي دیزیٌِ ؽٌبعی ایزاى "دایٌَعیغت ّبی وَریت عبسًذ دلیچبی در پٌِْ عبختبری ثیٌبلَد"،(1395)،.هبفی،آ
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