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چکيده 
دارد.  رخنمون  خاورى(  البرز  ساختارى  )محدوده  جاجرم  شمال خاورى  در  میانی  ژوراسیک  باالیی-  تریاس  سن  به  شمشک  گروه  سنگ هاى  از  مناسبی  ردیف هاى 
تشکیل  رنگ  قهوه اى  سنگ هاى  ماسه  با  همراه  روشن  سبز  سیلت سنگ هاى  و  خاکسترى  سیلتی  سنگ هاى  ماسه  از  مجموع  در  بررسی،  مورد  منطقه  در  شمشک  گروه 
توصیف  و  تقسیم  فیل زمین  و  شیرین دشت  آالشت،  سازند   3 در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  بینی  گل  برش  در  ستبرا  متر   585 با  گروه  این  چینه شناسی  است.  شده 
و  دارد  قرار  بوکسیتی  رنگ  قرمز  افق  یک  صورت  به  و  الیکا  سازند  روى  بر  فرسایشی  و  ناپیوسته  به طور  خود  زیرین  مرز  در  بینی،  گل  برش  در  شمشک  گروه  است.  شده 
جمع آورى  فسیلی  نمونه   186 مجموع  در  بررسی،  مورد  برش  از  می شود.  پوشیده  دلیچاى  سازند  مارن  و  مارنی  آهک  توسط  فرسایشی  و  ناپیوسته  به طور  نیز  باالیی  مرز  در 
آمونیتی آمونیت ها، 6 زیست زون  بر روى  انجام شده  بررسی هاى  با  است.  بوده  )بلمنیت، دوکفه اى ها(  دیگر  تاکسون هاى جانورى  از  نمونه  و 119  آمونیتی  نمونه   شد که 67 

)Murchisonae  Zone ،Opalinum  Zone،Aalensis  Zone،Pseudoradiosa Zone،Thouarsense Zone و Concavum Zone( شناسایی و معرفی شد. براساس مجموعه 

فسیلی شناسایی شده، براى این قسمت از گروه شمشک در منطقه شمال خاورى جاجرم سن توآرسین پسین تا آآلنین پسین را می توان در نظر گرفت. زیاى آمونیتی ژوراسیک 
زیرین- میانی شمال خاورى جاجرم به طور عمده ارتباط نزدیکی را با زیاى آمونیتی اروپاى شمال باخترى و مناطق حاشیه اى مدیترانه نشان می دهند. 
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1- پيش گفتار 
گروه شمشک در برش گل بینی همانند دیگر برش هاى این گروه از رسوبات سیلیسی 
از  که  است  تشکیل شده  سیلتی  ماسه سنگ  و  سیلت سنگ  ماسه سنگ،  نظیر  آوارى 
اشاره کرد. در سال  به آمونیت ها  ماکروفسیل هاى موجود در آن می توان  مهم ترین 
مورد  همکاران  و   Fursich توسط  بینی  گل  برش  محل  در  شمشک  گروه   2009
متر   2050 شمشک  گروه  کلی  ستبراى  مطالعات  این  براساس  گرفت.  قرار  مطالعه 
شیرین دشت،  آالشت،  شهمیرزاد،  سازندهاى  شامل  ترتیب  به  که  شد  اندازه گیرى 
خود  زیرین  مرز  در  گل بینی  برش  در  شمشک  گروه  است.  دنسیرت  و  فیل زمین 
توسط  خود  باالیی  مرز  در  و  است  گرفته  قرار  الیکا  سازند  دولومیت هاى  روى  بر 
همچنین  است.  شده  پوشیده  دلیچاى  سازند  مارن هاى  و  مارنی  سنگ آ هک هاى 
مرزهاى زیرین و باالیی این گروه در برش مورد مطالعه هردو ناپیوسته و فرسایشی 
بوده و حاصل دو رویداد زمین ساختی، رویداد سیمرین پیشین )مرز زیرین( و رویداد 

سیمرین میانی )مرز باالیی( می باشد.

