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 پيشگفتار
 

 در قالب اين كتاب در دسترس ،هاي زمين شناسي خود را سپاس و ستايش خداي بزرگ را كه مجال آن فراهم آمد تا بخشي از پژوهش
   پژوهان وصاحبنظران علوم زمين قرار دهم. دانش

نها در پيشرفت دانش آ بر اساس ميكروفسيل هايي است كه داراي پوسته اي با تركيب مواد آلي بوده و كاربرد ،اساس اين مطالعات پايه و
ها در حل مسائل  هاي مؤلف، كاربرد اين گروه از ميكروفسيل شناسي كشور از اهميت بسزايي برخوردار است. در واقع پيش از پژوهشزمين
 بقاياي ،هاي مورد بحث در اين كتاب مد بوده و يا به عبارت ديگر مورد توجه زياد قرار نگرفته بود. ميكروفسيلرآشناسي اين مرزوبوم ناكازمين

 به دو ،ها. اين ميكروفسيلهستندبسيار سخت و غير قابل حل در اسيد ه موجودات تك سلولي يا اجزاي تك سلولي آنها هستند كه داراي پوست
 اسكلوكودونت ها، كيتينوزوآها، تارشها، آكريتارشها،هاي دريايي شامل كريپ ميكرو فسيل؛تقسيم مي شوند گروه دريايي و غير دريايي

 ،ها هاي مختلف اين ميكروفسيلانقراض گونه  وپيدايش گرده ها هستند.  وداينوفالژله ها و ميكروفسيل هاي غير دريايي شامل هاگ ها
پاسخگوي سن نسبي رسوبات از سه ميليارد و چهارصد ميليون سال پيش تا كنون بوده است. با تعيين ميزان نسبت عناصر خشكي به عناصر 

 ميكرون است كه به تعداد 500 تا 5بين  ميكروفسيل هاي مذكوره وان انواع محيط هاي رسوبي را مشخص كرد. انداز ت مي،دريايي نيز
نيتروژن و كربن   هيدروژن، اكسيژن،؛هااين ميكروفسيله پوسته يكصدهزار تا يك ميليون در هر گرم رسوب وجود دارند. عناصر تشكيل دهند

. بر اثر فرايندهاي دياژنزي، نسبت اتمي دارد زنده را در برابر پرتو فرابنفش به عهده ات حفاظت از هسته سلولي موجود،است كه اين پوسته
قهوه اي، خاكستري و تيره آشكار مي شود. با استفاده از   كه اين تغيير به رنگهاي زرد،مي كندها تغيير پوسته اين ميكروفسيله عناصر سازند

اكتشاف نفت و گاز از اهميت بسزايي برخوردار  برد كه در  بلوغ موادآلي پيه  مي توان به درج،ها  ميكروفسيله اين گروه ازتغييررنگ پوست
 نسبي  سنهاي شاخص براي تعيينرو به عنوان ميكروفسيلاند، از اينها داراي انتشار جغرافيايي وسيع و تكامل سريع بودهاست. اين ميكروفسيل

 پيش از ، مثالبرايها مي توان سن رخساره هاي بدون فسيل جانوري را تعيين كرد. رسوبات كاربرد گسترده اي دارند و با استفاده  از آن
 زمين شناسان به كربونيفر- پرمين و يا پرمين از سويزاگرس ه  فسيل جانوري در حوضبدون متر از رسوبات 340مطالعات پالئوپالينولوژي، 

متر) در  55 متر) در زمان دونين و مابقي (285 (ه آنها عمدبخش روي اين رسوبات بيانگر اين است كه  برلفؤنسبت داده شده بود. تحقيقات م
به زمان كربونيفر نادرست است. بدين آنها زاگرس و انتساب ه رسوبات دونين در حوضنبود  ،نشين شده اند. در نتيجهزمان پرمين پيشين ته

