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 چكيده
 بار   در آن پاالینولوییکی  هاای رخساره و دیرینه زیست محیط که است ینپیش کرتاسه سن به  داغکپه رسوبی حوضه سازندهای از یکی سنگانه سازند

 حاوی ها،افق از بعضی در که است تیره خاکستری هایشیل شامل بر  این در سنگانه سازند عمده شناسی سنگ .ستا هگرفت قرار مطالعه مورد امیرآباد

 آهک سنگ الیه یک توسط سرچشمه سازند با آن زیرین مرز .دارد  ضخامت متر 530 و باشدمی مونیتآ هایفسیل و مخروط در مخروط ،کنکرسیون

 تعداد سنگانه سازند دیرینه محیط و پالینولوییکی رخساره مطالعه برای .است تدریجی گذر با آیتامیر سازند با آن باالیی مرز و ودشمی مشخص دارفسیل

 رخسااره  ساه  پاالینولوییکی،  یاساالیدها  در آلای  هاای خارده  میااان  اساا   بار  هاا نموناه  ساازی  آمااده  از پا   و شد برداشت معین فواصل با نمونه 50

 محایط  کاه  کرد استنباط چنین توانمی آماری مطالعات نتایج و پالینولوییکی اصلی هایگروه بررسی به توجه با گردید. شناسایی مختلف یپالینولوییک

 رساوبی  محیط ،شاخص هایداینوسیست به توجه با همچنین .استبوده اکسیژن فاقد تا اکسیژنکم محیطی گذاریرسوب زمان در سنگانه سازند رسوبی

 .شودمی پیشنهاد گذاریوبرس زمان در سنگانه سازند برای کم یرفا باز دریای تا ای،حاشیه دریای
 

 .امیرآباد ؛سنگانه سازند ؛داغکپه دیرینه، محیط ؛یکییپالینولو رخساره ؛پالینومرف كليدي: هايواژه

 

 مقدمه

 خااوری  شاما   در داغکپاه  رساوبی  رسوبی ا  ساختاری پهنه

 شما  و ترکمنستان جنوب از یبخش و است شده واقع ایران

 ایرانای  بخا   وساعت  .گیارد مای دربر نیاا  را افغانستان باختر

 درصد 3/3 حدود و است مربع کیلومتر 55000 تقریباً داغکپه

 رساوبات  بیشتر را منطقه این .شودمی شامل را ایران مساحت

 ستبرای که دنپوشانمی سنوزوئیک و ماوزوئیک هایدوران

 رساد می متر 8000 از بی  به نواحی برخی در هاآن مجموع

 سنگی واحدهای از یکی سنگانه سازند (.1373 )افشارحرب

 مهمتاارین از یکاای .اساات داغکپااه حوضااه زیاارین کرتاسااه

 امیرآباد، بر  در سنگانه سازند در موجود فسیلی هایگروه

 ساازند  ایان  در فاراوان  صاورت  هبا  کاه  هساتند  هاپالینومرف

 یااد  هایمیکروفسیل مبنای بر سازند این لذا .اندهشد گسترده

 داغکپاه  حوضه مختلف نقاط در و مختلف افراد توسط شده

 ؛1393 همکااران،  و کشمیری مثا : )برای است شده مطالعه

 .(1394 ،ناژاد قاسامی  و کااممی  ؛1394 همکاران، و شکری

 پالینومرفی هایگروه سایر به نسبت هاداینوفالیله سیست تنوع

 حاضار  مطالعاه  در فسایلی  گاروه  ایان  بار  بیشتر تمرکا باعث

 است. شده

 رسوبی یهارخساره پژوهشی ـ علمی نشریه

 145-133  (:1) 12  ،1398 تابستان و بهار
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 مطالعه مورد برش شناسی چينه و جغرافيایی موقعيت

 کالت به مشهد جاده مسیر در امیرآباد بر  در سنگانه سازند

  36 34′ مختصات با امیرآباد روستای باختر شما  در نادری

 از رمتا  852 ارتفااع  و خااوری  طاو    60 5′ و شمالی عرض

 ساازند  ایان  ضخامت (.1 )شکل ستا گرفته قرار دریا سطح

  غالب شناسی سنگ سد.رمی متر 530به مطالعه مورد بر  در

 حاااوی تیااره خاکسااتری ایهااشاایل شااامل ساانگانه سااازند

 ناااز  ایهااالیااه باین  و آمونیاات ایهاافساایل و کنکرسایون 

 سازند این .است مخروط در مخروط ساخت با سنگیسیلت

 ضخامت به دارفسیل آهک سنگ الیه یک توسط پایین در

 با آن باالیی مرز و گرددمی جدا سرچشمه سازند از متر 5/0

 .است تدریجی گذر یک صورت هب سنگانه ساند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مطالعه روش
 متریسانتی 30 تا 20 یرفای از معین فواصل با نمونه 50 تعداد