2- پيشينه مطالعات 
روى  بر  گرفته  صورت  فسیل شناسی  و  چینه شناسی  بررسی هاى  مهم ترین  از 
مطالعه  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  خاورى  البرز  ناحیه  در  شمشک  گروه 
)Nabavi & Seyed Emami, 1977(؛  البرز  ناحیه  در  شمشک  گروه  آمونیت هاى 
مطالعه  )Seyed Emami, 1985(؛  سمنان  در  شمشک  توالی  آمونیت هاى  مطالعه 
  )Seyed Emami & Nabavi,1985( آمونوییدهاى توالی شمشک در منطقه شهمیرزاد
برمبناى  شهمیرزاد  خاور  در  شمشک  گروه  زیست چینه شناسی  و  سنگ چینه شناسی 
زیاى آمونیتی که براساس آن پیشروى دریا در توآرسین پیشین با آمونیت هاى خانواده 
Dactylioceratidea و Hildoceratidae مشخص شده است )Hosseinzadeh,2003(  ؛ 

تحلیل  و  تجزیه  و  آمونیت ها  طبقه بندى  زیست چینه شناسی،  و  سنگ چینه شناسی 
 )Majidifad,2003( ماکروفسیل هاى ژوراسیک میانی و باالیی در شمال باختر ایران

که براساس این مطالعات مرز بین گروه شمشک و سازند دلیچاى در منطقه کوه ازوم، 
ناپیوسته و فرسایشی دانسته شد. 

     )Seyed Emami et al. )2005 مطالعاتی بر روى آمونیت هاى توآرسین و آآلنین 

از  عمده اى  بخش  که  معتقدند  و  داده اند  انجام  جاجرم  منطقه  در  شمشک  ردیف 
و  Hildoceratinae خانواده هاى  به  متعلق  درصد(   95 از  )بیش  آمونیتی  زیاى   این 

Graphoceratidae است. همچنین در منطقه جاجرم خانواده هاى Phylloceratidae و 

Lytoceratidae حضور ندارند. زیاى آمونیتی منطقه جاجرم همانند سایر مناطق شمال 

و ایران مرکزى ارتباط نزدیکی با زیاى شمال باختر و مرکز اروپا دارد.
طزره  ناحیه  در  شمشک  گروه  باالیی  بخش  آمونیتی  زیاى  روى  بر  مطالعه       

توآرسین  زمانی  محدوده  در  آمونیتی  زیاى  آن  طبق  بر  که  البرز  خاور  در  واقع 
جدید جنس   1 که  بوده  جنس   21 شامل  و  گرفته  قرار  باالیی  آآلنین  تا   میانی 
و  Shahrudites asseretoi جدید  گونه   2 با   Shahrudites sp. 

زمان به  مربوط   Bradfordensis زیستی  زون  از   Shahrudites stoecklini 

.)Seyed Emami et al.,2006( آآلنین میانی را در برمی گیرد 
از  پسروى  و  پیشروى  چرخه  طی  خاورى  البرز  در  شمشک  گروه  مطالعه      
مطالعات،  این  به  توجه  با  که  دیرینه  شناسی  محیط  و  زیست چینه شناسی  نظر 
طور  به  هستند،  توالی  میانی  و  زیرین  بخش  بودن  دریایی  بیانگر  که  آمونیت هایی 
دریا  پیشروى  نشان دهنده  که  می شوند  یافت  نیز  گروه  باالیی  بخش  در  پراکنده 
آمونیتی  زیاى  بررسی   .)Fursich et al.,2005( است  میانی  توآرسین  زمان  در 
شد   Cymbites  sp. جنس  شناسایی  به  منجر  که  شهمیرزاد  برش  در  شمشک   گروه 
و  دیرینه زیست جغرافیایی  اهمیت   .)Seyed Emami & Hosseinzadeh,2006(

البرز  در  میانی گروه شمشک  و  زیرین  ژوراسیک  آمونوییدهاى  زیست چینه شناسی 
 Fursich et al. )2009( .مورد مطالعه قرار گرفت Seyed Emami et al. )2008( توسط
ایران  شمال  در  شمشک  گروه  میانی  ژوراسیک  باالیی_  تریاس  سنگ چینه شناسی 
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با توجه به این مطالعات یک طرح جدید سنگ چینه اى از گروه  را بررسی نمودند. 
شمشک در مرکز و خاور کوه هاى البرز ارائه شد که براساس آن گروه شمشک به 

