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  دهچکی
از مارن، شیل، سـنگ آهـک و   غالباً  داراي ستبراي زیادي بوده و) شمال شرق ایران(ساختاري بینالود پهنه در  پسین ـ   هاي رسوبی ژوراسیک میانیردیف

آ از بین زیاي در این میان خانواده فیلوسراتیده .هاي رسوبی حاوي زیاي آمونیتی فراوان و متنوعی استاین ردیف. شده است تشکیلهاي مارنی سنگ آهک
در ایـن  ی شـده  یهـاي شناسـا  گونه. درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و مورد مطالعه قرار گرفته است 40آمونیتی موجود با سهمی حدود 

  :عبارتند ازپژوهش 
Calliphylloceras  demidoffi, Callipylloceras disputabile, Holcolissoceras sp., Holcophylloceras zignodianum, 
Phylloceras aff. kudernatschi, Phylloceras sp., Phylloceras velaini, Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) biarcuatum, 
Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) euphyllum, Sowerbyceras  tortisulcatum, Sowerbyceras sp. 

 

  .، بینالودپسین ـ آ، ژوراسیک میانینواده فیلوسراتیدهآمونیت، خا: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
کیلومتر در شمال  400هاي بینالود با درازاي حدود رشته کوه

داغ در  شرق ایران واقع و در بـین واحـدهاي سـاختمانی کپـه    
شمال، ایران مرکـزي در جنـوب و البـرز در غـرب محصـور      

د شـرقی  ههـا امتـدا  ایـن رشـته کـو   ). 1355نبـوي  (اسـت   شده
ــران بــه شــمار مــی کوه پــس از . رودهــاي البــرز در شــمال ای

حرکات تکتونیکی سیمرین میانی در باژوسین پسین، ردیـف  
ف کربناتـه  سیلیسی آواري گروه شمشـک توسـط یـک ردیـ    

هاي بزرگـی از ورقـه ایـران را تـا     شود که بخشـ جایگزین می
ــی  آخــر ــاندهسیســتم ژوراســیک م ــورزیش و ( اســت پوش ف

سـاختاري   پهنهردیفهاي مورد مطالعه در . )a2009همکاران، 
ایـن ردیفهـا   . پسین قرار دارد ـ  بینالود به سن ژوراسیک میانی

، براکیوپــود، ، بلمنیــتی ماننــد آمونیــتیماکروفســیلها داراي
کـه در ایـن میـان آمونیتهـا      باشـند مـی و خارپوست  ايدوکفه

 از کــل آمونیتهــاي. فراوانتــرین ماکروفســیل موجــود هســتند 

  هاي رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره

  87- 68): 2( 3، 1389زمستان 
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آ بـا حـدود   هخانواده فیلوسـراتید ) نمونه 1060 تعداد(موجود 
درصد، بیشترین فراوانی را به خود اختصـاص داده اسـت    40

  .)1نمودار (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیشینه مطالعات انجام شده در منطقه
میالدي هیچ گونه بررسی زمـین شناسـی    1970تا قبل از سال 

از این تـاریخ  . بودسیتماتیکی در مورد بینالود صورت نگرفته 
هاي زمین شناسی و مطالعـات بعـدي توسـط    به بعد تهیه نقشه

بیشـتر ایـن   . سازمان زمین شناسی در این منطقه آغـاز گردیـد  
مطالعات بر روي بخشهاي شرقی و به ویژه در اطراف مشـهد  

اغلب مطالعات انجام شـده در ایـن زمـان    (متمرکز بوده است 
 و 1992و  1991 ،علوي: ننددر باره تکتونیک منطقه است، ما

آقانباتی و همکاران  1365در سال . )1983 ،المرر و همکاران
آنهـا   .مشـهد را تهیـه کردنـد    1:2500000نقشه زمین شناسـی  

ادل البـرز در  هـاي بینـالود معـ   ردیفهاي ژوراسـیک را در کوه 
هـاي البـرز بـراي آنهـا اسـتفاده      سـازند  اسـامی نظر گرفته و از 

  . نمودند
مطالعـات در  ( چینه شناسی و فسیل شناسـی  طالعاتاز جمله م
که در بینـالود و   دیگري ) هاي رسوبی مزوزوئیکمورد ردیف

 پژوهشــهاي تــوان بــهنــواحی همجــوار صــورت پذیرفتــه مــی
، پــورلطیفی )1379(فــر ،  مهــدي)1379(خــاتونی مالیوســفی 