لف به نام ؤ ماز سويزاگرس كشف شد، كه ه در حوض  رسوبات دونين،ها با استفاده از دانش پالئوپالينولوژي يا كاربرد اين ميكروفسيل،ترتيب
 ،اين  برافزون. است هيدروكربور در برخي از نواحي زاگرس شامل كه  و توسط كميته ملي چينه شناسي ايران تصويب شدسازند زاكين معرفي

 زمين شناسان به سيلورين نسبت داده شده بود، با استفاده از از سويمطالعات پالئوپالينولوژي  زاگرس كه پيش ازه  متر از رسوبات حوض850
. با استفاده از ويژگي هاي استآن به سيلورين پيشين مربوط ه متر از اين رسوبات به زمان اردويسين پسين و بقي  747 مطالعات پالئوپالينولوژي،

 و به لف به سازندهاي سياهو(اردوويسين) و سرچاهان (سيلورين) تقسيم و نامگذاريؤ ماز سويسنگ شناسي و ميكروفسيل ها، اين رسوبات 
 همچنين شيست هاي گرگان كه به پره كامبرين نسبت داده مي شد با تحقيقات مؤلف مشخص شد، .تصويب كميته ملي چينه شناسي ايران رسيد

 با استفاده از دانش كه اين شيست ها به زمان اردوويسين پسين تعلق دارد و انتساب آن به پره كامبرين نادرست است. بدين ترتيب،
ميكروفسيل هاي ه مقايس لف مطالعه و بررسي شد.مؤ از سوياي پالئوزوئيك ايران واحد هاي سنگ چينه اي از  بخش عمده،پالئوپالينولوژي

زاگرس و ايران مركزي با يكديگر نشان مي دهد،  اي مربوط به زمان پالئوزوئيك در حوضه هاي زاگرس،شناخته شده از واحد هاي سنگ چينه



  و

خشكي واحدي را در ،  بيانگر آن است كه حوضه هاي رسوبي مذكورتشابهبين اين سه حوضه رسوبي شباهت بسيار زيادي وجود دارد. اين 
هاي رسوبي همزمان خود در اند. ميكروفسيل هاي شناخته شده از رسوبات پالئوزوئيك ايران نيز با افقدادهزمان پالئوزوئيك تشكيل مي

 كه شباهت بسيار زيادي با شد(جنوبي و مركزي) آمريكاي جنوبي و بخش هايي از چين مقايسه  كشورهاي خاورميانه، آفريقاي شمالي، اروپا
گندوانا بوده اند. بنابراين ه يكديگر دارند. اين تشابه نشانگر اين واقعيت است كه در زمان پالئوزوئيك مناطق فوق و ايران بخشي از ابرقار

                             تواند در رديابي منابع نفت و گاز ايران مورد استفاده قرار گيرد.   مي،شناسي پالئوزوئيك كشورهاي تشكيل دهنده اين ابرقارهاطالعات زمين
    

 از هيچ كوششي كتاباين ه تمام مراحل تهيكه در  جليل عباسي سيوكي و خانم زهره معين پور، حسين مهرجردي،آقايان ياسر شيخاناز
زيرا اين مهم بدون حمايت و  يه و مونا نهايت تشكر را دارم،د هفرزندانم. همچنين از همسرم فهيمه و  كنمدريغ نفرموده اند صميمانه قدرداني مي

 در اين مقال بر خود فرض مي دانم كه از آقاي دكتر فرهنگ جاللي فراهاني و دكتر علي وطني به خاطر  مساعدتي كه در تشويق آنها ميسر نبود.
 چاپ اين كتاب مبذول داشته اند تشكر و قدرداني كنم.

رئيس هيئت مديره شركت پتروگستر پرمايون و آقاي شروين نجاتيان مدير عامل اين شركت   از جناب آقاي مهندس رضا خيامدر پايان
  صميمانه سپاسگزارم.، تا اطالعات آن در اختيار دانشجويان و دانش پژوهان قرارگيرد،كه هزينه هاي چاپ اين كتاب را فراهم نموده
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