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تاریخ دریافت1391/03/10:

تاریخ پذیرش1391/09 /25 :

چکیده
در محدوده البرز (واقع در نواحی شمالی ایران) ،ردیفهای رسوبی ژوراسیک میانی -باالیی ،رخنمون و گستردگی قابل توجهی دارند .در بخش میانی این سلسله جبال ،در نزدیکی

مهدیشهر (شمال سمنان) ،سازند دلیچای معرف این توالی بوده و در حدفاصل ماسهسنگ و کنگلومرای سازند شمشک در زیر ،و سنگآهکهای سازند الر در باال قرار گرفته
است .در این برش ،سازند دلیچای  ۱٢٢متر ستبرا داشته و از نظر سنگشناسی به  ۴واحد سنگی تقسیم میشود که بیشتر از مارن و سنگ آهک مارنی خاکستری متوسط تا ستبر الیه

تشکیل شده است .مرز زیرین آن با ردیفهای سیلیسی -آواری سازند شمشک از نوع ناپیوسته و فرسایشی بوده در حالی که مرز باالیی آن با کربناتهای صخرهساز سازند الر

تدریجی است .سازند دلیچای در برش خاور مهدیشهر فسیلدار است .زیای آمونیتی شامل  ۵خانواده ٢٢ ،جنس و زیر جنس ،و  ۴۰گونه است که از این میان  ۸گونه برای اولین بار
از ایران گزارش شده است .بر مبنای آمونیتها ۹ ،زون زیستی آمونیتی تشخیص داده شده که محدوده زمانی سازند دلیچای در این برش را به سن باژوسین پسین؟ تا اکسفوردین

پسین تعیین میکنند .از نقطه نظر پالئوژئوگرافی ،آمونیتهای شناسایی شده ارتباط نزدیکی با زیای آمونیتی شمال باختر اروپا و ایالت ساب مدیترانه را نشان میدهند و بر این اساس
میتوان به این نتیجه دست یافت که برش مورد مطالعه در زمان ژوراسیک میانی در نواحی شمالی تتیس قرار داشته است.

کلیدواژهها :زیستچینهنگاری ،البرز مرکزی ،سازند دلیچای ،ژوراسیک ،آمونیت.
* نویسنده مسئول :طبیه سربندی فراهانی

 -۱پیشگفتار
ناحیه سمنان در دامنه های جنوبی بلندی های البرز و در حاشیه البرز مرکزی و خاوری
و ایران مرکزی قرار دارد .در شمال سمنان ،گسل سمنان به عنوان حد جداکننده البرز
و ایران مرکزی رخنمون دارد .حاشیه شمالی استان سمنان ،بخشی از دامنه جنوبی
کوه های البرز است که زمینریختشناسی خشن و بلند دارد و به طور معمول از آن
به عنوان البرز مرکزی و گاه البرز خاوری یاد می شود .گسترش سازند دلیچای در
نواحی شمال سمنان در خور توجه بوده و غنای فسیلی مناسبی را دارد .از این رو در
این پژوهش سعی بر آن داریم تا با مطالعه ردیفهای رسوبی یادشده به ویژه بر مبنای
زیای آمونیتی موجود ،سن دقیق این نهشتهها و زونهای زیستی آمونیتی در برش
مهدیشهر را تعیین کنیم.

 -٢تاریخچه مطالعات پیشین سازند دلیچای در ناحیه سمنان
در ناحیه سمنان به علت تغییرات ستبرای سازند دلیچای و رخنمونهای بسیار مناسب،
این سازند توسط فسیلشناسان متعدی مورد بررسی قرار گرفته است که مهم ترین آن
را میتوان به شرح زیر خالصه کرد.
محمدی منفرد ( )١۳۷٦با مطالعه زیای آمونیتی موجود در ردیفهای رسوبی
سازند دلیچای و سازند الر در شمال گردنه آهوان (واقع در کوه شرف سمنان)،
سن این توالی رسوبی را باژوسین پسین تا نئوکومین؟ میداند .بر پایه مطالعه
یادشده ،همبری زیرین سازند دلیچای با سازند شمشک ناپیوستگی فرسایشی
بوده که نتیجه رخداد سیمرین میانی است .همچنین محیط رسوبی سازند دلیچای
و سازند الر در این ناحیه دریای باز معرفی شده استSeyed- Emami (1989) .
به معرفی آمونیتهای باژوسین -کالوین در منطقه کوه شرف سمنان پرداختند.
همچنین در یک مطالعه تکمیلی ،زیای آمونیتی کالوین میانی -پسین در گردنه
آهوان ( ۶۰کیلومتری خاور سمنان) به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است