 از پاالینولوییکی  اساالیدهای  تهیاه  برای شد. برداشت هاالیه

 40 حادود  در .اسات هشاد  استفاده Traverse (1998) رو 

 جهت به سپ  و شدند شسته و خرد دقت به نمونه هر از گرم

 در ساااعت 24 ماادت بااه آن، کربناتااه بخاا  بااردن بااین از

 ،ساازی  خنثی از پ  ند.شد داده قرار %20 اسیدکلریدریک

 قارار  %40 فلوریادریک  اسید در ساعت 24 مدت به هانمونه

 از پاا  رونااد. بااین از هاااآن سیلیساای ذرات تااا گرفتنااد

 دقیقه 20 مدت به هانمونه مقطر، آب توسط اسید سازیخنثی

 ی  تااا شاادند جوشااانده %20 هیدروکلریاادریک اسااید بااا

 الااک از را آنهااا سااپ  و باارود بااین از آن 1ساایلیکوفلوراید

 محلو  از استفاده با هانمونه و داده عبور میکرون 20 نایلونی

                                                
1- Silicofluorides 

 ساانتریفیوی  2 تا 9/1 مخصوص وزن با ZnCl)2( روی کلرید

 .شدند جدا مواد سایر و سنگین عناصر از هاپالینومرف و شده

 باا  Nikon ناوری  میکروساک   توسط شده تهیه اسالیدهای

 شاادند. باارداریعکاا  و بررساای 100 تااا 10 نماااییبااار 

 و کتب اسا  بر داینوفالیله هایگونه شناسایی و بندیطبقه

 .Fensome & Williams (2004،) Fensome et al مقاالت

(2008،) Slimani et al. (2008, 2010, 2011) عالماه  و 

  گرفت. انجام (1395)

 

 پالينولوژي

 ساازند  از شاده  تهیاه  یکای یپاالینولو  اساالیدهای  بررسای  در

 هاای لاه یدایناوفال  مهمتارین  مطالعاه،  ماورد  بار   در سنگانه

   :(2 )شکل باشندمی زیر شرح به شده شناسایی
Achomosphaera neptuni, Astrocysta sp., 

Batiacasphaera sp., Cerbia tabulate, 

موقعیت جغرافیایی   : 1شکل

هااایس رسیرسااا   ااا  و راه

سااید س سااه ی   رر  اار    

 شهیس  امیرآ یرچیه 
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Cleistosphaeridium sp., Coronifera oceanica, 

Cribroperidinium orthoceras, Cribroperidinium 

sp., Cymososphaeridium sp., Diconodinium sp., 

Endoscrinium campanula, Eucladinium sp., 

Fromea amphora, Gardodinium trabeculosum, 

Hystrichosphaeridium sp., Kiokansium polypes, 

Odontochitina operculata, Odontochitina sp., 

Oligosphaeridium albertense, Oligosphaeridium 

cf. fenestratum, Oligosphaeridium complex, 

Oligosphaeridium pulcherrimum, Oligos-

phaeridium sp., Pseudoceratium polymorphum, 

Pseudoceratium retusum, Spiniferites ramosus, 

Spiniferites sp. 

 و بدنه به توانمی ،هانمونه در موجود هایپالینومرف دیگر از

 اسپور و آکریتار  ،دارانروزن کیتینی پوسته ها،قارچ اسپور

 شناساایی  هاای گونه و جن  مهمترین نمود. اشاره هاپولن و

 شااامل پااژوه  ایاان در گیاهااان پااولن و اسااپور از شااده،

Appendicisporites sp.، Cicatricosisporites sinuosus، 
Cicatricosisporites sp.، Concavissimisporites 

punctatus، Dictyophyllidites mortonii، 
Duplexisporites generalis، Impardecispora 

apiverrucata، Retitriletes sp. و Triplanosporites sp. 

 (.2 )شکل هستند

 

 دیرینه رسوبی محيط بررسی

 بر  در سنگانه سازند دیرینه سوبیر محیط مطالعه منظور به

 مطالعاه  ماورد  سازند این پالینولوییکی هایرخساره امیرآباد

 شود:می پرداخته آن شرح به ادامه در که اندگرفته قرار

 

 پالينولوژیكی رخساره

 اجتمااع  حااوی  رساوبات  مجموعه به پالینولوییکی رخساره

 کااه شااودماای گفتااه پااالینولوییکی آلاای ماااده از مشااخص

 اسات.  محیطی شرایط از خاص مجموعه یک کنندهنعک م

 کماک  پاالینولوییکی  رخسااره  ترکیاب  و سااختار  در تغییر

 کاربردهای مهمترین از دارد. دیرینه محیط تفسیر در مؤثری

 ،گااذاریرسااوب جایگاااه تعیااین بااه تااوانماای پالینوفاساای 

 سااحلی،  خاط  هاای رویپا   و هاا رویپی  روند شناسایی

 احیااا، و اکسیداساایون شاارایط بی،رسااو محاایط تفکیااک

 کارد  اشااره  آب ساتون  پایاداری  و دیریناه  مواد تولید تعیین

(Tyson, 1993). صاورت  باه  پاالینولوییکی  رخساره مفهوم 

 باا  رسوبی هایسنگ و رسوبات مطالعات در آمیایموفقیت

 ؛Batten 1996) اسات  شاده  بارده  کاار  باه  مختلف هایسن

Tyson 1995.) 

