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مقدمه
در دونین پیشین و میاني، در شرايطي كه مناطق وسیعي از غرب 
ــزي( در  نتیجه حركات  ــران )از جمله البرز مرك ــمال غرب اي و ش
ــن از آب خارج بود،  ــاز كالدونی ــوط به تاثیر ف ــكي زايي مرب خش
درياي حاشیه     قاره اي كم عمقي در  شرق و شمال شرق ايران وجود 
داشت )  Bozorgnia, 1973 (. به همین دلیل نهشته هاي دونین  البرز 
ــتگي فرسايشي روي سنگ هاي اردويسین يا  مركزي، كه با ناپیوس
ــین )فرازنین-فامنین(  ــرار دارند، مربوط به دونین  پس قديمي تر ق
ــمي و مسعودي، 1383، هاشمي و فهیمي، 1384،  مي باشند )هاش

ــرقي،  ــت كه در البرز  ش ــمي و تابع،   1384(. الزم به ذكر اس هاش
ــازند خوش يیالق( گستره زماني وسیع تري  نهشته هاي دونین )س
ــه اواخر دونین  ــنگي ب ــاي قاعده اي اين واحد س ــته و اليه  ه  داش
ــین  2  نسبت داده شده است   )  Bozorgnia, 1973، علوي نائیني،  پیش

 .)1372
ــه ويژه دونین  ــیس دونین )ب ــي لیتو- و بیوفاس ــرات جانب تغیی
ــل  توجه و  ــته كوههاي البرز قاب ــق مختلف رش ــین( در مناط پس
ــته هاي مذكور در  ــت و به همین دلیل براي معرفي نهش پايدار اس
ــمال ايران چند واحد  سنگي معرفي شده است  نواحي مختلف ش

Progymnospoerms .1 * نويسنده مرتبط
2. Emsian

چکیده
سازند جیرود )دونین بااليي( در بخش مركزي  كوههاي البرز از كنگلومرا، كوارتزيت، ماسه سنگ، سیلتستون، 
 شیل و سنگ هاي كربناته تشكیل شده  است. مجموعه متنوعي از ماكروفسیل هاي جانوري شامل سخت پوستان، 
 ماهي ها، گونیاتیت ها، براكیوپودها، همراه با پالینومورف هاي با حفظ شدگي بسیار خوب و نیز ماكروفسیل هاي 
 گیاهي در نهشته هاي اين سازند در مقطع چینه شناسي گرمابدر، شمال شرق تهران وجود دارند. در پالینوفلوراي 
 سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه، میكروفیتوپالنكتون ها )شامل آكريتارك ها و سیست  پرازينوفیت ها( 
تنوع قابل مالحظه اي دارند و فراوان تر از اسپورها هستند. وجود پالینومورف هاي تولید  شده  توسط گیاهان خشكي 
)اسپور ها( همراه با پالینومورف هاي شاخص محیط دريايي )سیست پرازينوفیت ها،  آكريتارك ها، اسكولوكودونت ها، 
و كیتینوزوآها( در رسوبات مورد مطالعه نشان دهنده تشكیل رسوبات سازند  جیرود در محیط دريايي كم عمق و 
حاشیه قاره اي است. اين نتیجه گیري با مجموعه فسیلي موجود در طبقات  مورد مطالعه هماهنگي دارد. مطالعه 
ماكروفسیل هاي گیاهي با تنوع كم و حفظ شدگي ضعیف، كه فقط در  سطح باالتر از جنس قابل شناسايی می 
باشند، در ماسه سنگ هاي قسمت بااليي سازند جیرود در برش  چینه شناسي گرمابدر و بررسی قرابت )گیاهان والد( 
اسپور هاي موجود در رسوبات مذكور نشان می دهد در  دونین پسین در اطراف محیط رسوبي نهشته هاي مورد بحث 
پوشش گیاهي نسبتاً متنوعي از جمله گیاهاني  متعلق به رينیوپسیدا، لیكوپسیدا، و اكوئیستوپسیدا   وجود داشت. وجود 
 Geminospora lemurata   كه فراوان  ترين اسپور موجود در پالینوفلورای سازند جیرود در برش چینه شناسی گرمابدر 
است و تقريبا در همه نمونه  های مورد بررسی ديده می شود،  نشان می دهد ژيمنوسپرم های اولیه1     نیز در  تركیب 

پوشش گیاهی مذكور نقش مهمی داشتند. 

