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 1پژوهشکده علومزمين ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور ،تهران ،ايران
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تاريخ دريافت1388/11/18 :

تاريخ پذيرش1389/04/12 :

چکيده

رديفهاي مناسبي از سنگهاي ژوراسيک مياني  -بااليي در شمالخاوري دامغان (محدوده ساختاري البرز خاوري) رخنمون دارد .سازند دليچاي در منطقه مورد بررسي ،در مجموع
از تناوب مارن و سنگآهک مارني به رنگ خاکستري متمايل به سبز تشکيل شده است .چينهشناسي اين سازند با  156متر ستبرا در برش طالو مورد بررسی قرار گرفته و در  4بخش

تقسيم و توصيف شده است .سازند دليچاي در برش مورد بررسی ،در مرز زيرين خود بهطور ناهمساز بر روي سازند شمشک قرار دارد و در مرز بااليي بهطور همشيب و گذر تدريجي
توسط سنگآهکهاي ستبراليه سازند الر پوشيده ميشود .از برش مورد بررسی ،در مجموع  1750نمونه فسيلي جمعآوري شد که  1491نمونه آمونيتي و  259نمونه از تاکسونهاي

جانوري ديگر (بلمنيت ،شکم پايان ،دوکفهايها ،بازوپايان ،خارپوستان و اسفنج) بوده است .با بررسیهای انجام شده 27 ،جنس 33 ،گونه 6 ،زيست زون آمونيتي (Parkinsoni Zone,

 17 ،)Zigzag-Aurigerus zones, Subcontractus Zone, Bullatus-Gracilis zones, Anceps-Coronatum zones, Athleta Zoneجنس 8 ،گونه و  2زيست زون از
روزن داران بنتيک و پالژيک شناسايي و معرفي شد .محتواي فسيلي بهطور عمده در متراژ کمي از سنگآهکهاي سرخ رنگ ندوالر ،در بخش بااليي برش متمرکز شده است.

بر اساس مجموعه فسيلي شناسايي شده ،براي سازند دليچاي در منطقه شمال خاوري دامغان سن باژوسين پسين  -آکسفوردين را ميتوان در نظر گرفت .زياي آمونيتي ژوراسيک

مياني -بااليي شمالخاوري دامغان بهطور عمده ارتباط نزديکي را با زياي آمونيتي اروپاي شمالباختري و مناطق حاشيهاي مديترانه نشان ميدهند.
کليدواژهها :سازند دليچاي ،سنگچينهشناسي ،زيستچينهشناسي ،محيط رسوبگذاري ،ژوراسيک مياني ،آمونيت ،البرز خاوري ،ايران
*نويسنده مسئول :كاظم سيد امامي

 -1مقدمه
گستره مورد بررسي ،در شمالخاوري ورقه  1:100000دامغان (علوي نائيني و
صالحي راد )1368 ،و در البرز خاوري قرار گرفته است .با بررسيهاي انجام شده،
توالي کاملي از رديفهاي رسوبي سازند دليچاي ديده شد ،از اين رو برش طالو
براي معرفي تواليهاي سازند دليچاي در منطقه ،مورد مطالعه قرار گرفت .برش طالو،
در مسير جاده دامغان  -شاهرود در  10کيلومتري شمالخاوري دامغان واقع است
(شکل .)1موقعيت جغرافيايي قاعده آن  N36º19′05.8″و  E54º26′04.9″و رأس آن
 N36º19′13.8″عرض شمالي و  E054′16.8″طول خاوري است.
 -2تاريخچه پژوهشهاي پيشين
در نقاط مختلف البرزتا به امروز بررسيهاي زيادي بر روي سازند دليچاي انجام
گرفته که در زير به آنها اشاره ميشود.
)Alavi – Naini (1972اولين کار علمي مکتوب در ناحيه جام را تحت عنوان رساله
دکتري خود انجام داد و نقشه  1:100000آن نيز تهيه شد.
بـررسيهاي چينهشنـاسي و فسيـلشناسي بر روي اين سـازند توسـط
( Seyed–Emami et al. (1985, 1988, 1994, 2001) ; Majidifard (2003گرفته است.
مطالعات متعدد ديگري نيز در ارتباط پايان نامههاي كارشناسي ارشد بر روي
سازند دليچاي انجام گرفته که در زير به آنها اشاره ميشود:
توتونچي ( )1380در جنوب پلور (البرزمرکزي) ،شفيعزاد ( )1380برش باختر
شاهرود (البرز خاوري) ،نيک نهاد ( )1386برش گويداغ (البرز باختري).
 -3شرح واحدهاي سنگي و زيستچينهاي سازند دليچاي در برش
مورد بررسي:
در برش طالو سازند دليچاي با ستبراي  156متر ،از نظر تغييرات سنگشناختي به 4