عاشـوري و  ، )الـف و ب 1386(رئوفیان و همکاران  ،)1385(

، سید امامی و )1387(مرجوي و همکاران  ،)1387(همکاران 
مجیدي فـرد   ،)a,b 2010و  2004و  1995و 1988(همکاران 

ــوادي  ،)2003( ــورو  واعــظ ج ــورزیش و )2006( لطیفیپ ، ف
اشـاره   )2009( طـاهري و همکـاران   و )a,b2009 (همکـاران  

 .نمود

بـا مطالعـه ردیفهـاي ژوراسـیک     ) 2009(ویلمسن و همکاران 
بینالود در بخـش شـرقی آن، ایـن ردیفهـاي      میانی در ـ  ینپیش

ی را به سازند عـارفی، بـازه حـوض و آغـنج تقسـیم      یغیردریا
ــا  ــرده و آنه ــر    ر ک ــرز در نظ ــروه شمشــک در الب ــادل گ ا مع

 . گیرند می
  

  موقعیت برشهاي مورد مطالعه
سـاختاري   پهنـه در  پسین ـردیفهاي رسوبی ژوراسیک میانی  

 منظـور بـه  . باشـند دي میبینالود داراي گسترش و ستبراي زیا
مطالعات دیرینه شناسی سه برش قرونه، چهار بـرج و ناویـا از   

هاي بینـالود انتخـاب گردیـده    شرق به سمت غرب رشته کوه
  ).1شکل ( است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ژوراسیک میانی  هاي آمونیتیهاي خانوادهمقایسه درصد نمونه :1نمودار
 ساختاري بینالود پهنهدر  و پسین

 

 نقشه راههاي دسترسی به برشهاي مورد مطالعه:  1شکل 
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  : در زیر مشخصات برشهاي  ذکر شده آورده شده است
 شرقی 56˚، 41΄، 36˝ی یاین برش با طول جغرافیا: برش ناویا

کیلـومتري   59در شـمالی   37˚، 23΄، 4˝ی یو عرض جغرافیـا 
 کیلــومتري شــهر   53جــاجرم و  گرمــه و  شــرق شهرســتان  

). 1شکل (سنخواست در شمال روستاي ناویا واقع شده است 
نخسـتین  . اسـت متر  1060گیري شده این برش ستبراي اندازه

ــه ــهــاي برداشــت شــده در ایــن  الی رش حــاوي آمونیتهــاي ب
هــا نیــز داراي ســین بــوده و آخــرین الیــهشــاخص باژوســین پ

  .باشدآمونیتهاي شاخص تیتونین می
 57˚، 10΄، 32˝ییاین برش  با طول جغرافیـا : برش چهار برج

 34در شـــمالی  37˚، 12΄، 9˝ی یعـــرض جغرافیـــا شـــرقی و
کیلومتري شهرستان اسفراین و در شمال روستاي چهـار بـرج   

ي شده این برش گیرستبراي اندازه). 1شکل (واقع شده است 
هاي مطالعه شده این برش شـامل  اولین الیه. باشدمتر می 549

ها نیـز داراي  آمونیتهاي شاخص باژوسین پسین و آخرین الیه
  . باشندآمونیتهاي شاخص کیمریجین می

کیلـومتري شــمال شهرســتان   43ایـن بــرش در   :بـرش قرونــه 
 58˚، 41΄، 36˝ی ینیشابور واقـع شـده و داراي طـول جغرافیـا    

باشــد  مــیشــمالی  36˚، 35΄، 8˝ی یعــرض جغرافیــاشــرقی و 
 متـر  5/710گیـري شـده ایـن بـرش     ستبراي انـدازه ). 1شکل (

هاي ردیفهاي مورد مطالعه در این برش نخستین الیه. باشدمی
هـاي  داراي آمونیتهاي شاخص باژوسین پسین و آخرین الیـه 

  . است جینیمطالعه شده داراي آمونیتهاي شاخص کیمر
 ردیفهــاي رســوبی زیــرین،ر تمــامی برشــهاي مطالعــه شــده د

ی از ســنگهاي سیلیســی آواري بــه رنــگ     یشــامل ردیفهــا  
که در بعضی از نقاط حاوي آثار فسیلی  استخاکستري تیره 

این ردیفهـاي سیلیسـی آواري   . باشندهاي زغال دار میو الیه
 توان معادل سـازند شمشـک در البـرز در نظـر گرفـت     را می