E-mail: Sarband_3@yahoo.com

) .(Schairer et al., 1992سید مهدی ( )۱۳۷۸با بررسی محیط رسوب گذاری
سازند دلیچای در مقطع کوه نمورت (شمال خاوری سمنان) واقع در شمال گردنه
آهوان ،اظهار داشت که سنگ شناسی سازند دلیچای صرفاً کربناته نبوده بلکه افزون
بر اجزای کربناته ،رسوبات تبخیری نیز در این ناحیه نهشته شدهاند .وجود ذرات
تبخیری میتواند مبین محیط رسوبی دریای کم ژرفا باشد .شمس ( ،)۱۳۸۶با بررسی
دو برش از این سازند در منطقه شمال سمنان به این نتایج دست یافت :ستبرای سازند
دلیچای در برش پرور ۷۰ ،متر است و مطالعه آمونیتها سن باژوسین پسین تا باتونین
پسین را نشان میدهد .همچنین ایشان با مطالعه برش دیکتاش به ستبرای  ۷۰۰متر
سن باژوسین پسین تا کالووین پسین را برای این توالی تعیین کردند .در ناحیه جام
( ۳۵کیلومتری خاور سمنان) ،سازند دلیچای تنها در شمال باختری گسله عطاری
برونزد دارد (علوی نائینی .)۱۳۵١ ،در این منطقه سازند دلیچای با داشتن رخساره
بسیار پایدار و ستبرای  ٢۳۰تا  ۳۰۰متر از سنگآهکهای کمی مارنی به رنگ آبی
کمرنگ گراینده به سبز تشکیل شده است و تناوبهایی از مارنهای گچدار دارد.
علیرغم گستردگی مطالعات یادشده ،در ناحیه مهدیشهر با وجود رخنمون درخور
توجه ،تاکنون مطالعهای در ارتباط با این سازند صورت نگرفته است.
 -۳شرح واحدهای سنگی در برش مهدیشهر
برش مهدیشهر در  ٢۰کیلومتری شمال سمنان ،و در خاور شهرستان مهدیشهر واقع شده
است و از طریق یک جاده خاکی به طول  ۳کیلومتر میتوان به این ناحیه دسترسی داشت
(شکل .)۱در نقشه زمینشناسی چهارگوش سمنان با مقیاس ( 1:۱۰۰,۰۰۰نبوی،)1353 ،
این برش در محدوده زون سنگسر ،در یال جنوبی کوه راه بند قرار گرفته است (شکل .)٢
سازند دلیچای در ناحیه مهدیشهر شامل  ١٢٢متر مارن و سنگ آهکهای مارنی
متوسط تا ستبر الیه خاکستری روشن و به رنگ هوازده خاکستری گراینده به زرد،
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همراه با میان الیههای نازک مارنی است .شیب الیه ها  ۴۵درجه است و با روند
 E٢۰ Wدر سراسر برش مورد مطالعه قابل تعقیب است .مختصات جغرافیایی قاعده
برش  ۳۵° ۴٢′ ۱۰″عرض شمالی و  ۵۳° ٢۳′ 32″طول خاوری و مختصات جغرافیایی
رأس برش نیز  ۳۵° ٢۳′ ۰/۵ ″عرض شمالی و ۵۳° ٢۳′ ٢۸/2 ″طول خاوری است.
بر اساس تغیرات سنگشناسی ۴ ،واحد سنگچینهای در این برش به شرح زیر قابل
شناسایی است (شکل.)۳

به سبز با تداخل بین انگشتی در آن یافت میشود .در واحد  ،۳فسیلهای آمونیت،
بلمنیت و اسفنج به فراوانی یافت میشود .این واحد حاوی زیای متنوع آمونیتی
مربوط به خانوادههای  Aspidoceratidae, Perisphinctidaeاست .به طوری که
گونه  Perisphinctes (Otosphinctes) spathiقدیمیترین گونه ،و Perisphinctes
 (Dichotomosphinctes) wartaeجوانترین گونه در این واحد است و در مجموع
سن اکسفوردین پیشین -میانی را برای این واحد سنگی نشان میدهند (شکل .)B۵

همبری زیرین سازند دلیچای با سازند شمشک از نوع ناپیوستگی فرسایشی
است که خود مبین عملکرد رخداد سیمرین میانی است (آقانباتی ١۳۷۱ ،؛

این واحد سنگی از  ١١/۵متر سنگآهک مارنی خاکستری روشن تشکیل شده
و حاوی آمونیتهای متعلق به خانواده  Perisphinctidaeبه سن اکسفوردین
پسین است  Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatusقدیمیترین و
 Passendorferia cf. aenasجوانترین فسیل واحد سنگی  ۴هستند (شکل .)B۴
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( )Wilmsen et al., 2009شکل  )D۴سنگشناسی سازند شمشک در برش مهدیشهر،
شامل ردیفهای ماسهسنگ ،سیلتستون و کنگلومرای سرخ رنگ است (شکلهای
 .)D-F۵شرایط رسوبگذاری رأس سازند شمشک در این ناحیه ،محیطهای رسوبی
قارهای را تداعی میکند که از آن جمله میتوان به وجود رنگ سرخ رسوبات (که
ناشی از شرایط اکسیدان در محیط رسوب گذاری است) ،وجود کنگلومرای درشت
شونده به سمت باال ،عدم حضور زیای دریازی ،و فراوانی خردههای گیاهی (بویژه
فسیل ریشه گیاهان) مبنی بر وجود ناپیوستگی فرسایشی بین سازند شمشک و دلیچای
اشاره کرد .بر اساس زیای آمونیتی ،آلنین جوانترین سنی است که در ناحیه سمنان
برای سازند شمشک در نظر گرفته شده است (.)Seyed- Emami et al., 2008