E-mail:kemami@ut.ac.ir

بخش تقسيم شد که از پايين به باال به شرح زير است (شکلهاي  4 ،3و -5الف):

 .1-3كمر پايين (سازند شمشک)

تناوبي از ماسهسنگ متوسطاليه خاکستري تيره ،شيلهاي سيلتي و رسي همراه با
عدسيهايي از زغال است .در باالترين بخش اين سازند حدود  5متر ميكروكنگلومراي
كرم مايل به قهوهاي وجود دارد که قلوههاي موجود درآن از كوارتز به رنگهاي
سفيد ،خاكستري و سياه تشكيل شده است .اين ميكروكنگلومرا با  4/7متر ماسهسنگ
ط اليه با اليهبندي مورب دنبال ميشود و در ادامه به
قهوهاي رنگ نازك تا متوس 
سيلتستونهاي خاكستري تيره با ستبراي  6متر ختم ميشود .اين بخش بهطور ناهمساز
( )unconformableکه حاصل رويداد سيمرين مياني( )Fürsich et al., 2009است در
زير سازند دليچاي قرار دارد.
عضو  2( 1متر) :رديفي از ماسهسنگآهکي قهوهاي رنگ متوسط اليه که
داراي ماکروفسيلهاي بلمنيت ،پلسي پود ،براکيوپود و کرينوييد است .در اين
بخش هيچ آمونيتي يافت نشد .اما براساس ميکروفسيلهاي مطالعه شده يک
زيست زون فسيلي بهنام  Ophtalmidium Zoneمعرفي شد .در اين زيست زون
مهمترين ميكروفسيلها عبارتند ازOphtalmidium cf. macfadyeni, Aeolisaccus:
 .dunndonigtoni, Cristellaria sp., Involutina sp.از سوي ديگر ،اين بخش
براساس زياهاي (فونهاي) شاخص آمونيتي گزارش شده از ديگر نقاط البرز مانند:
Parkinsonia

depressa,

cf.

Parkinsonia

radiata,

Parkinsonia

parkinsoni, Garantiana (Pseudogarantiana) dichotoma, Garantiana
(Orthogarantiana) cf. densicostata, Spiroceras annulatum, Spiroceras

 ،cf. orbignyi, Sphaeroceras tutthumتوسط
 Niortense – Garantiana zonesتوسط (Seyed-Emami et al. (1985, 1994
و ) Majidifard (2003نشاندهنده زمان باژوسين پسين است (شکلهاي  4و  - 5ج).
(Majidifard (2003

و معرفي
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عضو  48( 2متر):

مارنهاي خاكستري روشن داراي ماکروفسيلهاي بلمنيت و

براکيوپود است.
عضو  85( 3متر) :از مارنهاي خاكستري روشن گاه با مياناليههايي از سنگآهك
متوسطاليه با رنگ هوازدگي خاكستري تشكيل شده است که ستبرترين بخش سازند
دليچاي بهشمار ميآيد و داراي فسيل آمونيت فراوان است .بر اساس بررسيهاي
زيستچينهاي انجام شده توسط نگارنده ،در اين بخش زونهاي زيستي زير معرفي
ميشود (شکلهاي  4 ،2، 3و -5چ و ج) .افزون بر اين بر اساس ميکروفسيلهاي
مطالعه شده در بخشهاي 3و 4يک زيستزون فسيلي معرفي شد (Globigerina
 .)helveto – jurassica Zoneدر ميان جامعه همزيست اين زيستزون مهمترين
ميكروفسيلها عبارتند ازGlobigerina helveto – jurassica, Globochaete :
alpina, Cristellaria sp., Mesoendothyra sp., Natiliculina oolithica,