  ).2شکل (
سـتبري از   اي مطالعه شده شامل واحـد هی برشایبخشهاي ابتد

باشــد کــه بــه صــورت هــم شــیب بــر روي شــیل و مــارن مــی

سنگهاي سیلیسی آواري گـروه شمشـک قـرار گرفتـه اسـت      
  ).3شکل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حاوي ردیفهاي  )معادل سازند شمشک( زیرین هاي رسوبیفردی: 2شکل 
 )برش چهار برج:  4برش ناویا، :  3برش قرونه، :  2و1(سیلیسی آواري 

 

١ 

٢ 

٣ 

٤ 
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فراوانی زیاي آمـونیتی در ایـن واحـدها کـم بـوده و حضـور       
 Garantiana ،Parkinsonia ،Cadomitesی از یهـــانمونـــه
هاي آغازین تـوالی  دهنده سن باژوسین پسین براي بخشنشان 

ی از یدر ادامـه، تـوالی شـامل ردیفهـا    . باشـد  مطالعه شـده مـی  

سنگ آهک، مارن، شـیل و سـنگ آهـک مـارنی بـه رنـگ       
خاکستري تا خاکستري تیره به سن ژوراسیک میانی تا پسـین  

توان معـادل سـازند   ا  میتوالی مطالعه شده ر). 4شکل (است 
   .دلیچاي در البرز در نظر گرفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ــاال ردیفهــاي رســوبی در تمــامی برشــها شــامل ســنگ   ییب
آهکهاي دولومیتی و آهکی صخره ساز بـه رنـگ زرد کـم    

باشد که بـه صـورت   می) معادل سازند الر( رنگ تا نخودي

ر گرفتـه  قراتدریجی و هم شیب بر روي توالی مورد مطالعه 
سـتونهاي چینـه شناسـی     8 تا 6در شکلهاي ). 5شکل (است 

  .برشهاي مورد مطالعه آورده شده است
  
  
  
  
  
  
  

 )برش ناویا: 4 ؛برش چهار برج: 3 ؛برش قرونه: 2و1(ردیفهاي مورد مطالعه  باالییمیانی و  قسمتهاي: 4شکل 

٢ ١ 

٤ ٣ 

  )برش چهار برج: چپ ؛برش قرونه: راست(در توالی مورد مطالعه  )ازند الرمعادل س(باالیی ردیفهاي رسوبی  :5شکل 
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  ستون چینه شناسی برش قرونه: 6شکل   
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  ستون چینه شناسی برش چهار برج :7 شکل  
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  ستون چینه شناسی برش ناویا :8شکل 
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   (Taxonomy)توصیف دیرینه شناختی 
هـاي مهـم آمونیتهـا در    کی از خانوادهآ یخانواده فیلوسراتیده

ایـن خـانواده داراي بـازه    . روددوران مزوزوئیک به شمار می
 Discophyllitidaeسنی طوالنی بـوده و احتمـاالً از خـانواده    

ــتق  ــاس مش ــت  در تری ــده اس ــراتیده. ش ــاي آ در زمانفیلوس ه
جـز   ه ژوراسیک و کرتاسه گسترش جهانی زیادي داشته و بـ 

فراوانـی یافـت   نواحی تتیس و پاسـیفیک بـه   ایالت بورآل در 
ینـات  یهاي مهم ساختمانی ایـن خـانواده تز  از ویژگی. شوندمی

ــیار کــم  ــودن پوســت  و ســطحی بس ــازك ب ــا ۀن در . ســت آنه
لـین و همکـاران    توسـط  ارائـه شـده   جدیدترین طبقه بنـدي  ک

بـه شـرح    آ بـه پـنج زیرخـانواده   خانواده فیلوسراتیده، )2009(
  :دانتقسیم شده زیر

Calliphylloceratinae (Spath 1927) 
Neocalliphylloceratinae (Jolly 2000) 
Phylloceratinae (Zittel 1884) 
Phyllopachyceratinae (Collignon 1937) 
Ptychophylloceraceratinae (Collignon 1956) 

 هـاي شـده در منطقـه از زیرخـانواده    یافـت هـاي  اغلب نمونـه 
Calliphylloceratinae و Phylloceratinae ــی  باشـــــندمـــ

هـاي مطالعـه شـده    توصیف دیرینه شناختی نمونه). 2 نمودار(
  .استآمده در زیر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــن قســمت  ــورد اســتفاده در ای ــر   اصــطالحات م ــه شــرح زی ب
  :باشند می

SN: شماره نمونه.  
D (mm): قطـري کـه از انتهـاي دور     ترجیحاً(متر قطر به میلی

  ).کندآخر عبور می
Wh (mm): مترارتفاع دور پیچش به میلی.  
Wt (mm) :مترعرض دور پیچش به میلی.  

