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  چکیده

هـاي ضـخیمی از   هاي بینالود رخنمـون داشـته و شـامل ردیـف    کوهبا ستبراي زیاد و گسترش فراوان در رشته سازند دلیچاي
پسین ـ باتونین این سازند در پنج بـرش   هاي باژوسینها و داینوسیتآمونیت. باشدآهک مارنی، شیل و مارن میآهک، سنگ

جنس  18به شناسائی بررسی حاضر منجر. و بررسی قرار گرفته استبرج و ناویا مورد مطالعه فریزي، قرونه، دهنه اجاق، چهار
باشـند و  مدیترانـه مـی  هاي زیستی ایالت زیسـتی سـاب  زون آمونیتی که منطبق بر زونزیست 9گونه آمونیتی در قالب  43و 

  .زون استاندارد، گردیده استها در قالب دو زیستگونه از داینوسیست 30جنس و  24ی یشناسا
  هابینالود، ژوراسیک، سازند دلیچاي، آمونیت، داینوسیست: هاژهواکلید

 
Biostratigraphy of lower parts of Dalichai Formation based 

on ammonite fauna and dinocysts in Binalud ranges. 
 
Abstract 
Dalichai Formation with high thickness and widespread outcrops in Binalud ranges mainly consists of 
limstone, marly limestone, shale and marl. Late Bajocian-Bathonian ammonites and dinocysts of this 
Formation have been studied in five stratigraphic sections: Fraizi, Ghoroneh, Dahaneh Ojagh, Chehar 
Borj and Navia. This study led to identification of 18 genuses and 43 species of ammonites whiten 9 
biozones that correspond to sub-Mediterranean province biozones and 24 genuses and 30 species of 
dinocystes whiten 2 standard biozones.  
Keywords: Binalud, Jurassic, Dalichai Formation, Ammonites, Dinocysts 
 

  مقدمه
گنـدوانا بـوده اسـت در اواخـر      قـاره شرق ابرسیمرین که اساساً بخشی از شمال قارهعنوان بخشی از خردایران به ورقه

اوراسیا بوده  قارهتوران که بخشی از ابر پرمین از گندوانا جدا شده و با حرکتی به سمت شمال، در طی تریاس به ورقه
بدلیل این برخورد اقیانوس پـالئوتتیس  ). Sengör, 1990  ،Stämpfli et al. 1991: براي مثال(کند می است، برخورد

رویـداد  (ایـران و تـوران در تریـاس میـانی ـ بـاالیی      شدن پالئوتتیس، اولـین برخـورد ورقـه   در طی بسته. شودبسته می
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در حوالی تریـاس ـ  ژوراسـیک روي    ) main Cimmerian event(رویداد اصلی سیمرین . دهدروي می) ائوسیمرین
-این تغییـرات در کـوه  . گردددهد و موجب تغییرات شدیدي در میزان رسوبگذاري در حوضه فورلندي البرز میمی

یک فاز ) باژوسین باالئی(میانی بعد از رویداد سیمرین). Wilmsen et al. 2009a(پیوندد هاي بینالود نیز به وقوع می
رسوبگذاري رسـوبات  ) حوضه جنوبی خزر(وجود آمده ایران روي داده و در حوضه بهال ورقهکششی جدید در شم

در این ). Fürsich et al. 2005, 2009a  ،Wilmsen et al. 2009a(عمیق دریائی سازند دلیچاي صورت گرفته است 
). Thierry, 2000(انـد دههاي شمالی نهشته شبید در بخشهاي جنوبی و چمنرسوبی سازند دلیچاي در بخشحوضه

داغ در  واقع و در بین واحدهاي سـاختمانی کپـه  شرق ایران کیلومتر در شمال 400هاي بینالود با طولی در حدود کوه
میـانی ـ     هـاي ژوراسـیک  ردیـف  ).1355نبـوي  (مرکزي در جنوب و البرز در غرب محصور شده اسـت  شمال، ایران

هـاي مـارنی و   آهـک تبراي زیادي برخوردار بوده و غالبا از مارن، شـیل، سـنگ  باالئی در زون ساختاري بینالود از س
و  اي، براکیوپـود، دوکفـه  ، بلمنیـت ی مانند آمونیـت یهااین ردیفها داراي ماکروفسیل .آهک ساخته شده استسنگ

در ایـن تحقیـق زیـا    . رونـد به شمار میها فراوانترین ماکروفسیل موجود که در این میان آمونیت باشندمیخارپوست 
در . سازند دلیچاي مورد بررسی واقع شده اسـت ) باژوسین ـ باتونین  (اي هاي قاعدههاي بخشآمونیتی و داینوسیست

برج و ناویا انتخاب و مطالعات بر روي آنها متمرکز شناسی فریزي، قرونه، دهنه اجاق، چهاراین تحقیق پنج برش چینه
  ).1شکل (شده است 