 کمااک پااالینولوییکی اسااالیدهای دقیااق تفساایر و مشاااهده

 اناواع  شناساایی  و دیریناه  رساوبی  محایط  شناخت به شایانی

 موجود عناصر مهمترین نماید.می پالینولوییکی هایرخساره

 نامیاده  2پاالینولوییکی  قطعات پالینولوییکی، اسالیدهای در

 هااا،داینوسیساات شااامل 3برجااا دسااته دو بااه کااه شااوندیماا

 با شکلبی آلی مواد ،دارانروزن کیتینی پوسته ها،ر کریتاآ

 انااواع  شااامل  شااامل  4نابرجااا و باااکتری  و جلبااک أ منشاا

ا    ناارنجی آلای   ماواد  یا  1 نوع )پالینوماسرا  هاپالینوماسرا 

پالینوماسرا   ساختمان، بدون یا ساختمان دارای تیره، ایقهوه

 ناارنجی،  ا   ایقهاوه  و ناامنظم  شاکل  باه آلای   مواد یا 2نوع 

 و نااز   نسابتاً  و رناگ کام آلای   مواد یا 3 نوع وماسرا پالین

 یاا  4 ناوع  پالینوماسارا   اولیاه،  سااختمان  باا  عمومااً  و نامنظم

 آن ایتیغه نوع که ایتیغه و بعدهم سیاه نسبتاً یا سیاه قطعات

 طی را زیادی مسافت و داشته زیادی بسیار شناوری خاصیت

؛ Fisher, 1980) شاوند مای  تقسیم اسپورها و پولن ،کند(می

Whitaker, 1984 ؛Van der Zwan, 1990 .) ماواد  تماام 

 رخساره تعیین برای که پالینولوییکی اسالیدهای در موجود

 را گیرندمی قرار استفاده مورد محیطی تفسیر و پالینولوییکی

 ،(AOM) شااکلباای آلاای مااواد گااروه، سااه در تااوانماای

 یاا  (Phy) هاا وکالسات یتف و (MP) دریاایی  هاای پاالینومرف 

  داد. جای (PM) هاپالینوماسرا 

                                                
2- Palynodebris 

3- Autochthonous 

4- Allochthonous 
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:AOM صاورت  دو باه  کاه  شده شامل را شکلبی آلی مواد 

 سااختار  چناد  هار  ماواد  ایان  شاود. مای  دیاده  شافاف  و تیره

 تعیین و دیرینه بوم شناختی تفاسیر در ولی ،ندارند مشخصی

  مقدار شوند.می شناخته عناصر نمهمتری عنوان به کروین نوع

AOM ًدریاست آب سطح تغییرات به وابسته مستقیما. 

 هااا،داینوفالیلااه شااامل (MP): ییدریااا هااايپااالينومر 

. دنشومی ... و دارانروزن پوسته داخلی آستر ها،آکریتار 

 شارایط  دهناده نشاان  اجااای آلای   اینشکل  و تنوع فراوانی

 .است محیطی و دیرینه بوم شناختی

 محیط از که است ذراتی تمامی شامل (Phy): هافيتوكالست

 بار ،  هاای خارده  گروه این .دشونمی حوضه وارد خشکی

  .دنگیرمیدربر را ... و کوتیکو  ریشه،

 بارای  آنهاا  مطالعاه  و پاالینولوییکی  اسالید 100 تهیه از پ 

 پااالینولوییکی عناصاار ،پااالینولوییکی رخساااره تشااخیص

 بار  و (3 شاکل ) شدند بندی تقسیم و ریدرصدگی شمار ،

 ساه  Tyson (1993)گاناه  ساه  نماودار  هاا آن جانمایی مبنای

 :(4 )شکل شد شناسایی زیر شرح به پالینولوییکی رخساره

 

 I یكیژپالينولو رخساره

 پالینوماسرا  باالی بسیار درصد با پالینولوییکی رخساره این

 5 -1) یاایی در پاالینومرف  ناچیای مقدار و درصد( 80-90)

 گااهی  اسات  ممکان  که شودمی مشخص AOM و درصد(

 پاالینولوییکی،  رخساره این در شود. دیده رنگ سیاه اوقات

 اگرچه؛ هستند نادر هاپالینومرف و 4، 2 ،1 هایپالینوماسرا 

 .دارناد  باالیی فراوانی اوقات گاهی ایتیغه هایپالینوماسرا 

 کااه دناادار رحضااو نیااا دارانروزن پوسااته داخلاای آسااتر

 .اسات  قدیماه  زیسات  محایط  در اکسایژن  وجود دهندهنشان

 Tysonگانااه نمااودار سااه   در پااالینولوییکی رخساااره ایاان

 کاه  اسات  І 5 ناوع  پاالینولوییکی  رخساره بر منطبق (1993)

 و باشدمی ساحل به نادیک گذاریرسوب محیط دهندهنشان

 .شودمی دیده 39 و 13 هاینمونه در

 

 II ولوژیكیپالين رخساره

 پالینوماسرا  باالی بسیار درصد با پالینولوییکی رخساره این

 10 -1) دریایی پالینومرف ناچیای درصد و درصد( 60-80)

 شاود مای  مشخص درصد( 20-10) حدود AOM و درصد(

 د.نشااو دیااده رنااگ ساایاه اوقااات گاااهی اساات ممکاان کااه

 ند.هسات  کام  بسایار  هاا پالینومرف و 4، 2 ،1 هایپالینوماسرا 

 Tyson (1993)گانه نمودار سه در پالینولوییکی رخساره این

 کااه اساات II ()6 نااوع پااالینولوییکی رخساااره باار منطبااق

 در احیاایی  نیماه  تا احیایی گذاریرسوب محیط دهندهنشان

 بارای  مشخصاه  یاک  AOM فروانی .باشدمی حوضه حاشیه

 شرایط دهندهنشان و است رسوبی حوضه کف راکد شرایط

 رخسااره  ایان   (.Van der Zwan, 1990) اسات  هوازینیمه

 ،36 ،34 تا 27 ،25 تا 14 ،12 تا 1 هاینمونه در پالینولوییکی

 .شودمی دیده 49 و 48 ،44 تا 40 ،38 ،37

 

