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  چکیده
میـانی ـ    ژوراسیک(زند دلیچاي ها در سااز آمونیت Lytoceratinaو  Phylloceratinaي راستهتغییرات میزان فراوانی دو زیر

هـاي  گرفته و با اطالعات حاصل از مطالعات رخسـاره برج و ناویا مورد بررسی قراربرش قرونه، برمهان، چهار در چهار) پسین
هاي دریایی عمیق و کاهش ایـن  ها  در تجمعات آمونیتی منطبق بر رخسارهافزایش این گروه. رسوبی انطباق داده شده است

راسـته در بـرش ناویـا مشـاهده     بیشترین فراوانی این دو زیر. تر دریایی استهاي کم عمقه، منطبق بر شرایط محیطدو گرو
میـانی ـ    رسوبی بینـالود در طـی ژوراسـیک   هاي حوضهترین بخشدهنده عمیقاي نشانشود، جائی که مطالعات رخسارهمی

  .باشدپسین می
  هاهاي رسوبی، آمونیتسنجی دیرینه، رخسارهانی ـ پسین، عمقمیبینالود، ژوراسیک :ها واژهکلید

 
Applications of Ammonites for paleobathymetry: an example 
of Middle-Late Jurassic succession in the Binalud Mountains 

 
Abstract 
The frequency changes of   Lytoceratina and Phylloceratina (ammonites) in Dalichai Formation 
(Middle-Late Jurassic) have been studied in four stratigraphic sections (Ghoroneh, Bormahan, Chehar 
Borj and Navia) and have been adopted with information of sedimentary facies studies. Increasing of 
these groups in ammonite assemblages coincides with deep marine facies and reducing them with 
more shallow marine environments. The highest frequency of these two suborder can be observed in 
Navia section, where the facies studies show the deepest parts of the Binalud sedimentary basin 
during the Middle-Late Jurassic.  
Keywords: Binalud, Middle-Late Jurassic, paleobathymetry, sedimentary facies, ammonites. 
 

  مقدمه
سـاختی البـرز در   شرقی در بین واحدهاي زمینغربی ـ جنوب شرق ایران با روند شمالهاي بینالود در شمالرشته کوه

-سازند دلیچاي به سن ژوراسـیک ). 1355نبوي، (داغ در شمال واقع شده است وب و کپهمرکزي در جنغرب، ایران
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ساختی از ستبرا و گستردگی زیادي برخوردار بوده و حاوي زیاي آمونیتی فـراوان و  ـ پسین در این واحد زمینمیانی 
هـاي مختلـف، امکـان    در زمـان هاي مختلف این زیا فراوانی زیاي آمونیتی موجود و تغییرات گروه. باشدمتنوعی می

زیا آمونیتی موجود با زیا حاشـیه مدیترانـه   . سنجی دیرینه فراهم کرده استهاي آماري را براي مطالعات عمقبررسی
)Sub-Mediterranean province (ارتباط ایـن منطقـه بـا     دهندهدهند که نشانقرابت و وابستگی نزدیکی را نشان می

در مطالعـه حاضـر فراوانـی نسـبی دو زیـر      . باشـد ي این اقیانوس در زمان ژوراسیک مـی سایر نقاط موجود در حاشیه
-میانی ـ پسین در سازند دلیچاي در رشـته  در طی ژوراسیک Lytoceratinaو  Phylloceratinaي مهم آمونیتی راسته

داده شـده اسـت تـا بتـوان     شـناختی انطبـاق   هاي سنگهاي بینالود بررسی و نتایج حاصل از این مطالعه با بررسیکوه
اساس مجموعـه ایـن مطالعـات    زیست قدیمه آنها را به نحو بهتري بررسی نمود و برراسته  و محیطارتباط این دو زیر

  .سنجی دیرینه به نحو مطلوبتري مشخص نمودها را در عمقکاربرد آمونیت
 

  روش مطالعه
-آهـک، سـنگ  ر بیشتر مناطق بینالود غالباً از مارن، سـنگ ـ پسین دمیانی هاي سازند دلیچاي به سن ژوراسیکنهشته

در این منطقه سازند دلیچـاي بـه   . سنگ و کنگلومرا تشکیل شده استهائی از ماسهالیههاي مارنی و بعضاً میانآهک
پیشین ـ میـانی قـرار    آواري سازند شمشک به سن ژوراسیکهاي سیلیسیصورت ناپیوسته و هم شیب بر روي ردیف

ي دولومیتی و چرتی سـازند  الیههاي ضخیمآهکشیب به سنگاست و در مرز باالئی به صورت پیوسته و هم گرفته
بـرج  ، چهـار )متـر  728(، برمهان )متر 5/710(شناسی قرونه مطالعه حاضر برروي چهار برش چینه. گرددالر منتهی می