 
  اري باژوسیننگچینهزیست

 40متر و ناویا  32برج متر، چهار 33متر، دهنه اجاق  80متر، قرونه  40پسین در برش فریزي هاي باژوسینستبراي الیه
ها در برش قرونه مشاهده ها در این بخش از برشبیشترین تنوع زیا آمونیتی و داینوسیست. گیري شده استمتر اندازه

هـا و  هـا از داخـل نـدول   هاي برداشت شده و داینوسیستمطالعه شده اغلب آمونیتهاي در بسیاري از برش. شودمی
هاي هاي شناسائی شده در این بخش از برشترین آمونیتشاخص. باشندهاي قرمز فشرده میهاي ابتدائی الیهقسمت

  :ازپنج گانه عبارتند
 Phyllopachyceras viator, Nannolytoceras sp., Nannolytoceras tripartitum, Oppelia (Oppelia) 
subcostata, Cadomites (Polyplectites) globosus, Garantiana sp., Parkinsonia (Parkinsonia) 
Parkinsoni, Leptosphinctes (Leptosphinctes) cf. coronaries, Vermisphinctes cf. vermiformis, 
Planisphinctes cf. tenuissimus, Cadomites (Polyplectites) globosus, Strigoceras sp., Planisphinctes cf. 
tenuissimus . 

ــه   ــود گون ــاي موج ــین زی ــاي  در ب  ، Vermisphinctes cf. vermiformis, Oppelia (Oppelia) subcostataه
Parkinsonia (Parkinsonia) parkinsoni,  زیستی شاخص زونParkinsoni باشند ولـی مجمـوع زیـا موجـود     می

  . باشندها میبرشدر این بخش از  Parkinsoniو   Garantiana ،Niortenseهاي زیستی بیانگر زون
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ه  سـازند دلیچـاي در پهـن     پسین، فراوانی و تنوع نسبتاً قابل توجهی در میان اشکال داینوسیستی در قاعـده در باژوسین
را   هاي داینوسیست ترتیب بیشترین گونهاشکال پروکسیمیت و پروکسیموکوریت به. شود ساختاري بینالود مشاهده می

  :هاي زیر اشاره کرد توان به گونه هاي این زمان می مترین داینوسیستاز مه. دهند به خود اختصاص می
Aldorfia aldorfensis, Carpathodinium predae, Chytroeisphaeridia chytroeides, Cribroperidinium 
crispum, Dichadogonyaulax sellwoodii, Ellipsoidictyum reticulatum, Escharisphaeridia pocockii, 
Gonyaulacysta jurassica, Meiourogonyaulax valensii, Mendicodinium groenlandicum, 
Nannoceratopsis raunsgaardii, Sentusidinium sparsibarbatum, Lithodinia caytonensis, Tubotuberella 
dangeardii. 

زیســـتی اســـتاندارد زون ،Cribroperidinium crispumشـــاخص   اي گونـــه چینـــه  زیســـت  محـــدوده مبنـــايبـــر
Cribroperidinium crispum Total range zone (Poulsen & Riding, 2003) بـه سـن    سـازند دلیچـاي    در قاعده

هاي زیستی زیستی قابل انطباق بر زوناین زون. ساختاري بینالود قابل شناسایی و تفکیک استپسین در پهنهباژوسین
  .باشدمی Parkinsoniو   Garantiana ،Niortenseآمونیتی 

  
  نگاري  باتونینچینهزیست

متر و ناویا 115متر، چهار برج  229متر، دهنه اجاق 120متر، قرونه  280هاي باژوسین در برش فریزي ستبراي الیه
هاي هاي مطالعه شده اغلب آمونیتزمان نیز در بسیاري از برشاینهمانند باژوسین در. گیري شده استمتر اندازه160

هاي شناسائی شده در این ترین آمونیتشاخص. باشندهاي قرمز فشرده میهاي انتهائی الیهرداشت شده از قسمتب
  :ازگانه عبارتندهاي پنجبخش از برش

Nannolytoceras tripartitum, Oxycerites cf. orbis, Oxycerites limosus, Oxycerites  cf. oxus,  cf. 
Oxycerites (Oxycerites) yeovilensis, Lissoceras psilodiscus,  Prohecticoceras  cf. retrocostatum, 
Cadomites bremeri, Cadomites (Polyplectites) globosus, Morphoceras (Morphoceras) multiforme, 
Morphoceras cf.  Macrescens, Morphoceras jactatum, Ebrayiceras problematicum, 
Homoeoplanulites (Parachoffatia) arkelli, Prohecticoceras cf. dominjoni, Morphoceras jactatum, 

Homoeoplanulites (Parachoffatia) arkelli. 
 ,Oxycerites limosusي هاو گونه    orbisزیستی شاخص زون   Oxycerites cf. Orbis ها، گونهدر بین این گونه  

Morphoceras (Morphoceras) multiforme, Morphoceras cf. macrescens, ، Morphoceras jactatum 
Ebrayiceras problematicum, زیستی شاخص زونZigzagگونه ، Oxycerites cf. Oxus هاي زیستی شاخص زون