واژه های کليدی: پالئواكولوژي، پالینومورف ها، سازند جیرود، شمال شرق تهران، ماكروفسیل هاي گیاهي. 

پالئواکولوژي سازند جيرود
در برش چينه شناسي گرمابدر، شمال شرق تهران

سيد حسين هاشمي)1و*( و  فاطمه تابع2
 1.  استاديار گروه زمین شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران

 2.  كارشناسی ارشد گروه زمین شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران 
تاريخ دريافت: 87/3/8 

تاريخ پذيرش:87/10/24 

فصلنامه زمین شناسي ايران، سال سوم، شماره نهم، بهار 1388،صفحات 14-3
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 .  (Assereto, 1963; Bozorgnia, 1973; Alavi & Bolourchi, 1973)   
ــامل كنگلومرا،  ــًا آواري ش ــته هاي غالب ــزي، نهش ــرز  مرك در الب
ــن دونین پسین كه با  ــیل دار، و شیل به س ــنگ، آهك فس ماسه س
 ناپیوستگي فرسايشي روي سنگ هاي اردويسین يا قديمي تر قرار 
ــرود   )Assereto,   1963(   معرفي  ــازند   جی ــد، تحت عنوان س دارن
شده اند. برش نمونه اين واحد سنگ چینه اي، كه نام آن از دهكده 
ــمال تهران و در  ارتفاعات دامنه جنوبي البرز مركزي  جیرود در ش
ــرار دارد.  ــمت بااليي دره جاجرود ق ــت، در قس ــده اس گرفته ش
ــازند، كه تقريبا در  مختصات  جغرافیايي قاعده برش نمونه اين س
 51  º   28َ'   52" ،ــمال روستاي جیرود قرار دارد فاصله 200 متري ش

طول شرقي و "º   59َ' 44  35 عرض شمالي است.
)Assereto,   1963(  برش نمونه سازند جیرود، شامل   10 واحد سنگي به 
   (Assereto & Gaetani ,1964)ضخامت 750 متر، را معرفي و   سـپس
 اين سازند را به  چهار بخش  D, C, B, A  تقسیم كردند. الزم به ذكر 
است كه عضو  D  در مقطع تیپ اين واحد سنگي وجود  ندارد. مرز 
ــازند جیرود با سازند میال در زير و با نهشته هاي هم ارز سازند  س
مبارك )مجموعه عضوهاي  B-D(  در  باال با ناپیوستگي  فرسايشي 
همراه است. با توجه به نتايج بررسي هاي انجام  شده در مورد اين 
ــنگي )علوي نائیني، 1372( در حال حاضر سازند  جیرود  واحد س
ــور در نظر گرفــته  ــیم بندي مذك ــادل عضو  A  از تـقس فقط مع
مي شود و مجموعه عضوهاي  B-D  نیز  معادل جانبي سازند مبارك 
ــازند جیرود در  ــند. در مقطع تیپ، س   (Assereto,     1963)  مي باش
ــت كه به طرف باال با  ــنگ اس ــامل  كوارتزيت و ماسه س قاعده ش
ــیل دار، و چند افق ماسه سنگ  ــنگ، شیل، آهك  فس تناوب ماسه س
ــمت، اين توالي در زير  ــفات دار ادامه  يافته و در باال ترين قس  فس

گدازه بازالتي به ضخامت 150 متر قرار دارد.
ــترش محلي  ــدازه بازالتي گس ــت كه اين گ ــه ذكر اس الزم  ب
داشته و فقط در مقطع تیپ سازند جیرود و مقاطع  چینه شناسي 
ــدر، ديده  ــي گرماب ــه در برش چینه شناس ــراف آن، از جمل اط

مي شود. 