هاي وجه به فراوانی زیاي آمونیتی موجود در ردیفبا ت). 1شکل (متمرکز شده است ) متر 1062(و ناویا ) متر 5/634(
بـرداري دقیـق انجـام پذیرفتـه و پـس از مراحـل       مورد مطالعه، از زیا موجود در داخل طبقات سنگی و رسوبی نمونـه 

هاي در برگیرنده آنها، مطالعات آماري در مورد زیاي موجود انجام پذیرفتـه  سازي و شناسائی و تعیین سن الیهآماده
نمونه سـنگی گرفتـه شـده و     1000هاي سنگی، تعداد این پس از مطالعات صحرائی و بررسی رخسارهبرعالوه. است

در این تحقیق از . اندرسوبی قرار گرفتهاي و محیطمقطع نازك میکروسکوپی تهیه و مورد مطالعه رخساره 450تعداد 
  . ها مقایسه شده استنتایج آنها استفاده و با فراوانی آمونیت

  
  گیريبحث و نتیجه

مثالً (کنند ها زندگی میچندان دور از خشکیها  داراي زندگی نکتونیک  بوده و در فواصل نهاگر چه اغلب آمونیت
باشند براي شناوري هاي نازك میها از قبیل فیلوسراتینا و لیتوسراتینا که داراي پوستهولی بعضی از گروه) فالت قاره

لیتوسـراتینا و  ). Cecca, 1992(باشـند  پالژیـک مـی  پیـدا کـرده و داراي زنـدگی نیمـه     و شناگري سـازگاري بهتـري  
   ,.Donovan & Howarth, 1982; Cariou et al: براي مثال(روند هاي قلمرو تتیس به شمار میفیلوسراتینا اساساً فرم
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1985; Cecca, 1992 .(انـد بـا تجمعـات    ي مرکزي تتـیس بـوده  در حاشیه بسیاري از مناطقی که در زمان ژوراسیک
گسـترش فیلوسـراتینا و    ).Galaćz, 1980(باشـند  شوند که غنی از لیتوسـراتینا و فیلوسـراتینا مـی   آمونیتی مشخص می

هـاي عمیـق   هاي محیطها در نهشتهگردد، این گروهلیتوسراتنیا اساساً توسط تغییرات نسبی سطح آب دریا کنترل می
 باشـند کمیاب و یـا نایـاب مـی   ) پلت فرم(کنتیننتال هاي اپیهاي محیطشوند ولی در نهشتهراوانی دیده میتتیس به ف

)Company et al., 2005 .( به اعتقاد بسیاري از محققین فیلوسراتینا و لیتوسراتینا شناگران آزاد بوده)در دریاهاي باز (
). Stevens, 1985; Westermann, 1996: براي مثـال (باشند می) شامل آبهاي عمیق( offshoreهاي یا ساکنان محیط

ي دهنـده اي نشـان هـاي رخسـاره  یابـد، ویژگـی  ها در مجموع زیاي آمونیتی افزایش مـی که درصد این گروههنگامی
هـاي  مبناي عمق زیسـتگاه بر) Cecca, 1992(بندي چکّا بر اساس تقسیم). Cecca, 1992(باشد تر میهاي عمیقمحیط

پالژیـک و  هـا تعلـق دارنـد کـه در منـاطق اپـی      هاي لیتوسراتینا و فیلوسراتینا به گـروه پالژیـک  راستهها، زیرونیتآم
هـاي  بـا توجـه بـه تغییـرات گـروه     . کننـد زندگی مـی ) shelf slopes(ها ها و اسلوپفرممزوپالژیک در پیرامون پلت

رسـوبی فراوانـی لیتوسـراتینا و    افـزایش عمـق حوضـه    بندي میتوان چنین نتیجـه گرفـت کـه بـا    مختلف در این تقسیم
همچنین در طی افزایش . یابد و بالعکسها کاهش مینسبی سایر گروهفیلوسراتینا در زیاي آمونیتی افزایش و فراوانی

برمهان، : 2قرونه، : 1(جغرافیایی و راههاي دسترسی به برش هاي مورد مطالعه در ارتفاعات بینالود قعیتمو: 1شکل 
)ناویا: 4برج، چهار: 3  
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در طـول   Lytoceratinaو  Phylloceratinaي راسـته تغییـرات دو  زیـر  . یابـد عمق، پیچیدگی خط درزها افزایش مـی 
هـاي مطالعـه شـده    ترسیم و با دسـته رخسـاره  )  2(هاي چهار گانه در شکل اي مطالعه شده در هر یک از برشهزمان