همبری باالیی سازند دلیچای با سازند الر ،به صورت همشیب و تدریجی است.
سنگشناسی سازند الر در برش مورد نظر ،شامل سنگآهکهای نخودی و
خاکستری متمایل به زرد ،حاوی ندولهای چرت هستند عدم حضور مارن ،افزایش
گرهکهای چرتی ،و تغییر رنگ سنگ آهکهای خاکستری سازند دلیچای به
سنگ آهکهای روشن سازند الر از نکات وجه تمایز دو سازند دلیچای در زیر و
سازند الر در باال است .سنگ آهکهای سازند الر تودهای و صخرهساز هستند و سن
ژوراسیک پسین را نشان میدهند (شکل .)C۵

بخش زیرین سازند دلیچای در برش مهدیشهر با  ١١/۴متر ستبرا از مارنهای سبز
متمایل به خاکستری تشکیل شده 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 ماسه سنگ
و کنگلومرای متعلق به محیطهای قارهای است .توالی یادشده ناگهان با مارنهای
سازند دلیچای مربوط به محیط ژرف جایگزین میشود .این واحد فاقد ماکروفسیل
است ،ولی در بیشتر نقاط البرز ،آمونیتهای سازند دلیچای به سن باژوسین
پسین از این بخش گزارش شدهاند (;Seyed- Emami et al., 1985,1989,1995
 )Majidifard, 2003همچنین آمونیتهای باژوسین پسین در ناحیه سمنان توسط
شمس ( )١۳۸٦شناسایی و نامگذاری شدهاند .از این رو در برش مهدیشهر نیز
ردیفهای مارنی میتواند شروع نهشتگی سازند دلیچای در زمان باژوسین پسین؟
را نشان میدهند (شکل .)C۴

 -۴زونبندی آمونیتهای سازند دلیچای در برش مهدیشهر
زیستزونبندی ردیفهای رسوبی ژوراسیک میانی -باالیی براساس آمونیتها که
در این دوره فراوان هستند ،انجام میشود .از این طریق میتوان یک طرح ایدهال
برای ارتباط زیست جغرافیای گذشته را نیز ارائه داد .با توجه به گونههای شناسایی
شده در برش مهدیشهر ،و تشابه آنها با گونههای اروپای خاوری ،مرکزی و جنوبی،
همچنین تشابه آنها با گونههای دریای تتیس از ترکیب دو نوع زونبندی «ایالت ساب
مدیترانه» و «ایالت ساب بوره آل» استفاده شده است .در پژوهش حاضر زونبندی
زیستی آمونیتها که توسط ) Enay & Cariou (1997ارائه شده است ،مورد استفاده
قرار گرفته است .در برش مهدیشهر ،زیای آمونیتی سازند دلیچای زیست زونهای
زیر را معرفی میکند (شکل.)٦
از واحد سنگی  ١در برش مهدیشهر فسیل آمونیت یافت نشده است .در واحد سنگی
 ٢زیستزونهای زیر شناسایی شدهاند:

 .2-۳واحد سنگی ۱

 .۳-۳واحد سنگی ٢

شامل  ٦۸/۵متر از ردیفهای سنگآهک مارنی متوسط تا ستبر الیه ،با رنگ هوازده
خاکستری روشن و رنگ سطح تازه بژ است .در قاعده این عضو ندولهای چرت با
قطر متوسط  ۱۰سانتیمتر یافت میشود .ستبرای الیههای سنگآهک مارنی از قاعده
به سمت رأس این عضو افزایش مییابد .این واحد حاوی فسیلهایی نظیر آمونیت و
بلمنیت است .آمونیتهای این واحد به خانوادههای Phyloceratidae,Oppeliidae,
 Morphoceratidae, Perisphinctidaeتعلق دارند .قدیمیترین آمونیت ،گونه
 Planisphinctes aff. gredingensisبه سن باتونین پیشین ،و جوانترین آمونیت،
گونه  Hecticoceras (Putealiceras) cf. metomphalumبه سن کالووین پسین
هستند که محدوده سنی باتونین پیشین -کالووین پسین را برای این واحد سنگی
تعیین میکنند (شکل .)A۵
 .۴ -۳واحد سنگی ۳

این واحد سنگی متشکل از  ۳١متر توالی سنگچینهای با لیتولوژی سنگآهکهای
خاکستری متوسط تا ستبر الیه با میان الیههای نازکی از مارن است .این عضو به طور
عمده از سنگآهک تشکیل شده و به ندرت ردیفهای مارنی خاکستری متمایل
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 .٦-۳همبری باالیی

Zigzag Zone

در برش مهدیشهر این زیست زون بر اساس حضور گونه
 gredingensisمعرفی می گردد .این گونه در محدوده زیرزون  Parvumاز ایالت
زیستی ساب مدیترانه قرار دارد و با زیرزون  Convergenseاز ایالت زیستی بوره آل
همزمان استPtycophylloceras sp., Ebrayiceras sp., Lobosphinctes sp. .
و  Calliphylloceras sp.گونههای همراه در این زون هستند .این زون سن قاعده
باتونین پیشین را نشان میدهد.
Planisphinctes aff.