لیتوستراتیگرافي سازند جیرود
در برش چینه شناسي گرمابدر

ــرق  ــدر در 35 كیلومتري شمال ش ــي گرماب مقطع چینه شناس
ــدر، و تقريبا  ــم به  گــرماب ــت جاده فش ــمت راس تهران، در س
ــي به برش  ــرب گرمابدر قرار دارد. دسترس ــري غ در 3 كیلومت
ــفالته تهران به میگون  ــي مذكور  از طريق جاده آس چیــنه شناس
ــي  ــات جغرافیايي برش چینه شناس ــت. مختص ــر اس امكان پـذي
58   °  35 عرض  ــرقي و "21 'َ 36   °  51 طول ش ــورد مطالعه"08'َ  م
ــازند جیرود در برش  ــكل 1(. مرز زيرين  س ــمالي است )ش ش
چیــنه شناسي مورد مطالعه با سازند میال به صورت ناپیوستگي 
ــازند جیرود در اين منطقه از  ــته هاي س ــي  است. نهش فرسايش
ــا میان اليه هاي  نازك  ــت، همراه ب ــنگ، كوارتزي تناوب ماسه س
ــتري- سیاه رنگ و سپس تناوب آهك براكیوپوددار  شیل خاكس
ــكل هاي 3-1(. در  ــده  است )ش ــیاه رنگ تشكیل ش ــیل س و ش

ــازند   جیرود،  ــگ قاعده س ــا زرد رن ــتري ت ــنگ خاكس ماسه س
ــي و ريپل مارك هاي نامتقارن  ــدي  متقاطع، ترك هاي گل چینه بن
ــرود در  اين برش  ــازند جی ــمت س وجود دارد. در باال ترين قس
چینه شناسي، يك افق ماسه سنگ خاكستري- سبزرنگ  و داراي 
ــدگي ضعیف ديده مي شود  ــیل هاي گیاهي با  حفظ ش ماكروفس
ــارك در اين  ــازند مب ــازند جیرود با س ــكل 4(. مرز بین س )ش
ــازند جیرود در اطراف  ــي، مانند مقطع تیپ س برش  چینه شناس
ــرق  تهران، با يك  افق ضخیم بازالت  دهكده جیرود در شمال ش
ــخص مي شود كه نشان دهنده ناپیوسته بودن مرز  تیره رنگ مش

دونین- كربونیفر  در اين منطقه است )شكل هاي 1 و 2(. 

شكل1- موقعیت جغرافیايي و ستون چینه شناسي سازند جیرود، 
گرمابدر، شمال شرق تهران. 
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 شكل2- مرز بااليی سازند جیرود در برش گرمابدر، شمال شرق تهران.
گدازه بازالتي  باالي سازند جیرود با رنگ تیره و توپوگرافي مشخص در باالی سازند جیرود و در  قاعده سازند مبارك ديده مي شود. 

بايوتاي سازند جیرود
در مقطع چینه شناسي مورد مطالعه

بايوتاي نسبتا متنوعي شامل ماكرو- و میكروفسیل های جانوری 
از جمله بي مهره گان و مهره داران مانند  كونودونت ها، براكیوپودها، 
ــواع مختلف پالینومورف ها  ــعاعي، و همچنین ان ماهي هاي باله ش

شكل 3 -  تناوب آهك نازك اليه  با شیل در قسمت میاني سازند جیرود،  برش گرمابدر، شمال شرق تهران. 

ــتري زاده و  ــود دارد )شوش ــرود وج ــازند  جی ــته هاي س در نهش
ــمي و تابع،  ــكاران، 1384؛   Ghavidel-Syooki, 1994 ؛ هاش هم
 1384؛  هاشمي و فهیمي، 1384؛ دشتبان، 1373، 1375، و 1376؛
   Dashtban & Racheboeuf, 2001 ). عالوه بر  اين از ماسه سنگ ها 
 ، (Sartenaer, 1964)   ــازند جیرود در مقطع تیپ و كوارتزيت هاي س
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ــمنان )مسعودي، 1384(،  ــي  شهمیرزاد، شمال س برش چینه شناس
برش چینه شناسي دروار، جنوب غرب دامغان ) هاشمي و فهیمي، 
ــي گرمابدر واقع در شمال شرق تهران    1384(، و برش چینه شناس
ــدگي ضعیف و  ــیل هاي گیاهي با  حفظ ش )تابع،    1386( ماكروفس
ــفنوفیتا2، و لیكوفیتا3  گزارش شده  ــاب به سیلوفیتا1، اس قابل انتس

است . 
ــده و با  ــورت پراكن ــه ص ــي ب ــیل هاي گیاه ــود ماكروفس وج
ــی البرز  مركزي  ــته هاي دونین باالي ــدگي ضعیف در نهش حفظ ش
(  Sartenaer, 1964  ؛مسعودي، 1384؛ فهیمي، 1385؛ تابع، 1386( 
ــش گیاهي  اطراف اين حوضه رسوبي  ــازي تركیب پوش در بازس
داراي اهمیت فراوان است. فراواني و تنوع قابل مالحظه اسپورها 
ــته هاي دونین  بااليي البرز مركزي نشان دهنده متنوع بودن  در نهش
گیاهان تشكیل دهنده پوشش گیاهي مذكور در نظر گرفته مي شود. 