9 سازند تقسیم شد )شکل 1(.
    از مطالعات دیگر می توان به نقشه زمین شناسی سنخواست به مقیاس 1:100000 
 1:100000 مقیاس  به  قره بیل  رباط  زمین شناسی  نقشه  و   )1378 سهندى،  و  )سهیلی 
)وزیرى و سالمتی، 1380( اشاره کرد  که در هر دو نقشه موقعیت برش مورد مطالعه 

را شناسایی و از نظر ویژگی هاى زمین شناسی مورد بررسی قرار دادند.

3- موقعيت جغرافيایی و زمين شناسی برش گل بينی
با توجه به مطالعات صورت گرفته برش گل بینی کامل ترین توالی از ردیف هاى رسوبی 
گروه شمشک در محدوده ساختارى البرز خاورى است که در استان خراسان شمالی 
کوه  نام  با  کوهستانی  ناحیه اى  در  جاجرم  خاورى  شمال  کیلومترى   16 فاصله  در  و 
 56º   30′   33/9 ″ با مختصات جغرایایی  و  آلومیناى جاجرم  معدن  در محل  و   ازوم 
طول خاورى و 37º  02′  57/9″ عرض شمالی در نقشه زمین شناسی رباط قره بیل با 

مقیاس 1/100000 )وزیرى و سالمتی، 1380( واقع شده است )شکل 2 و 3(. 
    ویژگی  هاى زمین شناختی منطقه جاجرم میراث دو ایالت ساختارى کپه داغ و زون 
کپه داغ  ساختارى  ایالت  به  منطقه  شمالی  نیمه  که  سان  بدین  است  بینالود  تدریجی 
بینالود  تعلق دارد. زون  )بینالود(  البرز خاورى  ایالت ساختارى  به  نیمه جنوبی آن  و 
نیمه جنوبی منطقه، یک زون تدریجی است که نشان دهنده تبدیل واحد سنگی  در 
و  پالئوزوییک  به  متعلق  سنگی  رخنمون هاى  است.  کپه داغ  سنگی  واحد  به  البرز 
مزوزوییک در محدوده کوه ازوم گسترش دارد و نهشته هاى سنوزوییک به صورت 
رسوبات تخریبی و تبخیرى و باالخره آذرین در قسمت جنوبی تر قابل مشاهده است. 
قدیمی ترین نهشته هاى موجود در منطقه جاجرم متعلق به سازند پادها به سن دونین 
پیشین است. در این منطقه گروه شمشک با ناپیوستگی فرسایشی بر روى سازند الیکا 

قرار گرفته است و یک افق بوکسیتی قرمز رنگ در بین آنها دیده می شود.

4- سنگ چينه شناسی برش گل بينی
با توجه به مطالعاتی که توسط )Fursich et al. )2009 انجام شد، ستبراى کلی گروه 
به ترتیب شامل 5 سازند  اندازه گیرى شد که  بینی 2050 متر  شمشک در برش گل 
شهمیرزاد، آالشت، شیرین دشت، فیل زمین و دنسیریت می باشد، که در این پژوهش، 
سازند  باالیی  قسمت  )شامل  گروه شمشک  میانی  بخش  از  متر   585 مطالعه  به  تنها 
است  شده  پرداخته  فیل زمین(  سازند  زیرین  قسمت  و  شیرین دشت  سازند  آالشت- 