 . Posidonia alpinaزيستزونهاي شناخته شده آمونيتي عبارتند از:
Parkinsoni Zone

زون  Parkinsoniمعرف باژوسين پسين و داراي فسيل آمونيتي
 (Parkinsonia) sp.است .زون  Parkinsoniدر ايالت زيستي شمال باختر اروپا،
سابمديترانه و مديترانه هم بههمين نام است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که گونه
يادشده داراي پراکندگي جهاني در زمان باژوسين پسين است.
Parkinsonia

Zigzag - Aurigerus zones

زونهاي
زير هستندOxycerites cf. yeovilensis, Cadomites aff. extinctus, Cadomites :
Zigzag -Aurigerus

aff.

Bullatimorphites

معرف باتونين پيشين و داراي فسيلهاي آمونيتي

dorni,

cf.

Cadomites

deslongchampsi,

aff.

suevicus, Morphoceras cf. multiforme, Morphoceras cf. macrescens,
Ebrayiceras cf. sulcatum, Ebrayiceras cf. rursum, Morphoceras cf. dehmi,
.Ebrayiceras cf. jactatum,

 گونه شاخص  Morphoceras cf. macrescensمعرف زير زون  Macrescensازبخش مياني زون  ،Zigzagشاخص ايالت زيستي ساببورهآل و سابمديترانه است.
 گونه شاخص  Oxycerites cf. yeovilensisمعرف زير زون  Yeovilensisاز بخشبااليي زون  ،Zigzagشاخص استان زيستي ساببورهآل است.
Subcontractus Zone

گونه شاخص  Oxycerites cf. oxusمعرف باتونين مياني ،و شاخص ايالت زيستي
ساببورهآل و سابمديترانه است.
عضو  21( 4متر) :اين بخش از تناوبهاي سنگآهك با رنگ هوازدگي خاكستري،
متوسط تا ستبراليه و مارنهايي با رنگ هوازدگي خاكستري ،نازكاليه تشكيل شده
است ،که بسيار غني از آمونيت است .در اين بخش ،از ميزان مارن كاسته شده است.
بيشترين نمونههاي آمونيتي از پايين و ميانه اين بخش از برش برداشت و سن کالووين
زيريــن تا آکســفوردين براي ايـن بخش مشـخص شـد .بر اساس بررسيهاي
چينهنگاري و فسيلشناسي انجام شده و زياي يافت شده در اين بخش از برش سازند
دليچاي زونهاي زيستي زير معرفي ميشود (شکلهاي  -5 ،4 ،3 ،2خ و  - 6الف،
ب ،ج و چ) .مهمترين ميكروفسيلها در اين بخش عبارتند ازNeotrocholina :
 valdensisو .Trocholina alpine
Bullatus - Gracilis zones

زونهاي  Bullatus – Gracilisمعرف کالووين پيشين و داراي فسيلهاي آمونيتي
زير استMacrocephalites cf. rotundus, Macrocephalites cf. triangularis, :
Macrocephalites cf. bifurcatus, Macrocephalites cf. macrocephalus,
Macrocephalites cf. tumidus, Choffatia cf. recuperoi

 گونـــه شـــاخص  Macrocephalites cf. macrocephalusمعـرف زون ،”Bullatus"Macrocephalusشاخص ايالت ساببورهآل و سابمديترانه است.
40

Anceps-Coronatum zones

زونهاي  Anceps-Coronatumمعرف کالووين مياني در ايالت زيستي ساببوره آل
و سابمديترانه بوده و داراي فسيلهاي شاخص آمونيتي زير هستند:
Hecticoceras cf. pseudopunctatum, Hecticoceras cf. metomphalum,
cf.

Rehmannia

reissi,

cf.

Rehmannia

romani,

cf.