بحث
ــته هاي سازند جیرود در برش چینه شناسي گرمابدر، انواع  در نهش
پالینومورف هاي با حفظ شدگي خوب، شامل  عناصر دريايي )سیست 
میكروفیتوپالنكتون ها4، كیتینوزوآها5، و اسكولوكودونت ها6( همراه با 
پالینومورف هاي  تولید شده توسط گیاهان خشكي  )اسپورها7 ( وجود 
دارند. در پالینوفلوراي مذكور میكروفیتوپالنكتون ها   )آكريتارك ها8  و 
ــه اي دارند و فراوان تر از  ــت پرازينوفیت ها9( تنوع قابل مالحظ سیس
اسپورها هستند )شكل هاي 7-  5(. از میكروفیتوپالنكتون ها، فرم هايي 

مانند: 
 Deltotosoma intonsum Playford in Playford & Dring, 1981;
 Cymatiosphaera  perimembrana Staplin, 1961; Veryhachium
downiei Stockmans & Willière 1962;  Leiosphaeridia spp. 

  و از اسپورها، نیز نمونه هايي نظیر: 
Geminospora lemurata Balme emend. Playford, 1983; 

Teichertospora torquata (Higgs)  McGregor & Playford, 
1990; Punctatisporites glaber (Naumova) Playford, 1962; 
 Cymbosporites catillus Allen, 1965 

در پالینوفلوراي مورد مطالعه، تنوع و فراواني بیشتري دارند. 
ــه ويژه  ــتراتیگرافي، ب ــات بیوس ــا در مطالع میكروفیتوپالنكتون ه
بیوستراتیگرافي رسوبات پالئوزوئیك زيرين،  پالئوژئوگرافي و همچنین 
مطالعات پالئواكولوژي اهمیت فراواني دارند   (Strother, 1996)  . در اولین 
ــايي ارتباط احتمالي بین فراواني و مورفوتیپ  مطالعه  جهت شناس
میكروفیتوپالنكتون ها،   Staplin (1961)  اين گروه از  پالینومورف ها 
ــك ريف قديمي در  ــته هاي دونین بااليي در اطراف ي را در نهش
كانادا مطالعه و نتیجه گرفت  فرم هاي داراي زوائد ساده در بخش 
ــي )ريف( و  ــاحل قديم ــتال10   در محیط نزديك به خط س ديس

ــمت ديستال11   در مناطق  ــعب در قس نمونه هاي داراي  زوائد منش
دورتر از خط ساحل قديمي )ريف( وجود داشتند. به اين ترتیب، 
ــن اندازه، نوع و مورفولوژي تزئینات میكروفیتوپالنكتون ها   وي بی
ــاحلي  ــت آنها از  خط س با پراكندگي جانبي و فاصله محیط زيس
قديمي ارتباط برقرار و بر اين اساس رخساره هاي زير را معرفي كرد: 
ــاره فرم هاي با   1- رخس��اره نزدي��ك س��احل: در اين رخس
ــازك، فاقد  تزيینات13    ــكل با ديوارة ن وزيكل12   تقريبا دايره اي ش
ــوند كه معرف مناطق كم عمق و  ــا داراي زوائد كوتاه ديده مي ش ي
مناطق نزديك به خط ساحلي  مي باشند. از میكروفیتوپالنكتون هايي 
ــتري دارند مي توان به فرم هايي  ــاره فراواني بیش كه در اين رخس
و       Dictyotidium Eisenack emend. Staplin, 1961   ــد مانن
  Lophosphaeridium Timofeev ex Downie,   1963  اشاره كرد. 