 VI پالينولوژیكی رخساره

-52) پالینوماسارا   زیااد  درصد با پالینولوییکی رخساره این

 درصد( 2 -7) اییدری پالینومرف ناچیای ، مقداردرصد( 40

 در افاای  .شودمی مشخص درصد( 42) زیاد نسبتا AOM و

، پالینولوییکی رخساره این در پالینولوییکی هایخرده اندازه

  و هاراچ نوع شکل ایتیغه هایسرا ماپالینو نسبت در کاه 

                                                
5- Highly proximal shelf or basin 

6- Marginal dysoxic - anoxic basin 

  تصیویر مهیخب  اد پیلیهومرفهیس شهیسیی  شسه رر این پژوهش2شکل : 
1- Odontochitina operculata, 2- Odontochitina sp., 3-4- Spiniferites ramosus, 5- Batiacasphaera sp., 6- Cleistosphaeridium sp., 7- Endoscrinium 

campanula, 8- Diconodinium sp., 9- Cribroperdinium orthoceras, 10- Cribroperdinium sp., 11- Oligosphaeridium sp., 12- Oligosphaeridium 

albertense, 13- Oligosphaeridium  asterigerum, 14- Cymososphaeridium sp., 15- Trilete spore, 16- Fungal body, 17- Bisaccate pollen, 

18- Cicatricosisporites sinuosus, 19- Cicatricosisporites sp., 20- Dictyophyllidites mortonii (scale bar 20µm). 
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  وفاور  شاود. مای  دیاده  پاالینولوییکی  هایخرده گردشدگی

AOM باا  هماراه  4 ناوع  هایپالینوماسرا  حضور همچنین و 

 را بااز  دریاای  شارایط  ،هاداینوفالیله هایسیست نسبی تنوع

 رخساااره ایاان (.Van der Zwan, 1990) دهاادماای نشااان

 بار  منطباق  Tyson (1993) گانهسهنمودار   در پالینولوییکی

  محیط دهندهنشان که است VI 7 نوع پالینولوییکی رخساره

                                                
7- Proximal suboxic-anoxic shelf 

 (MP) هیس ررییی (، پیلیهومرفPM(، پیلیهومیسرال )AOM (op)شکل تیره )(، موار آل    AOM (t)شکل روشن )وار آل     مییش ررصس م: 2شکل 



 139    رضوی( )خراسان امیرآباد شناسیچینه برش در سنگانه سازند پالینولوژیکی هایرخساره و دیرینه زیست محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگانه سازند گذاریرسوب هنگام به تریرف نسبتاً و ترآرام

می دیده 50 و 47 ،46 ،45 ،35 ،26 هاینمونه در و باشدمی

 شود.

 

 دیرینه رسوبی محيط اكسيژن ميزان

 درصاد  نسابت  چگونگی اسا  بر آلی مواد حفامت عوامل

 هاا، وماسارا  پالین) پالینومرفی عناصر اصلی گروه سه فراوانی

 ساهم  کاه  شودمی سنجیده (AOM و دریایی هایپالینومرف

 تخماین  بارای  .دنا دار دیرینه باوم شاناختی   تفاسیر در زیادی

 عوامال  دبایا  رساوب  یاک  انباای   زماان  در اکسایژن  میاان

  .گیرند قرار ارزیابی مورد آلی مواد از حفامت

 اطالعاات  از اساتفاده  باا  اسات  شاده  ساعی  پاژوه   این در

 عوامااال از تعااادادی مطالعاااه و پاااالینولوییکی رهرخساااا

 دیریناه  رسوبی محیط از بهتری تفسیر آلی مواد شدگیحفظ

 باه  یکم ا  و کیفای  معیارهای ترکیب از نتایج این .شود ارائه

 باه  نظار  ماورد  عوامال  مهمترین .(5 )شکل است آمده دست

  باشند:می زیر شرح

 OP AOM)( تيره AOM به AOM (t) شفا  AOM نسبت

 و دیرینه بوم شناسی در مهم عوامل از یکی عنوان به اکسیژن

 زیارا  اسات  مطارح  دریاایی  زنادگی  محیط بازسازی به ویژه

 سااایی باه  اهمیات  هیادروکربورها  تشکیل در اکسیژن میاان

 از اساتفاده  باا  هاوازی  هاای بااکتری  اکسیژن، وجود با .دارد

 و بود خواهند آلی مواد تجایه به قادر آب در محلو  اکسیژن

 و اکساایژن تمااام آلاای مااواد تجایااه بااودن باااال صااورت در

 کاربن  کمای  مقادار  فقاط  و داده دست از را خود هیدروین

 هاای بااکتری  کناد. می پیدا تیره رنگ AOM و ماندمی باقی

 ساطح  از تار پاایین  کمی اکسیژن، فاقد محیطی در هوازیبی

 شارایط  اغلاب  در کنناد. می ایجاد را شفاف AOM ،رسوب

 و نیتارات  باه  را آلای  ماواد  هاوازی بای  هاای بااکتری  ییاحیا

دی نیتاروین،  فرآیناد  ایان  اثار  در و کنندمی تجایه سولفات

؛ Tyson, 1989) کنناد مای  تولیاد  متاان  و آب کربن، اکسید

Waveren & Visscher, 1994 ؛Bombardiere & Gorin, 

2000.) 

 باه  شادیدی  وابساتگی  دریاایی  هایپالینومرف شدگی حفظ

 درجاه  بهتارین  .دارد گذاریرسوب سرعت و اکسیژن میاان

 در هاداینوفالیله به ویژه دریایی هایپالینومرف شدگی حفظ

 زیارا  باالسات  گذاریرسوب سرعت و اکسیژن نبود شرایط

 و رساوبات  در اکسیژن نفوذ میاان گذاریرسوب باالی نرخ

 کاه  را آلی دیواره با هایداینوفالیله شدن فاسد و تجایه

 پاایین  گاذاری رساوب  سرعت و اکسیژن میاان اگر .دهدمی

 باه  آنهاا  تبادیل  و هاا پاالینومرف  حفامات  عادم  باعث ،باشد

AOM سارعت  و بااال  اکسایژن  میااان  اگر و شودمی شفاف 

 شکل تغییر دریایی هایپالینومرف ،باشد پایین گذاریرسوب

؛ Tyson, 1993) شوندمی تبدیل رنگ تیره AOM به و داده

Waveren & Visscher, 1994 ؛Bombardier & Gorin, 

2000.) 