Aurigerus Zone

گونه  Perisphinctes (Siemiradzkia) procerusدر محدوده زیرزون
ایالت زیستی ساب مدیترانه قرار داشته ،و با زیرزون
زیستی ساب بوره آل معادل زمانی است .گونههای Ptycophylloceras sp.,
 Calliphylloceras sp. Ebrayiceras sp.گونههای همراه در این زون هستند .زون
 ، Aurigerusدر مجموع سن انتهای باتونین پیشین را تعیین میکند.
Recinctus

Yeovilensis

از ایالت

Retrocostatum Zone

این زون با حضور گونه

Homeoplanulites (Parachoffatia) cf. subbackeriae

طیبه سربندی فراهانی و همکاران

مشخص میشود و همچنین زیرزون  Blanazenseرا معرفی میکند .زیر زون
 Blanazenseدر قاعده این زون واقع شده ،و با بخش فوقانی زون  Hodsoniو بخش
تحتانی زون  Orbisدر ایالت زیستی ساب بوره آل معادل زمانی است .گونههای
Choffatia sp. A, Choffatia sp. B, Calliphylloceras sp., Ptychophylloceras sp.
گونههای همراه در این زون هستند .زون Retrocustatum

را نشان میدهد.

سن قاعده باتونین پسین

Gracilis Zone

حضور گونههای  Homeoplanulites (Parachoffatia) aff. funatusو
 (Choffatia) cf. perdagataدر برش مهدیشهر زون  Gracilisرا به اثبات میرساند.
گونه  Homeoplanulites (Parachoffatia) aff. funatusمعرف زیرزون Pictava
و معادل زمانی آن در ایالت زیستی بوره آل ،زون زیستی  Koenigiاست و گونه
 Choffatia (Choffatia) cf. perdagataمعرف زیرزون  Patinaاست که با زون
زیستی  Callovienseاز ایالت زیستی بوره آل همزمان است .گونههای همراه در این
زون شاملPtychophylloceras sp., Homeoplanulites (Homeoplanulites) sp., :
Choffatia

Indosphinctes
(Indosphinctes) sp.

pseudopunctatumn,

Hecticoceras

)(Luuloceras

هستند و سن کالووین پیشین را نشان میدهد.
Anceps Zone

این زون در برش مهدیشهر توسط گونه Hecticoceras (Putealiceras) cf.
 metamphalumمعرفی میشود .این زون قاعده کالووین میانی را شامل میشود و
معادل زمانی زون  Jasonدر ایالت زیستی ساب بوره آل است .گونههای همراه با زون
 Ancepsدر مطالعه کنونی عبارتند از:
Indosphinctes (Indosphinctes) sp., Choffatia sp. c

در واحد سنگی ۳زونهای :
شناسایی شدهاند.

Plicatilis, Claromontanus

و

Transversarium

Claromontanus Zone

در برش مورد مطالعه ،گونههای

Prososphinctes claromontanus,

Perinsphinctes ، Prososphinctes aff. mairei, Prososphinctes cf. consociatus

 (Otosphinctes) spathi,معرف این زون ،و زیرزون  Claromontanusهستند .زون
 Claromontanusبا بخشی از زون  Cordatumدر ایالت زیستی بوره آل معادل زمانی
است زونبندی زیستی آمونیتهای اکسفوردین در قلمرو تتیس براساس خانوادههای
 Taramelliceratinaeو Perisphinctaceaeو در قلمرو بوره آل برمبنای خانواده
 Cardioceratidaeصورت گرفته است .زون  Claromontanusسن اکسفوردین
پیشین را تعیین مینماید .هر  ۴گونه یادشده در این زون زیستی برای اولین بار از ایران
گزارش میشوند (.)Plates 1, 2
Plicatilis Zone

در برش مهدیشهر ،گونههای

Arisphinctes cf. plicatilis, Kraanosphinctes

 kranaus, Paraspidoceras aff. edwardsianumبه سن اکسفوردین میانی ،در
محدوده زیرزون  Antecedenseقرار دارند و سن اکسفوردین میانی را معرفی میکنند.
این زون در ایالت بوره آل نیز به همین نام خوانده میشود .از مجموعه فسیلی یادشده،
گونههای  Arisphinctes cf. plicatilis, Paraspidoceras aff. edwardsianumبرای
اولین مرتبه از ایران گزارش میشوند (.)Plate 2
Transversarium Zone
در مطالعه کنونی ،گونههای Perisphinctes (Dichotomosphinctes) luciaeformis
, P. (Dichotomosphinctes) cf. luciae, P. (Dichotomosphinctes) wartae,