 2- رخساره دور از ساحل: در اين رخساره فرم هاي با وزيكل 
تقريبا دايره اي شكل، ديواره نازك تر، و زوائد كوتاه و  فاقد انشعاب 
   Veryhachium Deunff ex Downie, 1959 emend. Sarjeant  نظیر
  Gorgonisphaeridium Staplin et al., 1965 و& Stancliffe, 1994 
فراوان هستند. اين رخساره در نمونه هاي مربوط به نواحي  دورتر 
ــاحلي قديمي )ريف(  ــا تا فاصله 1/7 كیلومتري( از خط س )تقريب

 .(Staplin, 1961)  شناسايي شده است
 3- رخساره مربوط به من��اطق ع�مي�ق: اين رخساره كه با 
ــه فرم هايي از میكروفیتوپالنكتون هاي  داراي  فراواني قابل توج
زوائـد نسبتًا بــلند )بلنـــدتر از 5 میكرون( و داراي انشعابات 
ــتال از جمله  ــه مختلف( در بخش  ديس ــدد )در چند مرحل متع
  Multiplicisphaeridium   Staplin emend. Staplin et al., 1965  
ــخص مي شود،  بالفاصله بعد از رخساره دوم )دور از ساحل(  مش
ــاحلي  ــا 7/5 كیلومتري از خط س ــده و تا فاصله تقريب ــروع ش ش
ــد. در اين مناطق تنوع پالینومورف ها  قديمي   )ريف( ادامه مي ياب
ــكل و داراي  ديوارة  ــش يافته و فرم هاي با وزيكل دايره اي ش كاه

ضخیم تر فراوانی  بیشتري دارند. 
 Dorning (1981)  نیز با مطالعه میكروفیتوپالنكتون هاي سیلورين 
ــك  میكروفیتوپالنكتون ها با  ــوع مورفولوژي ــت بین تن ولز توانس
ــكیل رسوبات از خط  عواملي نظیر تغییر عمق و فاصله محیط تش
ساحلي قديمي ارتباط  برقرار نمايد. نتايج اين بررسي در مطالعات 
ــر پراكندگي  ــاي محیطي موثر ب ــورد تاثیر پارامتره ــدي، در م بع
  (Downie 1963; Górkaمیكروفیتوپالنكتون ها، نیز تائید شده است 
 1969; Smith & Saunders, 1970; Gray & Boucot, 1972; Thusu,

  1972; Riegel, 1974; Jacobson, 1979). 
ــوبات سازند جیرود در  میكروفیتوپالنكتون هاي موجود در رس
برش چینه شناسي گرمابدر با توجه به الگوي  پراكندگی ارائه شده 
توسط   Staplin    (1961)  مطالعه و بر اين اساس فراواني گروههاي 

1. Psilophyta
2. Sphenophyta
3. Lycophyta
4. Microphytoplankton cysts
5. Chitinozoans
6. Scolecodonts

7. Spores
8. Acritarchs
9. Prasinophyte phycomata
10. Distally simple processes
11. Distally branched processes
12. Vesicle

13. Psilate
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شكل 4 - ماكروفسیل هاي گیاهي كه منحصرا در ماسه سنگ هاي قسمت بااليي سازند  جیرود در برش چینه شناسي مورد مطالعه ديده شده و 
با توجه به حفظ شدگي بسیار  ضعیف، شناسايي آنها  فقط در سطح باالتر از جنس امكان پذير است. 

 1 و 3: نمونه های منتسب به لیكوفیتا، 2 و4: نمونه های قابل انتساب به سیلوفیتا، 5 و 6:  نمونه های منتسب به اسفنوفیتا. 

ــدازه تزئینات آنها  ــوع و ان ــك با  توجه به ن ــف مورفولوژي مختل
ــكل 8(. همانطور كه در اين شكل مشاهده  بررسي شده است )ش
ــوبات مورد مطالعه، نمونه هاي فاقد تزئینات نظیر  ــود در  رس مي ش
 Leiosphaeridia  و همچنین میكروفیتوپالنكتون هاي داراي تزئینات 
كوتاه تر از 5 میكرون مانند  Gorgonisphaeridium  به ترتیب بیشترين 

 Staplin  ــده توسط فراواني را دارند. بنابراين، با  توجه به مدل ارائه ش
ــكیل نهشته هاي سازند جیرود در برش   (1961)  احتماالً در زمان تش
 چینه شناسی گرمابدر، شمال شرق تهران، شرايط محیطي قابل مقايسه 
با ويژگی های رخساره های  Dictyotidium-Lophosphaeridium  و 