Hecticoceras

montisconsularis, Rehmannia cf. sequanica, Rehmannia cf. intermedia,
.Reineckeia cf. fehlmanni, Reineckeia cf. anceps , Collotia cf. gigantea

 گونههاي  Rehmannia cf. sequanicaو  Collotia cf. giganteanمعرف زير زون Bayleiاز بخش پايين زون  Coronatumهستند.
Athleta-Zone

زون  Athletaمعرف کالووين پسين در ايالت زيستي ساببورهآل و سابمديترانه
بوده و داراي فسيلهاي شاخص آمونيتي زير استHecticoceras cf. paulowi, :
. Reineckeia cf. nodosa, Collotia cf. collotiformis
 گونههاي  Reineckeia cf. nodosaو  Collotia cf. collotiformisمعرف زير زون Collotiformisاز بخش باالي زون  Athletaهستند.
آکسفوردين :در ميان فسيلهاي جمعآوري شده از خانواده Aspidoceratidae
جنسهاي  Peltomorphites sp.و Parawedekindia sp.بهصورت برجا از اين بخش
برداشت شد و بيانگر آن است ،که سن سازند دليچاي واقع در شمال خاوري دامغان
تا زمان آکسفوردين ادامه دارد.
 .2-3کمر باال (سازند الر)

سنگآهکهاي ستبر اليه تا تودهاي با رنگ هوازده خاکستري ،داراي گرهک های چرت
است که بهصورت همشيب و تدريجي بر روي سازند دليچاي قرار دارد (شکل  -6خ).

 -4مقايسه چينهسنگي سازند دليچاي در البرز خاوري ،البرز مرکزي
و البرز باختري
اين مقايسه با بررسي ستون چينهشناسي ) Steiger (1966در برش الگو (البرز مرکزي)،
) Majidi fard (2003در برش گلبيني (البرز خاوری) ،توتونچي ( )1380در جنوب
پلور (البرز مرکزي) ،شفيعزاد ( )1380برش باختر شاهرود (البرز خاوري) ،نيک
نهاد ( )1386برش گويداغ (البرز باختري) ،جمشيدي ( )1387برش فيلزمين (البرز
مرکزي) و برش مورد بررسي (طالو) صورت گرفته است.
برش مورد بررسي بر اساس چينهشناسي سنگي به  4بخش تقسيم شده است که از
خاور به باختر با ديگر برشهاي مطالعه شده قابل مقايسه به شرح زير است (شکل :)7
 -1در البرز خاوري (برش گل بيني ،باختر شاهرود و طالو) و البرز باختري (برش
گويداغ) سازند دليچاي با افقي از ماسهسنگآهکي قهوهاي رنگ شروع ميشود
(بخش .)1ستبراي ماسهسنگآهکي در باختر شاهرود  8متر و در برش طالو  2متر
است .در صورتي که ماسهسنگآهکي در البرز مرکزي شناخته نشده است .وجود
افق ماسهسنگآهکي که گاه تبديل به يک ميکروکنگلومرا با عناصر کوارتز سفيد
رنگ ميشود ،نشانگر رويداد سيمرين مياني و ناپيوستگي در مرز ميان سازندهاي
شمشک و دليچاي است .همچنين در اين برشها مارنهاي سبز رنگ متمايل به
خاکستري بر روي ماسهسنگآهکي بخش  1قرار گرفته است .اين بخش در برش
گلبيني شامل مارنهاي سيلتي با مياناليههايي از سنگآهک با ستبراي متغير  0/2تا
 0/6متر است .اين بخش مارني داراي بيشترين ستبرا در برش گلبيني ( 105متر) و
کمترين ستبرا در برش طالو ( 48متر) است.
 -2در محدوده البرز مرکزي در برش جنوب ناحيه پلور ،برش الگو و برش فيلزمين
مارنهاي سبز رنگ متمايل بهخاکستري روشن قاعده سازند دليچاي بهطور ناهمساز
بر روي رسوبات سازند شمشک قرار گرفتهاند.
 -3در برش جنوب ناحيه پلور ،باختر شاهرود ،برش الگو ،بخش  3از مارن با