 Passendorferia (Passendorferia) cf. tenuisهمگی معرف این زون بوده و
آمونیتهای  P. (Dichotomosphinctes) sp. A, Bگونههای همراه در این زون
هستند .زون زیستی  Pumilusدر ایالت بوره آل معادل زمانی زون Transversarium

است .این زون سن اکسفوردین میانی را نشان میدهد .در این زون زیستی ،گونه
 Passendorferia (Passendorferia) cf. tenuisبرای نخستین بار از ایران گزارش
میشود (.)Plate 3
زون زیستی واحد سنگی  ۴عبارتند از:
Bifurcatus Zone

زون  Bifurcatusشامل دو زیرزون  Stenocycloidesو  Grossouvreiاست.
آمونیتهای شناسایی شده در برش مهدیشهر که به زیرزون  Stenocycloidesتعلق
دارند شاملPerisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatus, P.(Dichotomoceras) :
stenocycloides, Dichotomoceras sp., Perisphinctes (Ampthillia) aff.

 quadratus, Discosphinctes aff. krevitziهستند .همچنین گونه
 cf. aenasمعرف زیرزون  Grossouvreiاست .گونه
گونه همراه در این زون است .این زون با زون زیستی  Cautisnigraeدر ایالت
بوره آل همزمان است .زون  ،Bifurcatusبه سن قاعده اکسفوردین پسین است.
گونه  Passendorferia cf. aenasبرای اولین مرتبه از ایران گزارش می شود
(.)Plate 1
Passendorferia

Subdiscosphinctes sp.

 -۵مقایسه چینهشناسی سازند دلیچای در برش مهدیشهر با دیگر
برشهای همزمان
در پهنه البرز سازند دلیچای از دیرباز مورد توجه بوده و بحثهای سنگچینهشناسی
بسیاری پیرامون آن انجام شده است .در ادامه به مقایسه این واحد سنگچینهای در
البرز باختری ،البرز مرکزی ،و البرز خاوری با برش مهدیشهر میپردازیم (شکل )۷
و سعی خواهیم کرد تا الگوی مناسبی برای روند تغییرات سنگشناسی این سازند در
پهنه البرز ارائه شود .همچنین این برش با سازند چمنبید در کپهداغ ،و سازند بغمشاه
در ایران مرکزی مقایسه میشود.
 -۱در محدوده البرز مرکزی ،در جنوب ناحیه پلور ،و برش آبگرم (البرز باختری)،
مارنهای سبز رنگ مایل به خاکستری روشن قاعده سازند دلیچای ،توسط یک
ناپیوستگی فرسایشی برروی ردیفهای رسوبی سازند شمشک قرار گرفتهاند .در
برش مهدیشهر نیز این بخش مارنی است.
 -٢ستبرای سازند دلیچای در البرز مرکزی در برش مهدیشهر ۱٢٢متر ،ناحیه جنوب
پلور ٢۰۰ ،متر ،برش الگو ( ۱۰۷ )Steiger, 1966متر،برش گزنگ -بایجان 210 ،متر،
برش آبگرم102 ،متر و در البرز باختری (برش گویداغ -نیک نهاد٢١۰ )۱۳۸٦ ،متر
اندازهگیری شده است.
 -۳در برش جنوب پلور ،باختر شاهرود ،گویداغ و مهدیشهر بخش انتهایی سازند
دلیچای حاوی گرهکهای چرتی است به طوری که در سازند الر میزان چرت
افزایش مییابد .ولی در برش الگو (دره دلیچای )Steiger, 1966،مرز میان سازند
دلیچای و سازند الر توسط یک الیه شیل خاکستری مشخص میشود.
 -۴گستره زمانی مرز فوقانی سازند دلیچای در برش الگو و برش گویداغ تا کالووین
پسین ،و برشهای باختر شاهرود (شفیعزاد و سیدامامی ،)1384،برش جنوب پلور،
برش طالو (بهفر و همکاران )1388 ،و برش مهدیشهر تا اکسفوردین ،و در برش
گلبینی تا تیتونین پیشین ادامه داشته است.
 - ۵از نظر سنگچینهنگاری ،سازند دلیچای در برش مهدیشهر شباهت زیادی با
سازند چمنبید در کپهداغ را نشان میدهد .سازند چمنبید از سنگآهکهای
میکرایتی و شیل آهکی تشکیل شده است و به سمت رأس از میزان شیل آهکی
کاسته شده و به میزان مارن افزوده میشود (افشارحرب .)1373 ،برش مهدیشهر با ۴
واحد سنگی ،به طور عمده از سنگآهکهای مارنی تشکیل شده و صرف نظر از
شیلهای آهکی موجود در سازند چمنبید ،این دو سازند از نظر سنگشناسی تطابق
قابل مالحظهای را نشان میدهند.
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  مطالعه سنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر ...