)شکل 4(. 
4-1.  سازند آالشت )150 متر(

در  ماسه سنگی  الیه هاى  بیشترین  بودن  دارا  سازند،  این  آشکار  ویژگی هاى  از   
نقش  می تواند  که  است  شمشک  گروه  دهنده  تشکیل  سازندهاى  دیگر  با  مقایسه 
مهمی در شناسایی آن ایفا کند. این سازند شامل تناوبی از ماسه سنگ هاى سیلتی و 
ماسه سنگ هاى متوسط تا ستبر الیه با میان الیه اى از سیلت سنگ است. ماسه سنگ ها 
از نوع کوارتزآرنایت تا ساب لیتارنایت، ریز دانه و در برخی موارد داراى قلوه سنگ 
یا کنگلومرا هستند. در برخی از این ماسه سنگ ها ساخت هاى رسوبی مانند الیه بندى 
موازى و ریپل مارک مشاهده می شود. همچنین در 50 متر از قسمت هاى زیرین تنها 
سیلت سنگ هاى  در  می شود.  دیده  گیاهی  بقایاى  و  چوب  صدف،  از  خرده هایی 
موجود در قسمت باالى آن، گرهک )نودول( و فسیل هایی مانند بلمنیت و دوکفه اى 
یافت شده است. در رأس این سازند ماسه سنگ هاى ستبر الیه اى است که در قاعده 
برخی از آنها مرز ناگهانی دیده می شود. مرز باالیی این سازند با سازند شیرین دشت 
تدریجی و در باالى آخرین الیه ماسه سنگ ستبرالیه )به طرف باال ریزدانه( قرار گرفته 
است. از این سازند هیچگونه آمونیتی به دست نیامده است. با توجه به آمونیت هاى 

موجود در قاعده سازند شیرین دشت که سن توآرسین پسین را نشان می دهند، سن 
.)G تا A -5 سازند آالشت توآرسین در نظر گرفته می شود )شکل

4-2. سازند شيرین دشت )365 متر( 
و  سیلتی  ماسه سنگ هاى  تیره،  سبز  سیلت سنگ هاى  از  تناوبی  شامل  سازند  این 
نوع  از  ماسه سنگ ها  این  است.  ستبرالیه  تا  متوسط  رنگ،  قهوه اى  ماسه سنگ هاى 
آمونیت،  دوکفه اى،  مانند  ماکروفسیل هایی  آنها  در  که  بوده  ریزدانه  و  لیتارنایت 
در  این،  بر  افزون  مشاهده می شود.  به همراه خرده هاى صدف  بلمنیت  و  گاستروپد 
این ماسه سنگ ها، قلوه سنگ و ریپل مارک نیز دیده می شود. از مهم ترین ویژگی هاى 
میزان  توجه  قابل  کاهش  به  می توان  سازند  این  فسیل شناسی  و  سنگ شناسی 
ماسه سنگ هاى این سازند نسبت به سازند آالشت و ظهور اولین فسیل هاى آمونیتی 
به  این سازند  زیرین  مرز  ایفا می کند.  آن  در شناسایی  بسزایی  نقش  که  اشاره کرد 
از آخرین و ستبرترین الیه ماسه سنگی سازند آالشت )در  صورت تدریجی و پس 
برخی نقاط در قسمت هاى زیرین خود داراى مرز ناگهانی است( قرار گرفته است. 
در ماسه سنگ هاى قاعده اى این سازند افزایش تدریجی در اندازه دانه ها به طرف باال 
این  رأس  در  موجود  ماسه سنگ هاى  از  برخی  قاعده  در  همچنین  می شود.  مشاهده 
سازند مرز ناگهانی دیده می شود. مرز باالیی این سازند با سازند فیل زمین تدریجی و 
توسط تغییر در اندازه دانه از ماسه به سیلت مشخص می شود. سن سازند شیرین دشت 
براساس آمونیت هاى یافت شده در آن، توآرسین پسین تا آآلنین پیشین تعیین می شود 

.)L و I ، H -5 شکل(
4-3. سازند فيل زمين )70 متر( 

این سازند شامل سیلت سنگ هاى سبز رنگ به همراه میان الیه هایی از ماسه سنگ هاى 
قهوه اى از نوع لیتارنایت و ریزدانه است. از مهم ترین ویژگی سنگ شناسی این سازند 
آن  در  ماسه سنگی  الیه هاى  تعداد  در  بسیار  کاهش  و  سیلت سنگ ها  بسیار  فراوانی 
بلمنیت،  صدف،  خرده هاى  به  می توان  سازند  این  در  موجود  فسیل هاى  از  است. 
دوکفه اى ها و آمونیت اشاره کرد. با توجه به فسیل هاى موجود در قسمت هاى زیرین 
گرفته  نظر  در  فیل زمین  سازند  براى  پسین  آآلنین  تا  میانی  آآلنین  سن  سازند،  این 