ندا بهفر و همکاران

مياناليههاي سنگآهک تشکيل شده است .در برش طالو و برش گويداغ ،اين
بخش شامل مارن با تناوبهايي از اليههاي سنگآهک مارني است .در برش گلبيني
شامل تناوبي از مارن ،سنگآهک مارني و سنگآهکي است که برخي از آنها داراي
گرهک های چرت هستند .اين بخش در برش گلبيني ستبراي  211متر و در برش طالو
ستبراي 85متر دارد .در برش گويداغ ،سنگآهکهاي موجي شکل مياني بخش  3از
نوع افق فشرده شده ( )Condensed sectionاست که در ديگر برشها ديده نميشود.
 -4در جنوب ناحيه پلور ،باختر شاهرود ،برش گلبيني ،برش الگو ،برش گويداغ و
برش مورد مطالعه ،بخش  4از تناوب سنگآهک و مارن تشکيل شده است که اين
بخش در برش گلبيني با بيشترين ستبرا ( 138متر) و در برش طالو با کمترين ستبرا
( 21متر) است .در برش باختر شاهرود ،سنگآهکهاي موجي شکل اين بخش،
از نوع توالي فشرده شده است در صورتي که در برش مورد مطالعه (برش طالو)
سنگآهکهاي سرخ رنگ پاييني بخش  4از نوع افق فشرده شده است که در ديگر
برشها ديده نميشود.
 -5در همه برشها در بخش بااليي تناوبي از سنگآهک متوسطاليه ديده ميشود
که بهتدريج از ميزان مياناليههاي مارني آن کاسته ميشود.
 -6بهطور کلي تركيب سنگی در همه برشهاي مورد مقايسه ،از تناوب مارن
و سنگآهک بههمراه ماکروفسيلهايي مانند :آمونيت ،بلمنيت ،دوکفهاي و
ميکروفسيلهايي همانند راديولر ،دوکفهاي پالژيک ،اسفنج ،کرينوييد و غيره است.
 -7ستبراي سازند دليچاي در برشهاي مطالعه شده در البرز خاوري (باختر شاهرود)
 235متر ،برش گلبيني  449متر ،برش مورد بررسي  156متر ،در البرز مرکزي
(جنوب ناحيه پلور)  200متر ،برش فيلزمين  370متر ،برش الگو  107متر و در البرز
باختري (برش گويداغ)  234متر اندازهگيري شده است.
 -8با مقايسه ستبراي سازند دليچاي در نواحي مختلف البرز نتيجه ميشود که مرز اين
سازند چه در کمر پايين و چه در کمر باال در تمام برشها ناهمزمان ( )Diachronاست
افزو ن بر آن ،ستبراي سازند دليچاي نظم خاصي ندارد .تفاوت ستبراي سازند دليچاي
در نقاط مختلف البرز و همچنين با سازندهاي همارز خود را ميتوان بهناهموار بودن
توپوگرافي ،نشست نسبي حوضه رسوبگذاري و ورود مواد و تأخيري که در پيشروي
دريا و يا تسريع در خارج شدن رسوبات از آب ،نسبت داد.
 -9در برشهاي جنوب ناحيه پلور ،فيلزمين (البرز مرکزي) ،باختر شاهرود ،گل
بيني (البرز خاوري) و گويداغ (البرز باختري) ،بخش انتهايي سازند دليچاي داراي
گرهکهاي چرتي است به طوري که در سازند الر ميزان چرت افزايش مييابد اما
در برش الگو مرز ميان سازندهاي دليچاي و الر توسط يک اليه شيل خاکستري
رنگ با ستبراي  1متر قابل تشخيص است .الزم به يادآوري است که اين بخش در
ديگر برشها ديده نميشود.
 -5نتيجهگيري
 -1سازند دليچاي در منطقه شمال خاوري دامغان (برش طالو) با تناوبي از مارن و
سنگآهک نازک تا ستبراليه به ستبراي  156متر رخنمون دارد.
 -2سازند دليچاي در برش طالو بر اساس تغييرات سنگچينهاي بهچهار بخش تقسيم
ميشود.
 -3در يک نگاه ميتوان سنگهاي ژوراسيک مياني شمال خاوري دامغان را
با سنگهاي همزمان خود در ديگر نقاط ايران همارز دانست ،به اين ترتيب که
بخشهاي زيرين سازند دليچاي با سازندهاي پروده در کوههاي شتري و شمال طبس
(ايران مرکزي) ،کشفرود در کپه داغ و بخش زيرين بغمشاه در حوضه طبس،
بخشهاي بااليي سازند دليچاي با سازندهاي شال در کوههاي تالش (شمالباختر
البرز) ،چمنبيد در کپه داغ ،بغمشاه در طبس – نايبند ،قلعه دختر در باختر کوههاي
شتري (ايران مرکزي) و سورمه در زاگرس قابل قياس است.