 - ۶سازند بغمشاه در ایران مرکزی از ردیفهای سنگی شیل ،مارنهای کم و بیش
سیلتی و به ندرت ماسهسنگ و سنگ آهک تشکیل شده است .در مقایسه با سازند
دلیچای (در برش مهدیشهر) ،شیلهای آهکی و مارن سیلتی در سازند دلیچای مشاهده
نمیشود که میتواند گویای تفاوت در ژرفای حوضه رسوبی باشد .بر اساس نکات
ارائه شده در باال میتوان به نتایج کلی زیر دست یافت:
 رخساره مارنی -مارنی آهکی نهشته های ژوراسیک میانی -باالیی بازگوکنندهشرایط رسوبی بسیار یکسان در نواحی البرز ،کپهداغ و ایران مرکزی است.
 تغییر رخساره جانبی سازندهای دلیچای و چمنبید به یکدیگر تدریجی است.سازند دلیچای اصوالً از رسوبات کربناته (سنگ آهک ،مارن و مارن سیلتی) تشکیل
شده است در صورتی که در پهنه کپهداغ ،سازند چمنبید افزون بر ردیفهای سنگی
یادشده ،در برخی موارد واجد میان الیههای ماسهسنگی نیز است.
 تغییرات ستبرای سازند دلیچای در نواحی مختلف البرز حاکی از آن است کهتوپوگرافی بستر دریای ژوراسیک میانی در پهنه البرز هموار نبوده و در نتیجه زمان
پیشروی و پسروی دریا در نقاط مختلف البرز ناهمزمان است .تفاوت در آهنگ
رسوب گذاری و عملکرد گسلهای همزمان با رسوب گذاری از دیگر دالیل تفاوت
در ستبرای سازند دلیچای در برشهای مختلف است .با این وجود ،صرف نظر از
تغییرات محلی در ستبرای این سازند ،میتوان یک روند عمومی افزایش ستبرا از
باختر به خاور را برای این سازند درنظر گرفت.
 در نواحی مختلف البرز ،وجود کنگلومرا در رأس سازند شمشک و حضور مارندر قاعده سازند دلیچای میتواند مبین عملکرد رخداد سیمرین میانی باشد.

 -٦تطابق زیستچینهای زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش
مهدیشهر با برشهای همزمان در محدوده البرز
در محدوده البرز ،در مجموع  ۱۳خانواده آمونیتی در سازند دلیچای شناسایی و
معرفی شدهاند .از نظر آماری به ترتیب خانوادههای Opelidae ،Perisphinctidae
و  Reainikidaeبیشترین فراوانی ،و خانوادههای  Ataxioceratidaeو Pacyceratidae
کمترین فراوانی را نشان میدهند .همچنین از نظر سنی در طی باژوسین خانواده
 ،Opelidaeدر زمان باتونین خانواده  ،Perisphinctidaeدر زمان کالووین
خانواده  Reainikidaeو در طی اکسفوردین ،خانوادههای  Perisphinctidaeو
 Phylloceratidaeبیشترین فراوانی را نشان میدهند .در صورتی که محدوده البرز
را به البرز خاوری ،مرکزی و باختری تفکیک کنیم فراوانی خانوادههای یادشده
در این رابطه نیز قابل تعمیم است (مطالعه آماری یادشده بر اساس گردآوری
مجموعه جنس و گونههای معرفی شده در برشهای گلبینی (،)Majidifard, 2003
باختر شاهرود (شفیعزاد ،)۱۳۸۰ ،طالو (بهفر و همکاران )۱۳۸۸ ،و برش آهوانو
(یاوری )۱۳۸۹ ،در محدوده البرز خاوری -برشهای دماوند ( ،)Erni, 1931گردنه آهوان
(محمدی منفرد ،)۱۳۷٦ ،ناحیه سمنان (،)Seyed- Emami & Zeiss, 1991
برش امامزاده هاشم ( ،)Seyed- Emami et al., 1995برش تیپ دلیچای
( ،)Majidifard, 2003پلور (توتونچی ،)۱۳۸۰ ،پرور (شمس و سیدامامی)۱۳۸۹ ،
در محدوده البرز مرکزی و برشهای آوج ( ،)Seyed- Emami, 1985آبگرم
(مکوندی ،)۱۳۷۹ ،گویداغ (نیک نهاد )۱۳۸٦ ،در محدوده البرز غربی صورت
گرفته است) .بر اساس مقایسه پراکندگی جنسها و خانوادهها میتوان به نکات زیر
دست یافت.
 پراکندگی خانواده  Aspidoceratidaeدر البرز باختری گزارش نشده و این خانوادهدر البرز خاوری بیشترین پراکندگی را نشان میدهد.
 از خانواده  ، Oppelidaeجنسهای  Taramellicerasو  Eohecticocerasدر البرزباختری ،و جنس  Oppeliaدر البرز خاوری گزارش نشده است.
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 از خانواده  ، Perinsphinctidaeجنس ،Binatisphinctes، Orthosphinctes Grossouvria Alligaticerasدر البرز باختری ،و جنسهای ،Berbericeras
 Wagnericeras،Zigzagicerasدر البرز مرکزی و جنس  Bigotitesدر البرز خاوری
گزارش نشده است.
 از خانواده  ، Sphaeroceratinaeجنس  Spharocerasدر البرز مرکزی و باختریگزارش نشده است.
 از خانواده  ، Stephanoceratidaeجنس  Polyplectitesدر البرز خاوری مشاهدهنشده است.
عدم حضور این خانوادهها و یا جنسها شاید به علت عدم مطالعه دقیق و یا عدم
وجود آنها باشد .بنابراین نگارندگان پیشنهاد میکنند تا در آینده زمینههای مطالعاتی
بیشتری بر روی این قبیل زیا متمرکز شود.
در برش مهدیشهر ،حضور  83/5درصدی آمونیتهای خانواده Perinsphinctidae
بسیار جلب توجه میکند .این مطلب که آیا واقعاً دلیل خاصی برای این فراوانی
وجود دارد یا خیر ،به زعم نگارندگان نیز پوشیده است .در سراسر البرز ٢۴ ،جنس
برای خانواده پریسفینکتیده معرفی شده است که از این میان به ترتیب جنسهای
Perinsphinctes ،Orthosphinctes،Porocerites،Choffatia ،Homeoplanulites
بیشترین فراوانی از نظر تنوع گونهای را نشان میدهند که از این میان تنها درصد
فراوانی جنس  Choffatiaدر برش مهدیشهر با درصد فراوانی همین جنس در سراسر
محدوده البرز همخوانی دارد.