U (%) :نسبت قطر ناف به قطر نمونه (U=u/D) به درصد.  
H (%):  نسبت ارتفاع دور پیچش به قطر نمونـه (H=Wh/D) 

  .به درصد
W (%) : نسبت عرض دور پیچش به قطر نمونـه (W=wt/D) 
 .به درصد

Q:  ــی ــاع دور پـ ــبت ارتفـ ــیچش نسـ ــه عـــرض دور پـ  چش بـ
(Q=H/W).  

  
Order AMMONOIDEA Zittel, 1884 

Suborder PHYLLOCERATINA Arkell, 1950 
Superfamily PHYLLOCERATACEAE Zittel, 1884 

Family PHYLLOCERATIDAE Zittel, 1884 
Subfamily PHYLLOCERASTINAE Zittel, 1884 

Genus Phylloceras Suess, 1865 
Type Species Ammonites heterophyllus Sowerby, 1820 

Phylloceras sp. 
Plate 1:figs. 1a-c 

هاي اول و مونـه از بخشـ  دو ن :هاتعداد و محل پیدایش نمونه
، یـک نمونـه از بخـش    )Q3101و  Q2102( دوم برش قرونه
و یـک نمونـه از بخـش دوم بـرش     ) N2103(دوم برش ناویا 

  .)C2102(چهار برج 
لـوت، الغـر، انـدازه صـدف کوچـک،      صـدف اینو  :توصیف

سطح پشتی محدب و گرد شده، مقطع عرضـی پـیچش تخـم    
ارتفـاع و  . باشدمی discoconeمرغی و شکل ظاهري صدف 

نـاف  . یابدضخامت پیچش در دور آخر به آرامی افزایش می
ــاد    ــاف زی ــواره ن در ســطح صــدف . اســتبســته و شــیب دی

شـده و تـا    شود که از حاشیه نـاف شـروع  ی دیده مییشیارها
حدود یک سوم ضخامت دیـواره بـه صـورت مسـتقیم ادامـه      

در دور ) هاي شـکمی رشیا(ها تعداد این فرورفتگی .است یافته
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آثار خطـوط درز فیلوسـراتیتی در سـطح    . عدد است 12آخر 
  . صدف قابل مشاهده است

  کالووین ـ یباتونین میان :سن

  
Phylloceras aff. kudernatschi (Hauer, 1852) 

Plate 1: figs. 2a-c, 3a-c 
2009 Phylloceras (phylloceras) kudernatschi, Lebrun, 

P. 265, tab. 4, fig. A. 
سه نمونه از بخش سوم بـرش   :هاتعداد و محل پیدایش نمونه

هاي ، چهار نمونه از بخش)Q3105و  Q3102 ،Q3103(قرونه 
و  N2104،N3103 ، N4101(دوم تـا چهــارم بـرش ناویــا   

N4103 (  و دو نمونه از بخش دوم برش چهار بـرج)C2104 
  .) C2105و

صدف اینولوت، اندازه صدف متوسط، سطح پشـتی   :توصیف
مقطـع عرضـی دورهـا تخـم مرغـی تـا        .گرد و محدب اسـت 

کشیده، ناف بسته و ارتفاع پـیچش بـه آرامـی افـزایش یافتـه      
ینات بـوده و در سـطح   یسطح صدف صاف و بدون تز. است

  .استآثار خط درز فیلوسراتیتی به خوبی قابل مشاهده 
  اکسفوردین پسینـ  اتونینب :سن

  
Phylloceras velaini Munier-Chalmas in Haug, 1891 

Plate 1: figs. 4a-c, 5a-c 
1977 Phylloceras velaini, Joly, p. 178, pl. 6, fig. 4, pl. 

41, fig. 7. 