.)L-5 می شود )شکل

5- زیست چينه شناسی برش گل بينی
از برش مورد مطالعه 186 نمونه ماکروفسیل جمع آورى شد که از میان آنها 111 نمونه 
به دوکفه اى ها، 67 نمونه به آمونیت ها و 8 نمونه به بلمنیت ها تعلق دارد )نمودار 1(. 
از  از مهم ترین ماکروفسیل هاى یافت شده در سازند آالشت می توان به جنس هایی 
دوکفه اى ها مانند .Cucullaea sp., Orthotrigonia sp و .Gresslya sp اشاره کرد که 
تمامی آنها از 50 متر قسمت باالیی این سازند جمع آورى شده اند. بیشترین نمونه ها از 
سازند شیرین دشت جمع آورى شده است که از میان آنها می توان به دوکفه اى هایی 
آمونیت هایی و   Orthotrigonia sp., Cucullaea sp., Pholadomya sp.  مانند 
 Pseudogrammoceras fallaciosum,  Pseudogrammoceras sp.,  مانند 
Paradumortieria sp., Podagrosites latescens  ,  Podagrosites sp., 

 Pleydellia buckmani, Pleydellia aalensis  ,  Paradumortieria schaireri, 

به یادآورى  ,Pleydellia sp., Leioceras paucicostatum اشاره کرد. همچنین الزم 

قسمت هاى  از  180متر  به  متعلق  شده  جمع آورى  دوکفه اى هاى  بیشتر  که  است 
دوکفه اى ها  به  فسیل ها  میزان  بیشترین  فیل زمین  سازند  در  هستند.  سازند  این  زیرین 
 Orthotrigonia sp.,  Arcomya  sp., می توان جنس هاى  آنها  میان  از  که  دارد   تعلق 
 50 از  آنها  تمامی  که  برد  نام  را   Pholadomya sp., Pinna sp., Pleuromya sp.

مانند آمونیت هایی  همچنین  شده اند.  جمع آورى  سازند  این  زیرین  قسمت   متر 
شده اند.  یافت  سازند  این  زیرین  قسمت  از   Graphoceras sp. و   Ludwigia sp.

هیلدوسراتیده   -1 خانواده:  دو  در  شناسایی  از  پس  برش  این   آمونیت هاى 
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گرافوسراتیده   -2  ،)Hildoceratidae HYATT, 1867( 
بیشترین  گرفتند.  جاى   )Graphoceratidae BUCKMAN, 1905(
خانواده  از  بودند.  هیلدوسراتیده  خانواده  به  وابسته  آمونیت ها  تعداد 
جنس   3  ،)Grammoceratinae( خانواده  زیر   1 برش،  این  در   هیلدوسراتیده 
گونه  4 و   )Pleydellia sp., Podagrosites sp., Pseudogrammoceras sp.( 

 Podagrosites latescens,  Pseudogrammoceras  fallaciosum,( 
همچنین   .)3 )نمودار  شد  شناسایی   )Pleydellia aalensis,  Pleydellia buckmani

 Graphoceratinae( خانواده  زیر   3 برش،  این  در  گرافوسراتیده  خانواده   از 
 Ludwigia sp.,  Paradumortieria sp.( 3 جنس ،)Leioceratinae , Dumortieriinae 

Paradumortieria schaireri,( گونه   2 و   )Graphoceras sp .
یافت  آمونیتی  گونه  اولین   .)2 )نمودار  شد  شناسایی   )Leioceras paucicostatum

توآرسین  سن  به   Pseudogrammoceras fallaciosum )BAYLE, 1878( شده، 
یافت  آمونیت  جوان ترین  و  شیرین دشت  سازند  از  زیرین  قسمت  در  پسین، 
آآلنین  سن  به   Graphoceras  sp. جنس  برش،  این  در  شمشک  گروه  از  شده 
آمونیت هاى  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  فیل زمین  سازند  زیرین  قسمت  در  پسین 
تشخیص  قابل  راحتی  به  زیستی  هاى  زون  مطالعه  مورد  منطقه  در  شده  شناسایی 
مقاالت در  شده  آورده  آمونیتی  زیستی  زون بندى هاى  از  منظور،  این  براى   هستند. 