 -۷نتیجه گیری
مطالعه آمونیتهای سازند دلیچای در برش مهدیشهر منجر به نتایج ذیل شد:
 این سازند در شمال سمنان غالباً از سنگآهکهای مارنی و مارن به ستبرای ١٢٢متر تشکیل شده است و بر اساس تغییرات سنگشناسی ،چهار واحد سنگی برای این
سازند در برش یادشده تعیین شد
 در این برش همبری تحتانی سازند دلیچای با سازند شمشک ناپیوسته و همبریفوقانی آن با سازند الر پیوسته و تدریجی است.
 در برش مهدیشهر ،آمونیتهای شناسایی شده متعلق به  ۵خانواده ٢٢ ،جنس وزیرجنس و  ۴۰گونه هستند .زیای آمونیتی شناسایی شده در این برش متعلق به
خانوادههای Phyloceratidae, Oppeliidae, Morphoceratidae, Perisphinctidae,
 Aspidoceratidae,هستند که از این میان ،خانواده  Perisphinctidaeبا حضور 83/5
درصدی خود ،فراوانترین خانواده است.
 بر مبنای مطالعه فون آمونیتی موجود ،سن سازند دلیچای در برش مهدیشهرباژوسین پسین؟ تا اکسفوردین پسین تعیین شد .قدیمیترین فسیل آمونیت شناسایی
شده در این برش گونه  Planisphinctes aff. gridingensisبه سن باتونین پیشین ،و
جوانترین گونه  Subdiscosphinctes sp. Bبه سن اکسفوردین پسین است .از میان
گونههای شناسایی شده ۸ ،گونه برای اولین بار از ایران گزارش میشوند.
 با مطالعه آمونیتهای سازند دلیچای در برش مهدیشهر  ۹زیست زون به شرح زیررا معرفی شد:
Zigzag Zone, Aurigerus Zone, Retrocostatum Zone, Gracilis Zone, Anceps
Zone, Claromontanus Zone, Plicatilis Zone, Transversarium Zone,
Bifurcatus Zone,

 زونهای زیستی آمونیتی شناسایی شده در این منطقه با زونهای زیستی آمونیتیمناطق حاشیهای مدیترانه (ایالت آمونیتی ساب مدیترانه) واقع در شمال اقیانوس تتیس
مشابه هستند ،این مطلب نشاندهنده ارتباط این منطقه در زمان ژوراسیک با دیگر
نقاط موجود در حاشیه این اقیانوس است.

طیبه سربندی فراهانی و همکاران

شکل  -۱نقشه راههای دسترسی به برش مهدیشهر

شکل  -٢موقعیت برش مهدیشهر در نقشه زمینشناسی ناحیه سمنان (اقتباس از نقشه زمینشناسی چهارگوش سمنان ،نبوی.)1353،
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شکل  )A -۴توالی رسوبی سازند شمشک ،دلیچای و الر،
 )Bسنگآهک مارنی واحد  )C ،۴مارنهای خاکستری متمایل به
شکل  -۳توالی سنگ چینهای سازند دلیچای در برش مهدیشهر

سبز )D ،همبری زیرین سازند شمشک و دلیچای در برش مهدیشهر.