 باشد یک از بی  تیره AOM به شفاف AOM نسبت چنانچه

  یک از کمتر بتسن این اگر و یژناسااک نبود رایطاش از انانش

: پیلیهوفیسیس و محیط رسو   سید س سه ی   رر  ر  امیرآ یر  ر 3شکل

 Tyson ((1993 گی  مبهیس تمورار س 
I: highly proximal shelf or basin    II: marginal dysoxic-anoxic 

basin   III: heterolitic oxic shelf (proximal shelf)   IV: shelf to basin 

transition    V: mud-dominated oxic shelf VI: proximal suboxic-

anoxic shelf    VII: distal dysoxic0anoxic shelf    VIII: distal anoxic 

shelf IX: distal suboxic-anoxic basin. 
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  & Bombardier) است داراکسیژن شرایط دهندهنشان باشد

Gorin, 2000.) 

 باار  در ساانگانه سااازند درعاماال  ایاان حاساابهم و بررساای

 طو  در نسبت این که دهدمی نشان مطالعه مورد شناسیچینه

 باشدمی بارگتر یک از همواره و است یکسان عموماً سازند

 آن کاام بساایارمیاااان  یااا اکساایژن نبااود شاارایط بیااانگر کااه

 سازند گذاریرسوب زمان در اسالیدها( از کمی تعداد )در

 (.5 )شکل است

هیس قهوهمیسرالپیلیهو،  هیس رریییتیره    پیلیهومرف AOMهیس ررییی ، روشن    پیلیهومرف AOMروشن    تیره،  AOM مییش تغییرات  سبت  :شکل

 .کویت پروکسیموکوریت، کوریت    پروکسیمیت،هیس سیست اس، عس    تیغ هم تیرههیس میسرالپیلیهو)ال یلیی ( و  اس    تیره
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  8عامل البيليتی

 آلای  ماواد  شادگی  حفاظ  درجاه  به بردن پی برایعامل این 

 بتانس و مناطبق بر داباشمی دریا آب سطح یراتاتغی میاان و

 (BP/OP) تیره هایپالینوماسرا  به ایهقهو هایپالینوماسرا 

 پالینوماساارا  .(Bombardier & Gorin, 2000) اساات

 محایط  دهندهنشان و است خشکی گیاهان به وابسته ایهقهو

؛ Waveren & Visscher, 1994) باشدمی ساحل به نادیک

Schioler, 2002.)  نیماه  محیط دهندهنشان تیره پالینوماسرا

 در معماوالً  و اسات  سااحل  از دور و آرام نیماه  ،دارژناکسی

 و اطمیناان  افااای   بارای  شود.می زیاد ساحل از دور محیط

 بررسای  مورد عوامل دیگر کنار در باید البیلیتی عامل دقت،

 و فراوانی میاان افاای  همراه به البیلیتی افاای  گیرد. قرار

 دهناده نشاان  AOM کااه   و دریاایی  هایپالینومرف تنوع

 حضور یانبود  خاطر به .باشدمی آلی مواد باالی شدگی حفظ

 مطالعاه  مورد هاینمونه در ایهقهو پالینوماسرا  اند  بسیار

 بیاانگر  کاه  است پایین بسیار البیلیتی عامل ،سنگانه سازند از

 است اکسیژنکم بسیار و أمنش از دور ساحل، از دور شرایط

 (.5 )شکل

 

 و (MP) دریاایی  پاالينومر   باه  AOM (t) شفا  AOM نسبت

AOM تيره (op) AOM دریایی پالينومر  به (MP)  

 میااان  سانج   بارای  کنناده تکمیل عامل عنوان به عامل این

 بناابراین  شاود. مای  بررسی گذاریرسوب شرایط  و اکسیژن

کم شرایط مبین دریایی پالینومرف به شفاف AOM افاای 

 است پایین گذاریرسوب سرعت و اکسیژن فاقد تا اکسیژن

 دهندهنشان دریایی پالینومرف به تیره AOM نسبت افاای  و

 نتیجاه  در .باالست گذاریرسوب نرخ و فاقداکسیژن شرایط

 افاای  سنگانه، ندزسا از آمده دسته ب اطالعات به توجه با

AOM اکسیژنکم شرایط مبین دریایی پالینومرف به شفاف 

 و باشاد مای  پاایین  گاذاری رساوب  سرعت و اکسیژن فاقد تا

                                                
8- Lability 

 دهناده نشاان  دریایی پالینومرف به تیره AOM نسبت کاه 

 در سنگانه سازند گذاریرسوب طو  در اکسیژن کم شرایط

 (.5 )شکل باشدمی مطالعه مورد ر ب

 

 دیرینه رسوبی حوضه ژرفاي تغييرات

 نسبت از AOM / (t)AOM(op) نسبت و البیلیتی عامل کنار در

 شد. استفاده نیا تیره هایماسرا  گردشدگی و جورشدگی

 
 ايها پالينوماسرال به PM (4R) بعدهم تيره هايلپالينوماسرا

 PM (4B) شكل ايتيغه

 محیط انریی دهندهنشان تواندمی البیلیتی کنار در عامل این

 شاناوری  دلیال  باه  شاکل  ایتیغه تیره هایپالینوماسرا  باشد.