 Veryhachium - Gorgonisphaeridium  وجود داشته است. 
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ــیل هاي  ــبت پالینومورف هاي دريايي به میكروفس ــی نس بررس
خشكي )اسپورها و پولن   ها( نیز از روش هاي ديگري است كه  در 
مطالعه فاصله محیط تشكیل رسوبات در برگیرنده پالینومورف ها 
ــتفاده  قرار گرفته است ــاحلي قديمي مورد اس ــبت به خط س  نس
 .  (Sarmiento, 1957; Upshaw, 1964; Gray & Boucot, 1972)   
ــر  ــا نمـايـانگ ــبي  میكروفیتوپالنكتون ه ــي نس ــوع و فراوان تن
ــكیل رسوبات  افـزايش عمـق آب و افزايش فاصـله محیط تش
ــت. بر همیـن  ــاحلي اس در برگیرنده  پالینومورف ها از خـط س
اسـاس، تغیـیرات فراوانـي اسپورها و میكروفیتوپالنكتون هاي 
ــي  ــازند جیرود در برش چینه شناس  موجود در پالینوفلوراي س
گرمابدر، شمال شرق تهران، مطالعه و در شكل هاي   7-5 نشان 

داده شده است. 
ــي  ــرود در برش چینه شناس ــازند جی ــمت س در باالترين قس
ــنگ هاي دونین بااليي   )فامنین(،  ــامل ماسه س مورد مطالعه، ش
ــدگي ضعیف وجود دارند  ــیل هاي گیاهي با حفظ ش ماكروفس
ــیلوفیتا نسبت داده  ــفنوفیتا،   و  س ــكل 4( كه به لیكوفیتا، اس )ش

شده اند )تابع، 1386(. 
ــد، در پالینوفلوراي مورد مطالعه،  ــاره ش همان طور كه قبال اش
ــوند.  ــا پالینومورف هاي دريايي ديده  مي ش ــپورها نیز همراه ب اس
اسپورها میكروفسیل هاي شاخص محیط خشكي هستند و معموالً 
ــه صورت پراكنده1   و بدون ارتباط  فیزيكي با گیاه والد خود در  ب
ــوبات وجود دارند اما در برخي موارد گیاه يا گیاهان والد  بین رس
اسپورها نیز  شناسايي و به  اين ترتیب قرابت2   آنها مشخص شده 
ــت   (Balme, 1995 ). در شكل 9 قرابت اسپورهاي  موجود در  اس
نهشته هاي سازند جیرود در برش چینه شناسي مورد مطالعه نشان 
ــت. بر اين اساس  احتماالً در پوشش گیاهي موجود  داده شده اس

ــكیل رسوبات مورد بررسي در دونین پسین  در اطراف محیط تش
  Equisetopsida  و ،Lycopsida  ،Rhyniopsida    گیاهان متعلق  به

وجود داشتند. 
لعه ــورد مطا ــوراي م لینوفـــل ــن، در پا ي ــر ا ــالوه ب ع
ــي    Geminospora lemurata     Balme emend. Playford, 1983    فراوان
ــپور با اگزاين دواليه3   است  قابل توجهي دارد. اين گونه، يك اس
ــوبات دونین میاني تا  اوايل دونین بااليي مناطق  كه تاكنون از رس
ــده  ــمالي و جنوبي گزارش ش مختلف جهان در هر دو نیمكره ش
ــت )به عنوان مثال:   Hashemi & Playford, 2005 ). اين اسپور  اس
ــي در محیط هاي  ــه با زندگ ــان  archaeopterid، ك ــط گیاه توس
 ، (Marshall & Allen, 1982, p. 307) ساحلي سازش يافته بودند 

تولید مي شد. 
بنابراين، مي توان نتیجه گرفت كه فراواني و تنوع پالینومورف هاي 
ــته هاي مورد  مطالعه نشان  دهنده  ــاخص محیط دريايي در نهش ش
ــازند جیرود در يك محیط دريايي كم عمق  ــوبات س تشكیل رس
ــي، وجود  ــت. در  پالینوفلوراي مورد بررس ــیه قاره اي اس و حاش
ــكي )اسپورها(  ــط گیاهان خش ــده توس پالینومورف هاي تولید  ش
ــت كه در زمان ته نشست  همراه با عناصر  دريايي حاكي از آن اس
رسوبات مورد مطالعه، پوشش گیاهي نسبتا متنوعي نیز در  اطراف 
ــه فراواني  ــت. با توجه ب ــته اس ــوبگذاري وجود داش محیط رس
    Punctatisporites glaber ــپورها مانند ــبي نمونه هايي از اس نس
   Cymbosporites catillusو   (Naumova) Playford, 1962 
  Allen, 1965   در پالینوفلوراي مورد مطالعه مي توان نتیجه گرفت 
ــیدا  ــب به     لیكوپس ــش گیاهي مورد بحث فرم هاي منتس در پوش

 فراواني و تنوع بیشتري داشتند. 