 -4مرز زيرين سازند دليچاي با سازند شمشک در برش طالو بهطور ناهمساز است.
ناهمسازي اشاره شده مربوط به رويداد سيمرين مياني است ،بنابراين منطقه مورد
مطالعه در زمان ژوراسيک مياني مانند ديگر نقاط ورقه ايران تحت تأثير رويداد
سيمرين مياني قرار داشته است.
 -5همبري ميان سازندهاي دليچاي و الر تدريجي است كه از نشانههاي آن تبديل
سنگآهک متوسط تا ستبراليه خاکستري با مياناليههاي مارن سازند دليچاي به
سنگآهکهاي ستبراليه تا تودهاي با رنگ هوازده خاکستري است ،همچنين شروع
سازند الر با گرهکهاي چرتي آشکار ميشود.
 -6بهطور کلي سازند دليچاي در البرز خاوري ستبراي بيشتري نسبت به البرز مرکزي
و باختري دارد .تفاوت ستبراي سازند دليچاي در نقاط مختلف البرز و همچنين با
سازندهاي همارز خود را ميتوان به ناهموار بودن توپوگرافي ،نشست نسبي حوضه
رسوبگذاري ،و ورود مواد و در پيشروي دريا و يا تسريع در خارج شدن رسوبات از
آب ،نسبت داد.
 -7از سازند دليچاي در برش طالو ،در مجموع تعداد  1750نمونة فسيلي جمعآوري
شد که  1491نمونه از آنها مربوط به آمونيتها و  259نمونه مربوط به ديگر گروههاي
فسيلي است.
 -8از مجموع آمونيتهاي مطالعه شده 11 ،خانواده 27 ،جنس و  33گونه آمونيتي
شناسايي و بهطور سيستماتيک طبقهبندي شد.
 -9از ميـان خـانوادههـاي موجـود ،خـانـواده هـايPhylloceratidae (٪19/9( ،
( Perisphinctidate (٪30/6و ( Reineckeiidae (٪18/3باالترين درصد فراواني را در

برش مورد مطالعه دارند.
 -10برخالف فراواني بهنسبت زياد ديگر گروههاي فسيلي در برش مورد
مطالعه ،کميابي خانوادههاي  Parkinsoniidae, Tulitidae, Lytoceratidaeو
 Aspidoceratidaeبا کمتر از  ٪1قابل توجه است.
 -11جنسهاي مورد مطالعه زير فراواني نسبي بيشتري دارند،Phylloceras .
،Hecticoceras ،Oxycerites ،Lytoceras ،Ptychophylloceras ،Calliphylloceras
،Rehmannia ،Ebrayiceras ،Morphoceras Macrocephalites ،Cadomites

 Choffatia ،Collotia ،Reineckeiaو .Perisphinctes
 -12با مطالعه آمونيتهاي سازند دليچاي در منطقه شمالخاوري دامغان ،زونهاي
آمونيتي زير شناسايي شده استParkinsoni Zone, Zigzag - Aurigerus zones, :
Subcontractus Zone, Bullatus - Gracilis zones, Anceps-Coronatum zones,
.Atleta Zone