 در اساساا  و نمایناد  طی را زیادی مسافت توانندمی باال بسیار

 & Boulter) باشاند مای  ترفراوان ساحل از دور های محیط

Riddick, 1986.) در  را کتاه ن ایان  همیشه باید وجود، این با

 در مهمای  نق  است ممکن زیستی آشفتگی که نظر داشت

 ,Hart) باشاد  داشاته  4 ناوع  پالینوماسارا   قطعاات  شکساتن 

و سنگانه  ندزسا از آمده دسته ب اطالعات به توجه با .(1986

 بااه بعاادهاام تیااره هااایپالینوماساارا  نمااودار بررساای در

 بااالی  نسابت  کلای  طاور  باه  شکل، ایتیغه هایپالینوماسرا 

 زیااد  یرفاای  از یدیگار  نشاانه  ایتیغه تیره هایپالینوماسرا 

  (.5 )شکل باشدمی گذاریرسوب حوضه

 
 پروكساااي،يت  بااه  كوریااات هاااي داینوفالژلاااه نساابت 

 (C/PPC) كَوِیت و پروكسي،وكوریت

 یاک  از تاوان مای  هاداینوفالیله از استفاده با یرفا تعیین برای

 پروکسایمیت،  /وریات ک هاای سیسات  نسابت " ناام  باه  عامل

 بیاان  C/PPC اختصاار  باه  کاه  "کَوِیات  پروکسیموکوریت،

 کوریت هایفرم افاای ، ترتیب بدین .کرد استفاده ،ودشمی

 افاای  دهندهنشان کَوِیت و پروکسیمیت ایهمفر مجموع به

 همچنااین .بااالعک  و اساات (روناادهپاای  شاارایط) یرفااا
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 و آرام محیط دهندهنشان طویل زواید با کوریت هایسیست

 بندیصفحه با پروکسیمیت و کَوِیت هایسیست و انرییکم

 و پراناریی  شارایط  دهناده نشاان  طویال  زوایاد  بدون و ستبر

 Ghasemi-Nejad et) هساتند  یرفاا  کام  دریایی هایمحیط

al., 1999). یهااااداینوفالیلاااه فاااراوان نسااابتاً حضاااور 

 یرفاای کام   مؤید پروکسیموکوریت و کَوِیت ،پروکسیمیت

 باشاد مای  شناسای چیناه  بار   این در ذاریگبرسو حوضه

(Vajda 2003; Ghasemi-Nejad et al., 1999) (.5 )شکل  

 

 محيط شاخص هايداینوفالژله

 کاار  باه  ذاریگا برسو محیط نوع تعیین برای هاداینوفالیله

 یناتیتا دارای که هاییداینوسیست ،شکل اسا  بر روند.می

 و سااحلی  محایط  در وفور به باشندمی یناتیتا فاقد یا کوتاه

 طویال  تاییناات  با انواع اما ،شوندمی یافت ساحل به نادیک

 از هاایی جان   حضاور  هساتند.  سااحل  از دور محایط  یدؤم

 گاروه  از هاایی جان   یاا  و طویال  تاییناات  باا  هاداینوفالیله

Spiniferites  باشاند مای  9خاارجی  نریتیک محیط شاخص، 

 -Circulodinium گروه از هاییجن  حضور که حالی در

Cribroperidinium است داخلی نریتیک شرایط مشخصه. 

 شاادید کمبااود هااایبااازه در Cribroperidinium  فراواناای

 تار کام یرفاا   هاای محایط  از حاکی سنگانه بر  در اکسیژن

 داخلای  تیکینر محیط شاخص Cribroperidinium است.

 ,.Peyrot et al؛ Wilpshaar & Leerveld, 1994) اسات 

 معماوالً  Spiniferites جان   .(Guler et al., 2013؛ 2012

 مقااالت  بعضای  دراسات، اماا    ناده روپا   شارایط  شااخص 

 اسات.  شاده  شناختهنیا  باز دریایی محیط شرایط دهندهنشان

 هاپالینوماسرا  جمله از دیگری عوامل کمک با اسا  این بر

 باا  Spiniferites میااان  اگار  گفات  توانمی شکلبی مواد و

 دهناده نشاان  بیشتر باشد، همراه هاداینوفالیله فراوانی و تنوع

 ,Mahmoud & Moawad) است باز دریای محیطی شرایط

                                                
9- Open marine neretic 

 و Spiniferites گاااروه  از هاااایی جااان   وجاااود  (.2000

Oligosphaeridium  محاایط  دهنااده نشااان  و تفساایرکننده 

 محایط  شااخص  مقااالت  از بعضای  در و هساتند  بااز  دریایی

  (.Heimhofer et al., 2005) اندشده معرفی ارجیخ نریتیک

 شاارایط تعیااین باارای گونیالوکوئیااد راسااته هااایداینوفالیلااه

 بیشتری مقاومت زیرا دارند کاربرد خارجی و داخلی نریتیک

 به(. Sluijs et al., 2005دارند ) داراکسیژن شرایط برابر در

 داخلی کنریتی محیط تعیین برای توانمی آنها از دلیل همین

 از Cyclonephelium مثا  عنوان به کرد. استفاده خارجی و

 دریای رسوبی محیط دهندهنشان و گونیالوکوئید هایسیست

 Oligosphaeridium گوناه  حضاور  باشد.می )نریتیک( باز

complex  دهاد مای  نشاان  را سااحل  از دور نریتیک شرایط 

(Quattrocchio et al., 2006.) گااااروه همچنااااین 

Oligosphaeridium محایط  شااخص  را طویال  تاییناات  با 

 جااان  دانناااد.مااای خاااارجی نریتیاااک و بااااز دریاااای

Odontochitina اساات. داخلاای نریتیااک محاایط نشااانگر 

، Circulodinium distinctum هااااااایداینوسیساااااات
Coronifera ocenica ،Cribroperidinium orthoceras ،

