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مقاله پژوهشي

چینهنگاری سنگی و زیستی سازند دلیچای در برش آب شرف ،شمال باختری دامغان
با توجه خاص به آمونیتها (البرز خاوری)
مرجان زاداسماعیل ،1محمودرضا مجیدی فرد ،*2سید حمید وزیری 3و داود جهانی

4

1دکترا ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
2دانشیار ،پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
3استاد ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
4دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1396 /06/14 :

تاریخ پذیرش1396/07/22 :

چكيده
ردیفهای مناسبی از سنگهای رسوبی ژوراسیک میانی و باالیی در شمال باختری دامغان (محدوده ساختاری البرز خاوری) رخنمون دارد .سازند دلیچای در گستره مورد
بررسی غالبا” از مارن ،سنگآهک و سنگآهک مارنی تشکیل شده است .چینهشناسی اين سازند با  618متر ستبرا در برش آب شرف مورد بررسی قرار گرفته و در  6بخش

غیر رسمی تقسيم و توصيف شده است .سازند دليچای در برش مورد بررسی ،در مرز زيرين خود به طور ناهمساز بر روی سازند شمشک قرار دارد و در مرز بااليی به طور
همشیب و گذر تدريجی توسط سنگآهکهای ستبراليه سازند الر پوشيده ميشود .از برش مورد بررسی در مجموع  371نمونه فسیلی جمع آوری شد که  15نمونه مربوط به
تاکسونهای جانوری دیگر مانند (بلمنیت ،دوکفهای ،مرجان ،اسفنج) بوده است .مطالعه زیای آمونیتی موجود منجر به شناسایی  25جنس و  51گونه آمونیتی در قالب 14

زیست زون آمونیتی گردیده است که متعلق به خانوادههای Phylloceratidae, Lytoceratidae, Haploceratidae, Oppeliidae, Parkinsoniidae, Morphoceratidae

 Reineckeiidae, Perisphinctidae and Aspidoceratidaeهستند .آمونیتهای یافت شده در محدوده زمانی باژوسین پسین تا کیمرجین پیشین قرار دارند .زيای آمونيتی
ژوراسيک ميانی -بااليی شمال باختری دامغان به طور عمده ارتباط نزديکی را با زيای آمونيتی اروپای شما ل باختری و مناطق حاشيهای مديترانه نشان میدهند.

کلیدواژهها :سازند دليچای ،ژوراسيک ،آمونيت ،البرز خاوری.
*نویسنده مسئول :محمودرضا مجیدی فرد

 -1پیشنوشتار
گستره مورد بررسی ،در شمال ورقه  1:100000جام (علوی نائينی و حامدی)1997 ،
و در البرز خاوری قرار گرفته است .با بررسیهای انجام شده ،توالی کاملی
از رديفهای رسوبی سازند دليچای ديده شد ،از اين رو برش آب شرف
برای معرفی توالیهای سازند دليچای در منطقه ،مورد مطالعه قرار گرفت.

E-mail: m_majidifard@yahoo.com

برش آب شرف در مسیر جاده آسفالته دامغان -سمنان در  60کیلومتری
شمال باختری دامغان واقع شده است (شکل  .)1مختصات جغرافیایی برش
در طول جغرافیایی  E 53º 47′ 21.4″و عرض جغرافیایی N 35º 56′ 25.7″
میباشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقشه راههای دسترسی به برش
مورد بررسی.
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 -2تاريخچه پژوهشهای پيشين
در نقاط مختلف البرز تا به امروز بررسیهای زيادی بر روی سازند دليچای انجام
گرفته که درزیر به برخی ازآنها اشاره میشود.
نخستین بار ( Erni (1931این واحد سنگی را توصیف نمود و سپس توسط
( Steiger (1966بازنگری شد و نقشه  1/100000جام تهیه شد.
بررسيهای چينهشناسی و فسيلشناسی بر روی اين سازند توسط
;(Seyed–Emami et al. (1985, 1989, 1991, 1995, 2001, 2010, 2013
(Schairer et al. (1992); Majidifard (2003, 2015); Dietze et al. (2014