شكل 5 -  فراواني نسبي اسپورها در نهشته هاي سازند جیرود در برش چینه شناسي مورد  مطالعه. 
نمونه هاي شماره 73 و 58 فاقد پالینومورف مي باشند.  

1.Dispersed
Affinity.2
3. Cavate
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شكل 6 -  فراواني نسبي میكروفیتوپالنكتون ها )سیست پرازينوفیت ها و آكريتارك ها( در  رسوبات سازند جیرود در برش چینه شناسي گرمابدر، 
شمال شرق تهران. نمونه هاي شماره   73 و 58 فاقد پالینومورف مي باشند.  

شكل-7: مقايسه فراواني نسبي میكروفیتوپالنكتون ها )سیست پرازينوفیت ها و  آكريتارك ها: منحني خاكستری رنگ( و میوسپورها )منحني مشكی رنگ( 
در نهشته هاي سازند  جیرود در برش چینه شناسي مورد مطالعه. 
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شكل 9 -  قرابت  اسپور هاي موجود در نهشته هاي سازند جیرود در برش چینه شناسي گرمابدر. 
براي تعیین قرابت اسپورها غالبا از اطالعات ارائه شده توسط   Balme (1995)  استفاده شده است. 

شكل 8 - نمايش فراواني نسبی انواع میكروفیتوپالنكتون ها )بر حسب نوع و  اندازه تزئینات( در رسوبات برش چینه شناسي مورد مطالعه. 
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نتیجه گیري
ــته هاي سازند جیرود در برش چینه شناسي گرمابدر در  در نهش
شمال شرق تهران پالینوفلوراي متنوعي با  حفظ شدگي خوب وجود 
ــامل  ــوراي مورد مطالعه میكروفیتوپالنكتون ها  ش دارد. در پالینوفل
ــیت  پرازينوفیت ها تنوع قابل مالحظه اي دارند و  آكريتارك ها و س
ــپورها فراوانترند. وجود  در نمونه هاي مورد مطالعه معموالً از اس
 پالینومورف هاي تولید شده توسط گیاهان خشكي )اسپورها( همراه 
ــت  پرازينوفیت ها، آكريتارك ها،  با پالینومورف هاي دريايي )سیس
ــان دهنده تشكیل رسوبات  اسكولوكودونت ها و كیتینوزوآها( نش
ــیه قاره اي در نظر  مورد مطالعه در  محیط دريايي كم عمق و حاش
ــج حاصل از  مطالعات  ــت. اين نتیجه  گیري با نتاي ــده اس گرفته ش

مشابه بر اساس ساير گروه هاي فسیل جانوري هماهنگي دارد.   
ــد تزئینات و  ــه، آكريتارك هاي فاق ــورد مطالع ــوبات م در رس
ــرون  فراواني  ــد كوتاهتر از 5 میك ــن فرم هاي داراي زوائ همچنی
   )1961( Staplin  بیشتري دارند. با توجه به مدل ارائه شده توسط
ــاس نوع و اندازه  ــكیل  رسوبات بر اس ــازي محیط تش براي بازس
ــته هاي مورد مطالعه در  زوائد میكروفیتوپالنكتون ها، احتماالً نهش
  Veryhachium - Gorgonisphaeridium  شرايطي  مشابه با رخساره

تشكیل شده اند. 
 وجود ماكروفسیل هاي گیاهي قابل انتساب به لیكوفیتا، اسفنوفیتا، 
ــازند جیرود در برش  ــط دراليه هاي فوقاني  س ــیلوفیتا كه فق و س
ــي مورد مطالعه يافت شده اند حاكي از آن است كه در  چینه شناس
اواخر دونین پسین  فرم هايي از گیاهان متعلق به شاخه هاي مذكور 
ــكیل رسوبات مورد  ــش گیاهي مناطق اطراف حوضه تش در پوش
 بررسي وجود داشتند. ماكروفسیل هاي گیاهي مورد اشاره به دلیل 
قرار گرفتن در رسوبات دانه درشت   )ماسه سنگ هاي خاكستري- 
ــدگي بسیار ضعیفي دارند و شناسايي آنها فقط  سبزرنگ( حفظ ش