Cymososphaeridium sp. ،Oligosphaeridium 

complex  وSpiniferites ramosus گارم  هاای آب معرف 

 (.Svobodova et al., 2011؛ Leereveld, 1995) باشندمی

 بااز  دریای مشخصه .Cleistosphaeridium sp گونه وجود

 .(Jaramillo et al. 2006) باشدمی کم یرفا اما

 تعاداد  که 50تا 41 و 40، 39 ،38 ،37 شماره اسالیدهای در

 ،اساات بیشااتر دیگاار هاااینمونااه بااه نساابت هاااداینوفالیلااه

، Batiacasphaera ،Coronifera هااااایجااان   حضاااور 

Cribroperidinium  وSpiniferites تیکینر محیط معرف 

 هافرم سایر به نسبت کَوِیت هایفرم افاای  باشد.می داخلی

 یرفاای  کااه   و رویپا   نشاانه  تواناد می هانمونه این در

 باشد. رسوبی حوضه
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 گااااروه از هاااااداینوفالیلااااه از هاااااییجاااان  رحضااااو

Oligosphaeridium 6 و 1 اسالیدهای در طویل تایینات با، 

 وفااور دلیاال بااه باشااند.ماای خااارجی نرتیااک محاایط معاارف

Cribroperidinium باه  تاوان مای  سانگانه  سازند انتهای در 

 تناوع  هاا نموناه  ساایر  در داشت. اشاره داخلی نرتیک محیط

 باه  هاا ماسرا  شدید افاای  و است کم خیلی هاداینوفالیله

 و اسپور تعدادی حضور و Spiniferites جن  حضور همراه

 باشد.می ساحل سمت به خارجی نریتیک محیط معرف پولن

، Cicatricosisporites اسااپورهای از هاااییجاان  حضااور
Deltoidospora  وTriplanosporites هوای و آب نشانگر 

؛ Kedves, 1986) اسات  یگرمسیر محیط شرایط و مرطوب

Mahmoud et al., 2007.) 

 

 گيرينتيجه

  سازند از دهاش یهااته یااینولوییکااپال الیدهایاااس به توجه با

 روی بااار مطالعاااه و امیرآبااااد روساااتای بااار  در سااانگانه

 اصالی  گاروه  سه از استفاده با آن پالینولوییکی هایرخساره

 (AOM و هاپالینومرف ها،ماسرا  )پالینو پالینولوییکی عناصر

 ،Tyson (1993) گاناااهساااه نماااودار بااار آنهاااا انطباااا  و

 شاارایط و تفکیااک ساانگانه سااازند باارای پالینوفاساای  سااه

 گردید. تعیین انریی کم و هوازینیمه سازند بر غالب محیطی

 محااایط ،یمحیطااا شااااخص هاااایداینوفالیلاااه بررسااای در

 تیاک نری تاا  داخلای  نریتیک از سنگانه سازندگذاری رسوب

 روی بر شده انجام آماری مطالعات است. بوده متغییر خارجی

 اکسیژن فاقد تا اکسیژن کم شرایط ،محیطی املوع از برخی

 ییاد أت را سانگانه  ساازند  نهشات  طاو   در ییا جا تغییرات با

 قبیااال از هااااییداینوسیسااات فاااراوان حضاااور نمایاااد.مااای

Cribroperidinium زماااان در کااام یرفاااا محااایط یااادؤم 

 هاپولن و اسپور حضور ضمنا باشد.می سازند ریگذارسوب

 .است موضوع این بر یدیأیت هانمونه برخی در
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Introduction 

The Sanganeh Formation is one of Early Cretaceous formations which is deposited in the Kopet-Dagh 

sedimentary basin. It is investigated from palynofacies and palaeoecological points of view in Amir Abad 
stratigraphic section. This formation has a thickness of 530 m and is mainly composed of dark grey shales. It 

contains septarian nodules as well as cone-in-cone structures with ammonite in some horizons. The 

Sanganeh Formation overlaid the Sarcheshmeh Formation and is distinguished by a limestone rich-in fossil 
and is gradually underlain by the Aitamir Formation. Sanganeh Formation in the Amirabad section is located 
at 36o34‘  northern latitude and 60o 5’ eastern  longitude 852 meter above sea level, in Amirabad village 

along Mashhad Kalat  road. 

 

Discussion 

50 samples were systematically collected from the Sanganeh Formation. Traverse method (Traverse 1998) 

was used to produce Palynological slides. About 40 grams of each samples were cleaved and washed 
carefully and kept in 20% concentration HCL for 24 hours and afterward 24 hours in 40% concentration HF. 

Furthermore, samples were boiled in 20 concentration HCL for 20 minutes and sieved using 20 micron nylon 

sieve. Moreover, in order to separate palynomorphs from heavier materials, samples were centrifuged with 
zinc chloride solution between 1.9 to 2 densities. Fensome and Williams (2004), Fensome et al., (2008), 

Slimani et al. (2008, 2010, 2011), were used for categorizing and identification of dinoflagellates species. 