 -13با توجه بهتشابه بسيار زياد آمونيتهاي شناسايي شده در منطقه دامغان با انواع
شناخته شده در شمالباختري اروپا و مناطق کناري مديترانه )،(Submediterranean
ميتوان نتيجه گرفت که طي باژوسين پسين  -آکسفوردين درياي موجود در
البرز خاوري با درياي موجود در اروپا و مديترانه در ارتباط و موقعيت ديرينه
جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در شمال اقيانوس تتيس بوده است .افزون برآن،
زيستزونبندي آمونيتي مناطق نامبرده تا حدود زيادي قابل تعميم بهمنطقه
مورد مطالعه است.
 -14كهنترين آمونيت يافت شده از سازند دليچاي در شمالخاوري دامغان
 ،Parkinsoniaمربوط به باژوسين پسين ( )Parkinsoni Zoneاست.
 -15شناسايي و معرفي جوانترين آمونيتهاي يافت شده از بخشهاي
انتهايي سازند دليچاي در شمالخاوري دامغان شامل Peltomorphites sp. :و
 Parawedekindia sp.که بهصورت برجا برداشت شد ،گویای آن است که اين
سازند در شمالخاوري دامغان تا زمان آکسفوردين نيز ادامه دارد.
 -16با توجه به زياي روزنبران شروع سازند دليچاي در منطقه با زون روزنبران
 Ophtalmidium Zoneهمخواني دارد .
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 -17پايان سازند دليچاي در برش مورد مطالعه با زون روزنبران
) (Globigerina helveto – jurassica Zoneهمخواني دارد.
 -18شناسايي و معرفي افق فشرده سرخ رنگ ( )Condensed sectionبهستبراي
تقريبي  3متر (عضو )4شامل :سنگآهکهاي پالژيک در بخش سازند دليچاي در
برش مورد مطالعه ،با آمونيتهايي به سن کالووين مياني  -بااليي.
 -19قاعده بخش  4داراي آمونيت  Macrocephalitesفراوان است که در درون
سنگآهک متوسط تا ستبراليه خاکستري همراه با مياناليههايي از مارن خاکستري
رنگ ديده ميشود .اين فسيل بهعنوان يک شاخص ،ميتواند معرف زمان شروع
کالووين باشد.
 -20تمام ميكروفسيلهاي موجود در سازند دليچاي از انواع روزنداران شناور هستند
و وجود انواع كفزي در آن ناچيز است.
 -21بر اساس بررسي آمونيتها ،سن سازند دليچاي در منطقه شمالخاوري دامغان
(محدوده ساختاري البرز خاوري) ،باژوسين پسين  -آکسفوردين تعيين شده است.

 -22از ميان ديگر گروههاي فسيلي بهترتيب  144نمونه بلمنيت ( 72 ،)٪55/5نمونه
براکيوپود ( 29 ،)٪27/7نمونه اسفنج ( 10 ،)٪11/1نمونه پلسيپود ( )٪3/8و  4نمونه
گاستروپود ( )٪1/5فراواني نسبي بيشتري دارند.
 -23از مجموع براکيوپودهاي جمعآوري شده 7 ،جنس بهشرح زير شناسايي و معرفي شد.
Wattonithyris sp. -1

Lissajousithyris sp. -2

Lophothyris sp. -7 Mexicaria sp. -6 Colosia sp. -5 Plectothyris sp. -4

 -24براساس بررسي زياي ميكروسكوپي توالي مورد مطالعه 17 ،جنس 8 ،گونه و 2
زيستزون معرفي شده است.
سپاسگزاري
در پايان اين مقاله ،نگارنده الزم ميداند مراتب سپاس خود را از اساتيد بزرگوار
آقايان مهندس حسين پرتوآذر و سرکار خانم دکتر بهراممنش براي بررسي بازوپايان
ابراز دارند.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه (شمال خاوري دامغان) (باال) و نقشه راههاي دسترسي به برش مورد بررسی (پايين).
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شکل  - 2محدوده آمونيتهاي سنگهاي ژوراسيک مياني و بااليي در برش طالو.
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شکل  - 3ستون چينهشناسي سازند دليچاي در برش طالو (البرز خاوري ،شمال خاوري دامغان).
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شکل  - 4ستون چينهشناسي سازند دليچاي در برش طالو (البرز خاوري ،شمال خاوري دامغان).
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شکل  - 5نماي سازندهاي شمشک ،دليچاي و الر در شمالخاوري دامغان .الف) نمایی از سازندهای شمشک ،دلیچای ،الر در شمال خاور دامغان برش طالو(نگاه به جنوب) .ب) نمایی از سیلت های
زغال دار سازند شمشک .ج) همبری ماسه سنگ آهکی با مارن خاکستری روشن (نگاه به سمت جنوب) .چ) نمایی از تناوب مارن و آهک عضو  3سازند دلیچای (دید به سمت باختر) .ح) تصویری از

آمونیت  Bullatimorphitesمتعلق به عضو  3سازند دلیچای .خ) نمایی از تناوب آهک ومارن عضو  3سازند دلیچای (نگاه به سمت باختر)
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خ