در سطح باال تر  از جنس امكان پذير است. 
ــپورهاي موجود  ــن با توجه به قرابت )گیاهان والد( اس همچنی
ــته هاي مورد مطالعه، احتماالً در پوشش  گیاهي اين منطقه  در نهش
ــیدا،  ــان متعلق به رينیوپس ــین نمونه هايي از گیاه ــن پس در دونی
ــیدا  نیز وجود داشتند. عالوه بر اين، با  ــیدا، و اكوئیستوپس لیكوپس
ــه فراوانی  Geminospora lemurata   در نمونه های مورد  توجه ب
مطالعه،  احتماال ژيمنوسپرم های اولیه   )progymnospoerms(   در 
ــكیل  نهشته های سازند  ــش گیاهی اطراف محیط تش تركیب پوش

جیرود در برش گرمابدر نقش مهمی داشتند. 

Explanation of PLATE 1 

Allfigures,1000×except for thosewithscalebarwhich is

.longμm20

Fig. 1. Cymatiosphaera perimembrana Staplin, 1961. Fig. 

2. Cymatiosphaera radiosepta  Hashemi & Playford, 1998. 

Fig. 3. Deltotosoma intonsum Playford in Playford & Dring, 

  1981. Fig. 4. Daillydium pentaster (Staplin) emend. Playford 

in Playford & Dring, 1981.  Fig. 5. Villosacapsula rosendae 

(Cramer) Loeblich & Tappan, 1976. Fig. 6. Veryhachium 

 downiei Stockmans & Willière, 1962. Fig. 7. Arkonia 

nova Le Hérissé, 2002. Fig. 8.  Tyligmasoma  sp. A. Fig. 9. 

Veryhachium inflatum Hashemi & Playford, .1998 Fig. .10

 Striatostellula sparsa Hashemi & Playford, 1998. Fig. 11. 

Stellinium micropolygonale   (Stockmans & Willière) Playford, 

1977. Fig. 12. Stellinium comptum Wicander &  Loeblich, 

1977. Fig. 13. Gorgonisphaeridium plerispinosum Wicander, 

1974. Fig. 14.  Gorgonisphaeridium condensum Playford & 

Dring, 1981. Fig. 15. Gorgonisphaeridium  petilum. Hashemi 

& Playford, 1998. Fig. 16. Gorgonisphaeridium ohioense 

(Winslow)  Wicander, 1974. Fig. 17. Leiosphaeridia spp. Fig. 

18. Lophosphaeridium umbunatum.  Hashemi & Playford, 1998. 

Fig. 19. Unellium piriforme Rauscher, 1969. Fig. 20.  Unellium 

lunatum (Stockmans & Willière) Eisenack et al., 1979. Fig. 

21. Papulogabata  annulata Playford in Playford & Dring, 

1981. Fig. 22. Papulogabata lobata Hashemi &  Playrord, 1998. 

Fig. 23. Micrhystridium sp. cf. M. pentagonale Stockmans & 

Williere, .1963 Fig. .24 Micrhystridium stellatum Deflandre,

1945. Fig. 25. Tornacia sarjeantii  Stockmans & Willière, 1966. 

Fig. 26. Chomotriletes vedugensis Naumova, 1953. Fig. 27. 

 Ammonidium loriferum (Deunff). Hashemi & Playford, 1998. 

Fig. 28.  Archaeoperisaccus indistinctus Lu Lichang, 1988. Fig. 

29. Archaeoperisaccus rhacodes,  Hashemi & Playford 2005. 

Fig. 30. Laevigatosporites sp. A. Fig. 31. Geminospora  lemurata 

Balme emend. Playford, 1983. Fig. 32. Scolecodont. Fig.33. 

Teichertospora  torquata (Higgs) McGregor & Playford, 1990. 

Fig. 34. Ancyrospora ancyrea (Eisenack)  Richardson, 1962. 

Fig. 35. Emphanisporites rotatus McGregor emend. McGregor, 

1973.  Fig. 36. .Sphaerochitina, sp. A.  
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