The following species are the most important dinoflagellates that were identified from analysis of 

Palyonological   slides from Sanganeh Formation: 
Achomosphaera neptuni- Astrocysta sp.- Batiacasphaera sp.- Cerbia tabulate- Cleistosphaeridium sp.- 

Cribroperidinium sp.- Cribroperidinium orthoceras- Cymososphaeridium sp.- Coronifera oceanica- 

Diconodinium sp.- Endoscrinium campanula-  Eucladinium sp.- Fromea amphora- Gardodinium 
trabeculosum- Hystrichosphaeridium sp.- Kiokansium polypes- Odontochitina sp.- Odontochitina 

operculata- Oligosphaeridium albertense- Oligosphaeridium cf. fenestratum- Oligosphaeridium complex- 

Oligosphaeridium pulcherrimum- Oligosphaeridium sp.- Pseudoceratium polymorphum- Pseudoceratium 
retusum- Spiniferites sp.- Spiniferites ramosus.  

From the identified fossils and different Palynological elements, three species of palynofacies were 

identified: 1) Highly proximal shelf or basin, 2) Marginal dysoxic - anoxic basin, 3) Proximal suboxic-anoxic 

shelf. A good interpretation of the environments can be obtained, using the data from Palynological Facies 
and study of some conservation factors of organic materials. These results are obtained from the combination 

of quantitative and qualitative criteria. Most important factor are listed below: 

Fraction of transparent AOM to opaque AOM: This factor demonstrates the less oxygen or low oxygen (in 
very few slides) conditions during sedimentation. 

Lability factor: The Lability factor for the Sanganeh Formation samples show low levels of Lability factor, 

due to lack of existence or low existence of brown palynomacerals trace in these samples. This indicates that 

deposition has taken place far from shore, far from source and extremely in the low oxygen conditions. 
Transparent AOM to fraction of marine palynomorphs fraction and opaque AOM to marine  

Palynomorphs fraction: Increases from AOMt to MPs is indicator of low oxygen or oxygen free conditions 

and slow sedimentation rate, also decreases from AOMop to MPs is indicator of low oxygen conditions 
during sedimentation in Sanganeh Formation. 
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Opaque same dimension Palynomaceralto Spiky Palynomaceral fraction: In general, high fraction of PM4R to 

PM4B is indicator of sedimentation in deeper parts of the basin. 

Corate to proximate Dinoflagellate fraction, proximocorate to cavate (C/PPC): High occurrence of proximate, 
cavate and proximocorate Dinoflagellate is indicator of shallow sedimentation in this Stratigraphy Section. 

(Vajda 2003; Ghasemi-Nejad et al., 1999) 

 

Conclusion 
From the study of identified Palynological slides from the Sanganeh Formation, Three kind of Palynofacies 

were recognized and dominant environmental conditions was the quasi airborne and low energy during 

deposition of this formation. Also it has shown that the basin of Sanganeh Formation was varied from inner 
Neritic to outer Neritic and shows that low oxygen or oxygen free conditions occurred during sedimentation. 

  

Keywords: Palynomorph; Palynofacies; Kopet Dagh; Sanganeh Formation; Amir Abad. 

 

Reference 

Al-Juboury, A.I., & AL-Hadidy, A.H., 2009, Petrology and depositional evolution of the Paleozoic rocks of 

Iraq. Marine and Petroleum Geology, 26: 208-231. 

Bahrami, A., Boncheva, I., Königshof, P., Yazdi, M., & Ebrahimi Khan-Abadi, A., 2014. Conodonts of the 

Mississippian/Pennsylvanian boundary interval in Central Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 92: 

187-200. 

Bahrami, A., Königshof, P., Boncheva, I., Sadat Tabatabae, M., Yazdi, M., & Safari, Z., 2015. Middle 

Devonian (Givetian) conodonts from the northern margin of Gondwana (Soh and Natanz regions, North 

West Isfahan, Central Iran): biostratigraphy and palaeoenvironmental implications. Palaeobiodiversity 

and Palaeoenvironments, 95: 554–577. 

Berberian, M., & King, G.C.P., 1981. Toward a palaeogeography and tectonic evolutionof Iran. Canadian 

Journal of Earth Sciences, 18: 210-265. 

Dickson, J.A.D., 1965. A modified staining technique for carbonate in thin section. Nature, 205: 587. 

Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to their depositional texture, In: Ham W.E., 

(ed.), Classification of Carbonate Rocks. American Association of Petroleum Geologists Memoir, 1: 

108-121. 

Embry, A.F., & Klovan, J.E., 1971. Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, Northwest 

territories. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19: 730-781. 

Flugel, E., 2010. Microfacies of Carbaonate Rocks, 2nd edition. Springer Verlag, Berlin, 976 p. 

Husseini, M.I., 1991. Tectonic and depositional model of the Arabian and adjoiningplates during the 

Silurian-Devonian. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 75: 108-120. 

Königshof, P., Carmichael, S.K., Waters, J., Jansen, U., Bahrami, A., Boncheva, I., & Yazdi, M., 2016. 

Palaeoenvironmental study of the Palaeotethys Ocean: The Givetian-Frasnian boundary of a shallow-

marine environment using combined facies analysis and geochemistry (Zefreh Section/Central Iran). In: 

Mottequin, B., Slavik, L., & Königshof, P., (eds.), Climate Change and Biodiversity Patterns in the Mid-

Paleozoic. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 97: 517–540. 

Ruban, D.A., Al-Husseini, M., & Iwasaki, Y., 2007. Review of Middle East Paleozoic platetectonics. 

GeoArabia, 12: 35-56. 

Sharland, P.R., Archer, R., Casey, D.M., Davies, R.B., Hall, S.H., Hevard, A.P., Horbury, A.D., & Simmons, 

M.D., 2001. Arabian Plate Sequence Stratigraphy. GeoArabia, Special Publication, 2: 1-270. 

Wilson, J. L., 1975. Carbonate Facies in Geologic History. Springer, New York, 471 p. 
 
 