شمس ()1389؛ بهفر ()1390؛ دباغی صدر()1391؛ سربندی فراهانی ( )1393و
احمد رئوفیان ( )1395صورت گرفته است.
 -3شرح واحدهاي سنگی و زيستچينهای سازند دليچای در برش
مورد بررسی
در برش آب شرف سازند دليچای با ستبرای  618متر ،از نظر تغييرات سنگشناختی
به  6بخش غیر رسمی تقسیم شده که از پایین به باال به شرح زیر است (شکل :)2
 .1-3همبری زیرین (سازند شمشک)

تناوبی از ماسهسنگ متوسط اليه خاکستری تيره ،شيلهای سيلتی و رسی همراه

شکل  -2ستون چینه شناسی سازند دلیچایی دربرش آب شرف.
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با آثار گیاهی میباشد .اين بخش به طور ناهمساز (  )unconformableکه حاصل
رويداد سيمرين ميانی (  )Fürsich et al., 2009است درزير سازند دليچای قرار
دارد.
بخش اول :این بخش با ضخامت  50متر شامل مارنهای سبز تا خاکستری
رنگ میباشد که دارای ماکروفسیلهای بلمنیت ،دوکفهای ،مرجان است .وجود
ردیفهای مارنی و مرز ناپیوسته با سازند شمشک میتواند بیانگر تغییرات ناگهانی
در ژرفای محیط رسوبی باشد .به نحوی که در این ناحیه ردیفهای سنگی سازند
شمشک شامل توالی از ماسهسنگ و کنگلومرای متعلق به محیطهای قارهای است.
توالی یادشده ناگهان با مارنهای سازند دلیچای مربوط به محیط ژرف جایگزین
میشود .حضور گونه  Parkinsonia cf. parkinsoniدر قسمتهای باالیی این بخش
نشاندهنده سن باژوسین پسین برای آغاز رسوبگذاری سازند دلیچای در این برش
میباشد (شکل .)A-3
بخش دوم :این بخش با ضخامت  43متر تناوبی از مارنهای سبز مایل به خاکستری
خوب الیه و سنگ آهک مارنی مایل به خاکستری تا زرد همراه با آمونیت ،بلمنیت و
اسفنج میباشد (شکل  .)B -3براساس مطالعات زیستچینهنگاری انجام شده در این
بخش زونهای زیستی زیر معرفی میشوند که عبارتند از:

مرجان زاداسماعیل و همكاران

ادامه شکل -2

شکل  -3تصاویر صحرایی از برش آب شرف )A.نمایی از مارنهای خاکستری تا سبز ،بخش اول (دید به سمت جنوب)؛  )Bنمایی از تناوب مارن های سبز مایل
به خاکستری متوسط الیه و سنگآهک مارنی مایل به خاکستری تا زرد بخش دوم (دید به سمت جنوب).
Zigzag Zone -

Gricilis Zone -

زون  Zigzagمعرف باتونين پيشين و دارای فسیلهای آمونيتی زير هستند:

زون  Gracilisمعرف کالووین پيشين و دارای گونههای شاخص زير هستند:

)Morphoceras (Morphoceras) cf. multiforme, Morphoceras (Morphoceras

Choffatia cf. recuperoi, Choffatia (Choffatia) aff. mediocri, Choffatia

)cf. macrescens, Oxycerites cf. yeovalensis, Planisphinctes (Siemiradzkia

(Grossouvria) cf. teisseyrei

cf. procerus

 گونه شاخص  Morphoceras (Morphoceras) cf. macrescensمعرف زیر زون Macrescensاز بخش میانی زون  ،Zigzagشاخص ايالت زيستي ساب بورهآل و
ساب مديترانه است.
 گونه شاخص  Oxycerites cf. yeovalensisمعرف زیر زون  Yeovilensisاز بخشباالیی زون  ،Zigzagشاخص ايالت زيستي ساب بوره آل است.
Retrocostatum Zone-

زون  Retrocostatumمعرف باتونين پسین و شامل گونههای شاخص زير میباشند:

Anceps- Cornatum zones -

زونهای
آمونيتی زير هستند:

Anceps- Cornatum

معرف کالووین میانی و دارای فسيلهای شاخص

Reineckeia (Reineckeia) cf. anceps, Reineckeia (Reineckeia) anceps
)elmii, Reineckeia (Reineckeia) cf. fehlmanni, Rehmannia (Loczyceras
)cf. segestena, Collotia cf. multicostata, Hecticoseras (Rossiensiceras
pesudopanctatum