ها ه به تعداد زیاد نمونهبا توج :هامحل پیدایش نمونه تعداد و
عدد از  10هاي مورد نظر، در زیر ویژگیهاي پارامتري در برش

 ،Q3106، Q3107، Q3108، Q3109(آنها آورده شده است 
Q3110، N2105، N2106، C1102، C3105  وC3106.( 

صدف اینولوت و کوچک، سطح پشـتی محـدب و    :توصیف
ه و مقطع عرضی دورها تخم مرغی تا بیضی کشـیده  گرد شد

، نـاف بسـته و   discoconeشـکل ظـاهري بـه صـورت     . اسـت 
ارتفاع و ضخامت پیچش در . شیب دیواره ناف متوسط است

هـا  در تمـامی نمونـه  . اسـت  دور آخر به سرعت افزایش یافتـه 
سطح . استآثار خط درز فیلوسراتیتی به خوبی قابل مشاهده 

  .ینات می باشدیتز صدف صاف و بدون
  کالووین پیشین ـباتونین پیشین  :سن

  
Subfamily Calliphylloceratinae (Spath, 1927) 

Genus Calliphylloceras (Spath, 1927) 
Type Species Phylloceras disputabile (Zittel, 1869) 

Calliphylloceras disputabile (Zittel, 1869) 
Plate2: figs. 3a-c 

2005 Calliphylloceras disputabile Schlogl, P. 360, pl. 1, 
fig. 11 

سه نمونه از بخشـهاي سـوم و    :هاتعداد و محل پیدایش نمونه
، سه نمونه از )Q6103و  Q3116، Q6101(ششم برش قرونه 

ــا   بخشــ ــرش ناوی ــتم ب ــا هف ــنجم ت  و N5103، N6101(هاي پ
N7105 (      ــرش چهــاربرج ــنجم ب ــه از بخــش پ ــک نمون و ی

)C5102.(  
صدف اینولوت و اندازه صدف متوسط تـا بـزرگ،    :توصیف

محدب و گرد شده و مقطع عرضی دورها بیضی  سطح پشتی

Q W 
(%) 

H 
(%) 

Wt 
(mm) 

Wh  
(mm) 

D 
(mm) SN  

1.71 33 57 16 28 47 Q2102 1 
1.77 34 60 14 25 41 Q3101 2 
1.84 31 57 13 23 40 N2103 3 
1.34 43 58 21 29 50 C2102 4 

 SN D 
(mm) 

Wh 
(mm) 

Wt 
(mm) 

H 
(%) 

W 
(%) Q 

1 Q3102 31 19 13 62 43 1.44 
2 Q3103 78  45 23 57 30 1.9 
3 Q3105 49 27 18 55 37 1.47 
4 N2104 49 28 18 57 42 1.36 
5 N3103 73 41 25 56 36 1.53 
6 N4101 130 80 47 63 35 1.8 
7 N4103 197 120 66 60 33 1.81 
8 C2104 73 34 23 47 33 1.46 
9 C2105 71 33 22 45 30 1.5 

Q W 
(%) 

H 
(%) 

Wt 
(mm) 

Wh 
(mm) 

D 
(mm) SN  

1.4 35 51 14 20 39 Q3106 1 
1.5 39 59 13 20 33 Q3107 2 
1.3 45 61 14 19 31 Q3108 3 
1.4 39 55 15 21 38 Q3109 4 
1.4 37 55 15 22 40 Q3110 5 
1.4 38 54 17 24 44 N2105 6 
1.48 41 61 13 19 31 N2106 7 
1.52 38 58 23 35 60 C1102 8 
1.47 40 56 10 14 25 C3105 9 
1.52 38 58 14 21 36 C3106 10 
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ناف بسته و شـیب دیـواره نـاف کـم     . است) عمودي(کشیده 
بــوده،   platyconeتــا  discoconeشــکل ظــاهري . باشــدمــی

در . ارتفاع و ضخامت پیچشی به آرامـی افـزایش یافتـه اسـت    
این . شودسطح، شیارهاي جانبی به شکل سیگموئید دیده می

رفته بـوده و اثـر آن در سـطح پشـتی بـه       شیارهاي جانبی فرو
در بـین  . شـود صورت فرورفتگی کـامالً مشخصـی دیـده مـی    

شـود،  کوتاهی دیـده مـی  ) ریبهاي(هاي شیارهاي جانبی دنده
ها تا حدود یک سوم ضـخامت پـیچش ادامـه یافتـه     این دنده

آثار خط درزها در سطح صدف به خوبی قابل مشاهده . است
  .است
  فوردیناکسـ  نینباتو :سن