اي کربناته و آواري در مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی سبب شناسائی دو مجموعه رخساره. انطباق داده شده است
، )Tايمجموعـه رخسـاره  (مـدي  وحیط جـزر اي کربناته در چهار ممجموعه رخساره. هاي مورد نظر شده استنهشته

انـد و  تشکیل شده) Mايمجموعه رخساره(و دریاي باز ) Sايمجموعه رخساره(، سد )Lايمجموعه رخساره(الگون 
توربیدایتـه از  ) Cمجموعه رخساره(هاي آواري اي کربناته دریاي باز به همراه رخسارهدر این میان مجموعه رخساره

که حالیهاي مورد مطالعه برخوردار است و بیانگر محیطهاي عمیق دریایی است درش باالیی در برشفراوانی و گستر
در طی اوائل ). 1393رئوفیان، (مدي از پراکندگی اندکی برخوردار هستند وعمق الگون و بعضاً جزرهاي کمرخساره
-باشـند در باز مـی هنده شرایط محیطی دریايدها نشانهاي شناسائی شده در اغلب برشپسین  دسته رخسارهباژوسین

-این موضوع می. باشدها کم میراسته و فراوانی کل زیاي آمونیتی در این بخش از برشکه فراوانی این دو زیرحالی

ها و به تبع آن کمبود زیا آمونیتی در این بخـش  در این بخش) anoxic(هوازي تواند به دلیل حاکم بودن شرایط غیر
-رنگ با ستبراي محدود، در سه برش بر روي بخشهاي فشرده قرمزطی اواخر باژوسین و اوائل باتونین الیه در. باشد

-ها میباز در این الیههاي شناسائی شده مبین شرایط دریائیدسته رخساره. گرفته استهاي مارنی ـ شیلی ابتدائی قرار

ي مطالعـه شـده در ایـن    راستهباشد ولی فراوانی دو زیرر غنی میها بسیااگر چه زیا آمونیتی موجود در این الیه. باشد
رنـگ میتوانـد در ارتبـاط بـا     ي آمونیتی در طبقات قرمـز کاهش فراوانی این دو خانواده. باشدها چندان زیاد نمیالیه

گرفته در  شکل  (Horst) هايهاي فشرده بر روي هورستاز آنجائی که الیه. شرایط تشکیل این طبقات تفسیر گردد
بنابراین در اعماق کم ولی در یک ) Kandemir & Yılmaz, 2009(رسوبی تحت رژیم کششی تشکیل میشوند محیط

اند، از طرفی با توجه به اینکه لیتوسراتینا و فیلوسراتینا اعماق باال و آمونیتیدا اعماق کمتـر  دریاي کامالً باز ایجاد شده
بر کاهش فراوانی این دو زیرراسته در طبقات فشرده محتمل و فراوانی آمونیتیدا اند بنادادهرا جهت زندگی ترجیح می

-هايمجموعه رخساره(عمقی هاي قرونه و برمهان شرایط کمدر طی باتونین در برش. پذیر استدر این طبقات امکان

TوL (هـاي  زمـان در بـرش   که در طی همـین حالیراسته نیز همراه شده است درحاکم است که با کاهش این دو زیر
راسته همـراه  حاکم بوده است که با افزایش این دو زیر) Mهايمجموعه رخساره(تري برج و ناویا شرایط عمیقچهار

رسـوبی و بـه تبـع آن    شـدگی حوضـه  دهنـده عمیـق  هاي کالووین شرایط عمقی نشاندر بسیاري از بخش. شده است
در بعضـی  ) C-هايدسته رخساره(ن و اکسفوردین طبقات توربیدایت در طی این زما. راسته استافزایش این دو زیر

اگر چه . باشدراسته کم میدر این طبقات میزان فراوانی کل زیا آمونیتی و نیز این دو زیر. شودها مشاهده میاز برش
هاي در طی زمان(ها هاي انتهائی تمامی برشدر بخش. باشندهاي شناسائی شده بیانگر شرایط عمیق میدسته رخساره

 این موضوع بـا  . پیش رفته است) Lهايدسته رخساره(شدگی عمقشرایط به سمت کم) اواخر اکسفوردین تا تیتونین
   د افزایش این دوـدهان میـموارد فوق نش. ده استـکس شـود نیز منعـوجـراسته در زیا مکاهش چشمگیر این دو زیر
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هاي مورد مطالعه از سازند دلیچايها با منحنی فراوانی آمونیتها در برششناسی و انطباق رخسارهستون چینه: 2شکل     
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بوده و هر گاه درصد فراوانی این دو ) دریاي باز( M-هايي آمونیتی در هر زمان منطبق بر مجموعه رخسارهزیرراسته
  .باشدتر میعمقهاي مناطق کمراسته در مجموع زیا آمونیتی کاهش یافته است، منطبق بر مجموعه رخسارهزیر
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