شده  استفاده   Seyed Emami et al. )2008( و   Cariou & Hantzpergue )1997(
شامل  )Range zone )ازنوع  آمونیتی  زیست زون   6 مطالعات،  این  براساس   است. 
 Opalinum  Zone  ,Aalensis  Zone,  Pseudoradiosa  Zone,  Thouarsense Zone, 

Murchisonae Zone و Concavum Zone شناسایی شدند )شکل 7(. 

6- دیرینه زیست جغرافياى گروه شمشک در برش گل بينی
هیلدوسراتیده خانواده  به  وابسته  آمونیت ها  تعداد  بیشترین  برش،  این   در 
 Pseudogrammoceras fallaciosumm,  Pseudogrammoceras sp.,( 
 Pleydellia aalensis, Podagrosites sp., Pleydellia sp., Podagrosites latescens,

 Pleydellia buckmani( است. همچنین با مقایسه این آمونیت ها با دیگر آمونیت هاى

موجود در منطقه جاجرم و البرز خاورى که توسط )Seyed- Emami et al. )1988 و 
)Seyed- Emami et al. )2005, 2008 انجام گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت 
معرفی  آمونیتی  زیاى  و  مطالعه  مورد  برش  از  آمده  به دست  آمونیتی  زیاى  بین  که 
اروپا  مرکز  و  باختر  شمال  ناحیه  در   Cariou & Hantzpergue )1997( توسط  شده 
)مانند کشورهاى آلمان، فرانسه، انگلیس و سوییس( و نیز ایالت نیمه مدیترانه اى، در 
زمان توآرسین پسین تا آآلنین پسین شباهت بسیارى وجود داشته است؛ چرا که در 
متعلق  آمونیت ها  فراوانی  میزان  بیشترین  گل بینی،  برش  همانند  شده،  یاد  زمان هاى 
و  Dumortieriinae  Graphoceratinae,  Grammoceratinae, زیرخانواده هاى   به 

دیرینه زیست جغرافیایی  ارتباط  شباهت  این  است.  بوده   Leioceratinae 

)Paleobiogeography( بسیار نزدیکی میان منطقه گل بینی با بخش شمالی تتیس را 
نمایان می کند. 

7- نتيجه گيرى
بخش میانی گروه شمشک در برش گل بینی )شمال خاورى جاجرم( با ستبراى 585 
زیرین(  )قسمت  فیل زمین  و  شیرین دشت  باالیی(،  )قسمت  آالشت  سازند   3 از  متر 
مانند ماسه سنگ،  تشکیل شده است که در مجموع شامل رسوبات سیلیسی آوارى 

ماسه سنگ سیلتی و سیلت سنگ می باشد. با توجه به آمونیت هاى یافت شده و6   زون 
از  بخش  این  براى  پسین  آآلنین  تا  توآرسین  سن  آنها،  شناسایی  از  حاصل  زیستی 
گروه شمشک در نظر گرفته شده است. برش مورد مطالعه نیز همانند دیگر برش هاى 
موجود در ناحیه البرز خاورى، در 1/3 قسمت زیرین خود داراى رسوبات غیردریایی 
برش  این  در  همچنین  است.  دریایی  رسوبات  شامل  باالیی  قسمت هاى   2/3 در  و 
 )Hildoceratidae( بیشترین میزان فراوانی آمونیت ها متعلق به خانواده هیلدوسراتیده
نیز خانواده هاى این برش  نظیر دیگر برش هاى موجود در منطقه جاجرم در   بوده و 

ارتباط  امر  همین  ندارد.  وجود   Lytoceratidae و   Phylloceratidea

و  باخترى  شمال  اروپاى  با  نزدیکی   )Paleobiogeography( دیرینه زیست  جغرافیایی 
مرکزى و تا حدودى شمال آفریقا )ایالت نیمه مدیترانه اى( را نشان می دهند که خود 
 )Tethys( تأییدى بر موقعیت دیرینه جغرافیایی البرز خاورى در شمال اقیانوس تتیس

است. 