Subcontractus-Morissi  گونـه ، Homoeoplanulites (Parachoffatia) arkelli  زیسـتی زون شـاخص Discus و 
  .روندبه شمار می Bremeriزیستی شاخص زون Cadomites bremeri گونه

در این بازه زمانی اشکال . شود ها مشاهده می تدر طی این زمان تنوع و فراوانی بسیار قابل توجهی در میان داینوسیس
هـاي   بیشتر گونه. دهند ها را به خود اختصاص می پروکسیموکوریت، پروکسیمیت و کوریت به ترتیب بیشترین گونه
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هـاي   توان به گونه باتونین می  هاي از مهمترین داینوسیست. شوند پسین در زمان باتونین نیز یافت میمتعلق به باژوسین
  :اشاره کرد زیر

Adnatosphaeridium caulleryi, Cleistosphaeridium lumectum, Cleistosphaeridium varispinosum. 
Ctenidodinium combazii, Ctenidodinium continuum, Downiesphaeridium polytrichum, Gonyaulacysta 
centriconnata, Gonyaulacysta ceratophora, Gonyaulacysta eisenackii, Korystocysta gochtii, 
Meiourogonyaulax caytonensis, Nannoceratopsis pellucida, Pareodinia ceratophora, 
Rhynchodiniopsis cladophora, Sentusidinium villersense, Tubotuberella apatela, Valensiella ovulum. 

 مبنـاي که بـر  Dichadogonyaulax sellwoodii Interval zone (Poulsen & Riding, 2003)استاندارد  زیستیزون
باال  در Ctenidodinium combazi  گونه حضورو آخرین در زیر  Cribroperidinium crispum  آخرین حضور گونه

سـازند دلیچـاي قابـل     Cribroperidinium crispum Total range zoneزیسـتی گـردد، بـر روي زون   مشـخص مـی  
،  Zigzag ، Subcontractus  ،Morissiهـاي زیسـتی آمـونیتی    زیسـتی قابـل انطبـاق بـا زون    یـن زون ا. شناسایی است

Bremeri  وDiscus سـاختاري  در بخـش مرکـزي پهنـه   اجـاق واقـع   با این حال در برش دهنه  .باشددر پهنه بینالود می
بخـش زیـرین ایـن بـایوزون قابـل      هـا،   بینالود، به سبب عدم وجود شرایط مناسب اکولوژیکی و فقـدان داینوسیسـت  

  . باشد شناسایی نمی
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Plate 1: Figs. 1a-b. Garantiana (Garantiana) cf. baculata, Figs. 2a-c. Ebrayceras problematicum, Figs. 3a-c. 
Parkinsonia (Parkinsonia) parkinsoni, Figs. 4a-b. Leptosphinctes (Leptosphinctes) sp., Figs 5. Leptosphinctes 
(Prorsisphinctes) sp., Figs 6a-b. cf. Morphoceras (Morphoceras) parvum. Figs 7a-b. Morphoceras (Morphoceras) 
multiforme, Figs 8a-b. Cadomites (Polyplectites) globosus, Figs 9a-b, 10. Morphoceras (Morphoceras) jacatum, Figs. 
11a-b. Cadomites bremeri  
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Palte 2: 1. Meiourogonyaulax 
valensii Sarjeant 1966, sample 18. 2. 
Pareodinia ceratophora Deflandre 
1947, sample 27. 3. 
Chytroeisphaeridia chytroeides 
(Sarjeant 1962) Downie & Sarjeant 
1965, sample 26. 4. Carpathodinium 
predae (Beju 1971) Drugg 1978, 
sample 10. 5. Aldorfia aldorfensis 
(Gocht 1970) Stover & Evitt 1978, 
sample 10. 6. Cribroperidinium 
crispum (Wetzel 1967) Woollam & 
Riding 1983, sample 10. 7. 
Barbatacysta pilosa (Ehrenberg 
1854) Cortinat 1989, sample 8. 8. 
Lithodinia caytonensis (Sarjeant 
1959) Gocht 1976, sample 17. 9 - 
10. Gonyaulacysta jurassica 
(Deflandre 1938) Norris & Sarjeant 
1965 emend. Sarjeant 1982, samples 
42 & 62. 11. Sentusidinium 
villersense (Sarjeant 1968) Sarjeant 
& Stover 1978, sample 42. 12- 15. 
Rhynchodiniopsis cladophora 
(Deflandre 1938) below 1981, 
samples 57 & -56. 16- 19. 
Ctenidodinium combazii Dupin 
1968, samples 26, 27, 31 & 42. 20. 
Escharisphaeridia pocockii 
(Sarjeant 1968) Erkmen & Sarjeant 
1980, sample 49. 21. Ctenidodinium 
tenellum Deflandre 1938, sample 42. 
22- 23. Gonyaulacysta 
centriconnata 
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