)(Lunuloceras

Hecticoseras

metaphalum,

Homoeoplanulites cf. couxi, Homoeoplanulites cf. bugesiacus

pesudopanctatum, Hecticoseras (Puteliceras) arkelli, Hectichoceras

بخش سوم :این بخش با ضخامت  113متر که شامل سنگآهکهای نودوالر
متوسط الیه قهوهای تا زرد و خاکستری رنگ همراه با آمونیت و اثر فسیل زئوفیکوس
( )Zoophycosبا میان الیههایی از مارنهای خاکستری مایل به سبز میباشد
(شکل  .)C, D -4حضور و فراوانی اثر فسیلهای ( )Zoophycosمربوط به بخشهای
ژرفتر دریا میباشند .در قسمتهای باالیی فراوانی زیای آمونیتی کام ً
ال مشهود
است ،این آمونیتها شاخص کالووین هستند .زیستزونهای شناخته شده آمونیتی
این بخش عبارتند از:

(Puteliceras) cf. scalchi, Choffatia (Grossouvria) cf. kontkiewicz

Athleta- Lamberti zones -

زونهای  Athleta- Lambertiمعرف کالووین پسین در ايالت زيستی ساب بوره آل و
ساب مديترانه بوده و دارای فسيلهای شاخص آمونيتی زير هستند:
Reineckeia (Reineckeia) nodosa, Collotia cf. collatiformis, Alligaticeras cf.
alligatum, Choffatia cf. trina
علوم زمين 100 - 91 :)2( 31 ،1400
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 گونه شاخصمعرف زيرزون  Collotiformisاز بخش باالی زون  Athletaهستند.
بخش چهارم :همانند بخش سوم فراوانی زیای آمونیتی در این بخش قابل توجه
میباشد .ستبرای این بخش  226متر بوده و به  5زیر بخش تقسیم میشود که بیشتر
شامل مارنهای خاکستری مایل به سبز با میان الیههایی از سنگآهک مارنی متوسط
الیه ،خاکستری روشن تا سبز است (شکل  ،)E -4که ستبرترین بخش سازند دلیچای
به شمار میآید آمونیتهای شناسایی شده در این بخش عبارتند از :
Reineckeia (Reineckeia) nodosa, Collotia cf. collatiformis

Perisphinctes

sp.,

Sowerbyceras

sp.,

Ptychophylloceras

(Dichotomosphinctes) cf. luciaformis, Perisphinctes (Dicotosphinctes) aff.
warte, Orthosphinctes (Orthosphinctes) aff. polygyratus, Orthosphinctes
(Orthosphinctes) aff. freybergi, Orthosphinctes (Orthosphinctes) aff.
tizzani, Orthosphinctes sp., Orthosphinctes (Ardescia) aff. schaireri,
Orthosphinctes (Ardescia) aff. perayensis, Orthosphinctes (Ardescia) sp.,
)Orthosphinctes (Lithacosphinctes) sp., Perisphinctes (Dichotomoceras
bifurcatus, Perisphinctes (Dichotomoceras) cf. bifurcatus, Perisphinctes
)(Dichotomoceras) cf. stenocyloides, Perisphinctes (Dichotomoceras
grossouveri,

cf.

)(Dichotomoceras

Perisphinctes

bifurcatoides,

دارای آمونیتهای شاخص کیمرجین پیشین میباشند.
زیر واحد :1با ضخامت  66/5متر شامل مارنهای خاکستری مایل به سبز با میان
سنگآهک مارنی متوسط الیه ،خاکستری روشن تا سبز همراه با آمونیت میباشد.
زیر واحد  :2با ضخامت  34/5متر تناوبی از مارن های سبز مایل به خاکستری و سنگ
آهک مارنی مایل به خاکستری تا زرد و خوب الیه همراه آمونیت.
زیر واحد  :3با ضخامت  44متر شامل سنگآهک مارنی متوسط الیه ،خاکستری تا
زرد همراه با آمونیت با میان الیههایی از مارنهای خاکستری مایل به سبز میباشد
(شکل .)F -4
بخش ششم :این بخش با ضخامت  41متر شامل سنگآهک چرتی متوسط تا ضخیم
الیه ،قهوهای ،خاکستری رنگ با میانالیههایی از سنگآهک مارنی نازک تا متوسط
الیه ،خاکستری رنگ همراه با آمونیت میباشد (شکل  .)G -4آمونیتهای شاخص
این بخش نیز نشاندهنده کیمرجین پیشین میباشند .این بخش به صورت پیوسته و
تدریجی به سنگ آهک ضخیم الیه تا تودهای و خاکستری رنگ ،سازند الر ختم
میشود .در بخش پنجم و ششم زونهای زیستی زیر معرفی میشوند که دارای
فسیلهای آمونیتی زیر میباشند:
Platynota- Hypselocyclum zones -