سپاسگزارى
شناسایی  و  توصیف  در  ویژه  به   Fursich پروفسور  جناب  مساعدت  و  همکارى  از 

نمونه هاى دوکفه اى کمال تشکر و قدردانی را داریم.

   .)Fursich et al., 2009( شکل 1- چینه نگارى سنگی گروه شمشک در کوه هاى البرز
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البرز و  شکل 2- گسترش گروه شمشک در کوه هاى 
مورد  برش  به  دسترسی  راه هاى  و  جغرافیایی  موقعیت 

.)Fursich et al., 2009 مطالعه )اقتباس از

شکل 3- قسمتی از نقشه 1:100000 رباط قره بیل )وزیرى و سالمتی، 1380(.
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شکل 4- ستون چینه شناسی بخش میانی گروه شمشک در برش گل بینی.
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B(  فسیل گیاهی سازند  پیکان مشخص شده است.  بین آنها توسط  )b( که مرز  )a( و سازند شیرین دشت  A( سازند آالشت  شکل 5- 
 آالشت. C( ماسه سنگ سیلتی سازند آالشت. D( ماسه سنگ داراى قلوه سنگ در سازند آالشت. E( ماسه سنگ موجود در سازند آالشت.

H( ماسه سنگ سیلتی و ماسه سنگ سازند  G( ریپل مارک موجود در سازند آالشت.  F( مرز ناگهانی در قسمت باالى سازند آالشت. 
شیرین دشت. I( مرز ناگهانی در رأس سازند شیرین دشت. L( سازند شیرین دشت )a( و سازند فیل زمین )b( که مرز بین آنها توسط یک 

پیکان مشخص است.
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شکل 6- چینه نگارى و زیست زون بندى آمونیت هاى جمع آورى شده از گروه شمشک 
در برش گل بینی.

نمودار 1- نمودار آمارى ماکروفسیل هاى موجود در برش گل بینی.

 نمودار 2- مقایسه آمارى تعداد زیرخانواده هاى آمونیتی موجود در برش گل بینی.
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زیرخانواده گونه هاى  و  جنس ها  تعداد  آمارى  مقایسه   -3  نمودار 
.Grammoceratinae

Plate 1

1-3- Orthotrigonia sp. )Toarcian to Late Aalenian( ×1/2

4- Gresslya sp. )Toarcian( ×1/2

5- Cucullaea sp. )Toarcian( ×1/2

6-7-8- Pholadomya sp. )Late Toarcian to Late Aalenian( ×1

9-10- Pleuromya sp. )Late Toarcian to Late Aalenian( ×1/6

11- Pinna sp. )Aalenian( ×1/2

12- Arcomya sp. )Aalenian( ×1/2

13-14- Belemnite
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Plate 2

Plate 3

1- Pseudogrammoceras sp. )Late Toarcian( ×1/2

2- Pseudogrammoceras sp. )Late Toarcian( ×1/2

3- Pseudogrammoceras fallaciosum )Late Toarcian( ×1

4- Pseudogrammoceras fallaciosum )Late Toarcian( ×1/2

5- Podagrosites sp. )Late Toarcian( ×1/2

1- Paradumortieria sp. )Late Toarcian( ×1/2

2- Paradumortieria schaireri )Late Toarcian( ×1

3- Paradumortieria schaireri )Late Toarcian( ×1

4- Leioceras paucicostatum )Early Aalenian( ×1/2

6- Podagrosites latescens )Late Toarcian( ×1/2

7- Pleydellia (Pleydellia) aalensis )Late Toarcian( ×1/2

8- Pleydellia sp. )Late Toarcian( ×1/2

9- Pleydellia sp. )Late Toarcian( ×1/2

10- Pleydellia (Pleydellia) buckmani )Late Toarcian( ×1/2

5- Ludwigia sp. )Middle Aalenian( ×1/2

6- Graphoceras sp. )Late Aalenian( ×1/2

7- Graphoceras sp. )Late Aalenian( ×1/2
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