شکل  - 6نماي سازندهاي دليچاي و الر در شمالخاوري دامغان .الف) نمایی از آهک خاکستری رنگ متوسط الیه ،پایین عضو  4و در سمت راست نمایی از آمونیت  Macrocephalitesمتعلق به این

عضو .ب) نمایی از آهک قرمزرنگ متوسط الیه ،میانه عضو ( 4نگاه به سمت جنوب) و در سمت راست نمایی از آمونیت  Reineckeiaمتعلق به این عضو .ج) تصویری از آمونیت Peltomorphites

متعلق به خانواده  Aspidoceratidaeاز قسمت باالیی عضو  4سازند دلیچای .چ) تصویری از آمونیت  Parawedekindiaمتعلق به خانواده  Aspidoceratidaeازقسمت باالیی عضو  4سازند دلیچای.
ح) نمایی از قسمت های باالیی سازند دلیچای به همراه مرز زیرین این سازند با سازند الر (نگاه به سمت جنوب) .خ) تصویری از سنگ آهک توده ای چرت دار متعلق به سازند الر در برش طالو
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شکل  - 7مقايسه سازند دليچاي در البرز مرکزي ،البرز باختري و البرز خاوري -1 :برش طالو (در اين مطالعه) -2 ،برش گل بيني ،منطقه جاجرم (Majidifard,

 -3 ،)2003برش گويداغ ،منطقه مراغه (نيک نهاد -4 ،)1386 ،برش باختر شاهرود (شفيع زاده -5 ،)1380 ،برش فيل زمين ،شمالباختري امامزاده هاشم (جمشيدي،

 -6 ،)1387برش جنوب ناحيه پلور (توتونچي -7 ،)1380 ،برش نمونه (.)Steiger, 1996

شکل  - 8نمودار آماري خانوادههاي آمونيتي سازند دليچاي در منطقه شمال خاوري دامغان.
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شکل  -9مقايسه آماري تاکسونهاي جانوري سازند دليچاي در البرز باختري ،البرز مرکزي و البرز خاوري.

شکل  - 10مقايسه آماري تعداد جنسهاي موجود در سازند دليچاي در شمالخاوري دامغان.
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Plate 1

1a,b: Oxycerites cf. yeovilensis (ROLLUER,1911)(E. Bath.) 2a,b: Hecticoceras (Lunuloceras) cf. pseudopunctatum
pseudopunctatum (LAHUSEN)(M. Calv.) 3a,b: Hecticoceras (Lunuloceras) cf. paulowi (DE TSYTOVITCH)(L. Calv.)
4: Cadomites (Cadomites) aff. deslongchampsi (ORBIGNY, 1846)(L. Baj.-E. Bath.) 5: Cadomites (Cadomites) aff. extinctus
(QUENSTEDT)(E. Bath.) 6: Bullatimorphites (Bomburites) aff. suevicus (J.ROEMER)(E. Bath.) 7: Macrocephalites cf. rotundus
(QU. 1847)(E. Calv.) 8a,b: Macrocephalites cf. tumidus (Reinecke, 1818)(E. Calv.)
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Plate 2

1a,b: Parkinsonia (Parkinsonia) sp. (BAYLE, 1878)(L. Baj.) 2a,b: Morphoceras cf. macrescens (BUCKMAN, 1923) (E. Bath.)
3a,b: Ebrayiceras cf. rursum BUCKMAN (E. Bath.) 4a,b: Rehmannia (Loczyceras) cf. reissi STEINM (M. Calv.) 5a,b: Rehmannia
(Loczyceras) cf. sequanica (BOURQUIN, 1968)(M. Calv.) 6a,b: Reineckeia (Reineckeia) cf. anceps (REINECKE, 1818)(M. Calv.)
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Plate 3

1: Collotia cf. gigantea (BOURQ.)(M. Calv.) 2: Collotia cf. collotiformis (JEAN.)(L.Calv.) 3a-c: Choffatia cf. recuperoi (GEMMELLARO,
1872)(E. Calv.) 4: Peltoceras sp. (WAAGEN, 1871)(L. Calv.) 5: Peltomorphites sp. (BUCKMAN, 1925)(Oxf.) 6a,b: Parawedekindia
sp. (SCHINDEWOLF, 1925)(Oxf.)
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