شکل  (A -۵واحد سنگی ٢در برش مهدیشهر،
 (Bسنگ آهک با میان الیه های نازک واحد  ۳در
برش مهدیشهر  )Cهمبری باالیی سازند دلیچای و
الر  (D-Fماسهسنگ ،کنگلومرا و سیلتستون سازند
شمشک در برش مهدیشهر.
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شکل  -٦ستون زیستچینهای سازند دلیچای در برش مهدیشهر
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 مهدیشهر (سربندی-3 ،)۱۳۸۰ ، پلور (توتونچی-2 ،)۱۳۷۹ ، برشهای آبگرم (مکوندی-1  از چپ به راست، تطابق سنگچینهشناسی سازند دلیچای در البرز-۷ شکل
) (جهت عالئم اختصاری به ستون چینهشناسی۱۳۸۵ ، بایجان (الوانی- گزنگ-6 ،)۱۳۸٦ ، گویداغ (نیک نهاد-5 ،)Steiger, 1966(  دره دلیچای-4 ،)۱۳۹۰ ،فراهانی
.)) مراجعه شود۳ (شکل

Plate 1
1-Dichotomoceras bifurcatus (Quenstedt, 1887),(S.N.
F-68, 0.9X), 2a,b- Planisphinctes aff. gridingensis
(Fernandez-

Lopez

,

2000),

(S.N.

F-12,

1X),

3- Prososphinctes cf. consosiatus ((Bukowski, 1887) (S.N.
F-43, 1.4X), 4- Prososphinctes aff. mairei (de Loriol and
Riaz, 1902) (S.N. F-72, 0.6X), 5- Dichotomosphinctes
lucieaformis

(Enay,

1966),

(S.N.

F-65,

0.8X),

6- Passendorferia cf. aenas (Siemiradzki,1889) (S.N. F-75,
0.9X), 7- Prososphinctes claromontanus (Bukowski,
1887), (S.N. F-59, 0.9X), 8- Amptheillia aff. quadratus
(Enay, 1966), (S.N. F-16, 0.9X), 9- Discosphinctes
aff. kreutzi (Siemiradzki,1899), (S.N. F-62, 1.2X),
10- Lobosphinctes sp. (S.N. F-10, 0.8X), 11- Hecticoceras
(Lunuloceras) pseudopunctatum (Lahusen, 1883) (S.N.
F-34, 1X), 12- Dichotomoceras stenocycloides (non
Siemiradzki), (S.N. F-78, 1.3X).
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Plate 2
1-

Arisphinctes

cf.

plicatilis

(Sowerby,

1995),

(S.N.

F-54,

1X),

2-Paraspidoceras aff. edwardsianum (Branger et al., 1995) (S.N. F-53,
0.6X), 3- Homeoplanulites (Parachoffatia) cf. subbackeriae (Mangold,
1970), (S.N. F-22, 0.8X), 4a,b- Ptychophylloceras sp. (S.N. F-8, 1.3X),
5a,b- Otosphinctes spathi (Melendez, 1989), (S.N. F-4, 1X), 6- Dichotomosphinctes
aff. lucciaeformis (Enay, 1966), (S.N. F-74, 1.2X), 7- Dichotomosphinctes cf.
luciae (De riaz 1898), (S.N. F-45, 0.9X), 8- Hecticoceras (Putealiceras) cf.
metomphalum (Bonarelli, 1894) (S.N. F-42, 1X).
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Plate 3
1a,b- Passendorferia (Passendorferia) cf. tenuis
(Enay, 1966), (S.N. F-56, 0.8X), 2- Perisphinctes
(Semiradzkia) procerus (Mangold, 1970), (S.N. F-20,
1.8X), 3- Homeoplanulites (Homeoplanulites) sp.
(S.N. F-30, 1.2X), 4a,b- Calliphylloceras sp. (S.N.
F-18, 2.1X), 5- Choffatia (Choffatia) cf. perdagata
(Wagen), (S.N. F-24, 1X), 6- Subdiscosphinctes sp.
(S.N. F-55), 7- Dichotomosphinctes sp. (S.N. F-31,
1X).
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 صفحات،55  شماره، پایگاه دادههای ملی علومزمین،) سنگ چینهشناسی و زیست چینهشناسی سازند دلیچای در باختر شاهرود (البرز خاوری-۱384 ،. ک، و سیدامامی. م،شفیع زاد
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. صفحه254 ،تهران
، فصلنامه علومزمین، البرز مرکزی، شمال سمنان، سنگ چینهشناسی و زیست چینهشناسی سازند دلیچای (ژوراسیک میانی) در منطقه پرور-۱۳۸۹ ،. ک، و سیدامامی. م،شمس
.۹۴-۸۹ ،۷۵ شماره
 سازمان زمینشناسی،1:۱۰۰،۰۰۰  مطالعه سنگ چینهشناسی ژوراسیک ناحیه جام (جنوب چشمه آب شرف) و تهیه نقشه زمینشناسی این منطقه به مقیاس-۱۳۵۱ ،. م،علوی نائینی
.و اکتشافات معدنی کشور
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