Orthosphinctes

polygyratus,

aff.

)(Orthosphinctes

Orthosphinctes

)Perisphinctes (Dichotomoceras) cf. doungi, Perisphinctes (Dichotomoceras

(Ardescia) aff. schaireri, Orthosphinctes (Ardescia) cf. desquenstedti,

cf. crassus, Perisphinctes (Dichotomoceras) sp., Passendorferia cf.

Ataxioceras (Schneidia) cf. guilherandense, Orthosphinctes (Ardescia) aff.

birmensdorfensis, Passendorferia sp., Sequeirosia (Gemmellarites) cf.

perayensis, Ataxioceras (Parataxioceras) lothari lothari.

trichoplocus, Sequeirosia sp., Subdiscosphinctes sp.

زونهای زیستی موجود مربوط به این بخش عبارتند از:
 Bifurcatus, Bimammatum, Planulaکه سن آکسفوردین را نشان میدهند.
بخش پنجم :ستبرای این بخش  145متر است و به  3زیر بخش تقسیم میشود و
Transversarum,

 .2-3همبری باالیی (سازند الر)

سنگآهک ضخیم الیه تا تودهای خاکستری رنگ ،که به
صورت هم شیب و تدریجی بر روی سازند دلیچای قرار دارد
(شکل .)H -4

شکل )C -4نمایی ازسنگ آهک نودوالر با میان الیه های
مارنی بخش سوم )D .نمایی از آثار زئوفیکوس بخش سوم.
 )Eنمایی از مارنهای خاکستری روشن تا سبز با تناوبی
از سنگ آهک مارنی متوسط الیه ،بخش چهارم.
 )Fنمایی از سنگآهک مارنی خاکستری تا زرد رنگ،
با الیهبندی متوسط ،بخش پنجم (دید به سمت شمال).
 )Gنمایی از سنگآهک چرتی متوسط تا ضخیم الیه با
میانالیههایی از سنگآهک مارنی بخش ششم
(دید به سمت خاور) )H .نمایی از همبری سازند دلیچای با
سازند الر (دید به سمت شمال).
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 -4نتيجهگیری
با توجه به مطالعات انجام شده در طی این تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است:
 -1سازند دلیچای در شمال باختری دامغان (برش آب شرف) با ستبرای  618متر از
مارن ٬سنگآهک و سنگآهک مارنی تشکیل شده است که بر اساس اختصاصات
سنگشناسی به  6بخش غیر رسمی تقسیم و توصیف شده است.
 -2همبری زیرین سازند دلیچای با سازند سیلیسی آواری سازند شمشک در برش آب
شرف در اثر رخداد سیمرین میانی به صورت ناپیوسته موازی است و همبری فوقانی
سازند دلیچای با سازند الر به صورت تدریجی میباشد.
 -3مطالعه زیای آمونیتی بر روی نمونههای مطالعه شده ،منجر به شناسایی  9خانواده،
 25جنس و  51گونه گردیده است .در زیای آمونیتی موجود خانواده
 Perisphinctidaeبا فراوانی ( ،)% 58/8خانواده  Phylloceratidaeبا فراوانی ()%18/2
و خانواده  Oppeliidaeبا فراوانی ( ،)% 8/7دارای باالترین درصد فراوانی در برش
مطالعه شده میباشند (شکل .)5
 -4با مطالعه آمونيتهای سازند دليچای در منطقه شمال باختری دامغان ،زونهای
آمونيتی زير شناسايی شده است:

Parkinsoni Zone, Zigzag Zone, Retrocostatum Zone, Gracilis Zone,
Zone,

Atleta-Lamberti,

Transversarum

zones,

Anceps-Coronatum

Bifurcatus-Bimammatum-Planula zones, Platynota-Hypselocyclum zones

 -5زیای آمونیتی موجود به سن باژوسین پسین -کیمرجین پیشین در گستره دامغان
قرابت زیادی با زیای آمونیتی ایالت زیستی ساب مدیترانه در طی ژوراسیک
میانی پسین نشان میدهد .این موضوع با حضور آمونیتهای ایالت زیستی
ساب مدیترانه از قبیل  Parkinsonia, Morphoceras, Orthosphinctesو
 Dichotomocerasبرخی از تاکسونهای جهانی از قبیل  Reineckeiaو
 Oxycerites, Hecticocerasتأیید میگردد .این موضوع نشاندهنده ارتباط این
منطقه در زمان ژوراسیک با سایر نقاط موجود در حاشیه این اقیانوس میباشد.
حضور تعداد محدودی از زیای مربوط به باختر تتیس از قبیل Passendorferia
میتواند به دلیل ایجاد ارتباطات دریایی جدید و یا تغییر شرایط اکولوژیکی و
افزایش قابل توجه سطح آب دریا و یا به دلیل جهت جریانات دریایی قدیمه
باشد.

شکل  -5درصد فراوانی خانوادههای آمونیتی بهدست آمده از سازند
دلیچای در برش آب شرف.

Pl.1
Figs. 1a,b: Phylloceras sp. (SUESS, 1865), Figs.
2a,b: Lytoceras sp. (SUESS, 1865), Figs. 3a,c:
1911),

(ROLLIER,

yeovilensis

cf.

Oxycerites

Figs. 4a,c: Hecticoceras (Putealiceras) cf. arkelli
sp.

Lissocers

5a,c:

Figs.

1956),

(ZEISS,

(BAYLE, 1879), Figs. 6a,b: Calliphylloceras sp.
(SPATH, 1927), Fig. 7: Hecticocers (Putealiceras) cf.
schalchi (ZEISS, 1956), Fig. 8: Lissoceratoides sp.,
(BUCKMAN, 1924).
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Pl. 2
Figs.

1a,c:

Morphoceras

1880),

Figs.

2a,c:

sp.

Morphoceras

(DOUVILLE,
cf.

patescens

(BUCKMAN, 1922), Figs. 3a,b: Ptychophyllocers
sp.

(SPATH,

1927),

Figs.

4a,b:

Collatia

cf.

collatiformis (JEANNET, 1951), Figs. 5a,b: Reineckeia
(Reineckia) nodosa (TILL, 1907), Figs. 6a,b: Parkinsonia
(Parkinsonia) cf. parkinsoni (SOWERBY, 1821).

Pl. 3
Figs. 1a,c: Choffatia (Grossuvria) cf. knotkiewiezi
(SIEMIRADZKI,

1894)

Figs.

Chofattia

2a,b:

cf.

pseudofunata (TELSSEYRE, 1889) Figs. 3a,b: Choffatia
(Choffatia)

sakuntala

Homoeplanulites

(SPATH,

1931)

(Homoeplanulites)

cf.

Figs.

4a-b:

bugesiacus

(DOMINJON, 1969) Fig. 5: Collatia cf. mullticostata
(PETITEC, 1915)
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Pl.4
Figs. 1a,b: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf.
luciaformis (ENAY, 1966) Figs. 2a,b: Orthosphinctes
(Orthosphinctes) aff. freybergi (GEYER, 1961) Figs.
3a,b: Orthosphinctes (Orthosphinctes) aff. polygyratus
(REINECKE,

1818)

(Praeataxioceras)

Figs.

sp.

4a,b:

Orthosphinctes

(SCHINDEWOLF,

1925)

Figs. 5a,c: Orthosphinctes (Ardescia) aff. perayensis
(ATROPS, 1982) Fig. 6: Orthosphinctes (Orthosphinctes)
sp. (SCHINDEWOLF, 1925) Fig. 7: Orthosphinctes
(Ardescia) cf. desmoidesquenstedti (ATROPS, 1982)
Fig. 8: Orthosphinctes (Orthosphinctes) aff. tizzani
(OPPEL, 1863)

Pl. 5
Figs.

Orthosphinctes

1a,b:

schaireri

(ATROPS,

Perisphinctes

(Ardescia)

1982),

(Dichotomoceras)

Figs.

aff.
2a,b:

bifurcatus

(QUENSTEDT, 1847), Figs. 3a,b: Perisphinctes
(Dichotomoceras) bifurcatoides (ENAY, 1966),
Figs. 4a,b: Perisphinctes (Dichotomoceras) cf.
bifurcatoides

(ENAY,

Orthosphinctes
perayensis

1966),

Figs.

(Ardescia)

(ATROPS,

1982),

Perisphinctes

(Dichotomoceras)

(QUENSTEDT,

1847),

Fig.

7:

5a,b:
aff.

Figs.

6a,c:

bifurcatus
Perisphinctes

(Dichotomoceras) bifurcatus (QUENSTEDT, 1847)
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Pl. 6
Fig.

1:

grossouveri

Perisphinctes

(Dichotomoceras)

(SIEMIRAZKI,

1898),

Fig.

cf.
2:

Perisphinctes (Dichotomoceras) sp. Figs. 3a,b:
Perisphinctes (Dichotomoceras) cf. crassus (ENAY,
1966) Figs. 4a,b: Perisphinctes (Dichotomoceras)
cf. doungi (MELENDEZ, 1984), Figs. 5a,b:
Perisphinctes (Dichotomoceras) cf. stenocycloides
(SIEMIRAZKI,

1898),

Figs.

6a,b:

Sequeirosia sp. (MELENDEZ, 1989), Figs. 7a,c:
Passendorferia

(Enayites)

(MOESCH,

1966),

Orthosphinctes

birmensdorfensis
Figs.

(Ardescia)

sp.

8a,b:

Figs.

9a,b:

Sequeirosia sp. (MELENDEZ, 1989), Figs. 10a,b:
Passendorferia
(MOESCH,

(Enayites)

1966),

(Gemmellarites)
(GEMMELLARO,

Figs.
cf.

cf.

birmensdorfensis

11a,c:

Sequeirosia
trichoplocus
1872),

Figs. 12a,b: Passendorferia sp. (BROCHWICZLEWINSKI, 1973).

Pl. 7
Figs. 1a,b: Ataxioceras (Parataxioceras) aff.
lothari lothari (OPPEL, 1863),

Figs. 2a,b:

Ataxioceras (Schneidia) sp. Fig. 3: Epipeletoceras
cf. bimammatum (QUENSTEDT, 1857), Fig.
4: Parawedekindia sp. Fig. 5: Ataxioceras
(Schneidia) cf. guihheradnse (ATROPS, 1982),
Fig 6: Ataxioceras (Ataxioceras) sp.
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 شماره، پژوهشی علوم زمین- فصلنامه علمی. شمال خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوئیدا، سنگچینهشناسی و زیستچینهشناسی سازند دلیچای در برش طالو-1390 ،. ن،بهفر
.https://doi.org/10.29252/joc.10.39.1 .39-52 :82
، پژوهشی علوم زمین- فصلنامه علمی. مطالعه سنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش (مهدیشهر) شمال سمنان-1393 ،. ط،سربندی فراهانی
.27-38 :94 شماره
 شماره، پژوهشی علوم زمین- فصلنامه علمی. البرز مرکزی، شمال سمنان، سنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری سازند دلیچای (ژوراسیک میانی) در منطقه پرور-1389 ،. م،شمس
.https://doi.org/10.29252/joc.10.39.1 .89-94 :89
 فصلنامه، چينهشناسی زيستی و سنگی رديف رسوبی ژوراسيک ميانی تا پسين در برش برمهان (شمال باختر نيشابور) با توجه به زياهای آمونيتی-1391 ،. ف،دباغیصدر
.35-46 :85  پژوهشی علوم زمین شماره-علمی
 مجموعه مقاالت دهمين همايش انجمن ديرينهشناسي. زیستچینهنگاری اشكوب كالووين در رشتهكوههای بينالود شمال خاوری ايران با توجه به زياهای آمونيتی-1395 ،. ا،رئوفیان
. دانشگاه فرهنگيان نيشابور،ايران
. انتشارات سازمان زمینشناسی واکتشافات معدنی کشور، جام1:100000  نقشه زمینشناسی-1997 ،. ر. آ، و حامدی. م،علوینائینی
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