Q W 
(%) 

H 
(%) 

Wt 
(mm) 

Wh 
(mm) 

D 
(mm) SN  

1.44 38 55 35 50 90 Q3116 1 
1.5 36 54 30 45 83 Q6101 2 
1.57 35 55 30 46 80 Q6103 3 
1.65 32 53 31 51 96 N5103 4 
1.66 33 55 24 38 67 N6101 5 
1.8 31 56 36 64 114 N7105 6 
1.7 33 57 37 63 110 C5102 7 

  
Calliphylloceras demidoffi (Rousseau, 1842) 

Plate 2: figs. 4a-c 
1927 Calliphylloceras aff. demidoffi Spath, PP. 52-

53, tab. 7, fig. 8 
1951 Calliphylloceras demidoffi Jeannet, PP. 27-

28, tab. 5, fig. 5 
1957 Calliphylloceras demidoffi Beznosow, PP. 

26-27, fig. 8 
1976 Calliphylloceras demidoffi  kopik, P. 139, 

tab. 1, figs. 2a , b, 3a-c, 4a-c 
2009 Calliphylloceras demidoffi  Lebrun, P. 266, 

tab. 5, fig. B 
هاي دوم و دو نمونـه از بخشـ   :هاتعداد و محل پیدایش نمونه

 و یک نمونه از بخـش ) Q3117 و Q2107(سوم برش قرونه 
  ).C2109(دوم برش چهار برج 

صدف اینولوت، اندازه صـدف متوسـط تـا بـزرگ،      :توصیف
سطح پشتی محدب و گرد شده و مقطع عرضی پیچش بیضی 

 discoconeف شکل ظاهري صـد . باشدمی) عمودي(کشیده 
ناف . و ارتفاع و ضخامت پیچش به آرامی افزایش یافته است

در سطح صدف خطوط برجسـته ظریـف و    .کامالً بسته است
این خطـوط داسـی شـکل از ناحیـه     . اندپرتراکمی قرار گرفته

در سطح پشتی . اندناف آغاز شده و تا سطح پشتی ادامه یافته
احتمـاالً محـل   شـود کـه   تعدادي برجستگی کوتـاه دیـده مـی   

امـا اثـرات    ،باشـد رسیدن شیارهاي جانبی بـه ایـن سـطح مـی    
شیارهاي جانبی به علـت فرسـایش بـه راحتـی قابـل مشـاهده       

در ســطح صــدف اثــرات خــط درز بــه خــوبی قابــل  . نیســت
  .مشاهده است

  کالووین پیشینـ  باتونین پسین :سن
Q W 

(%) 
H 

(%) 
Wt 

(mm) 
Wh 

(mm) 
D 

(mm) SN  
1.7 34 58 38 65 112 Q2107 1 
1.6 35 56 53 85 150 Q3117 2 
1.58 38 60 29 45 75 C2109 3 

  
Subfamily Calliphylloceratinae (Spath, 1927) 

Genus Holcophylloceras (Spath, 1927) 
Type species Phylloceras mediterranium (Neumayer 

1871) 
Holcophylloceras zignodianum (d'Orbigny, 1848) 

Plat2: figs. 1a-c, 2a-c 
1919 Phylloceras zignodianum, Trauth, P. 366 
1923 Phylloceras zignodianum, Trauth, P. 222 

1951 Holcophylloceras zignodianum  Jeannet, P. 
28, Pl. 5, fig. 7 

2009 Holcophylloceras zignodianum Schlogl, P. 
61, figs. 4: 1-2 

2009 Holcophylloceras zignodianum Lebrun, P. 
268, tab. 7, figs. A, B, C 

هاي سـوم  چهار نمونه از بخش :هاتعداد و محل پیدایش نمونه
، )Q5106 و Q3112، Q4102 ،Q4103(تا پنجم برش قرونه 

 و N4104(هاي چهـارم و پـنجم بـرش ناویـا     دو نمونه از بخش
N5106 (چهـار   هاي پـنجم و ششـم بـرش   و سه نمونه از بخش

  ).C6102 و C5106 ،C5107(برج 
صدف اینولوت، اندازه صـدف متوسـط تـا بـزرگ،      :توصیف

سطح پشتی محدب و گرد شده و  مقطع عرضی دورها بیضی 
ناف بسته و شیب در ناحیه ناف کـم  . است) عمودي(کشیده 

. باشـد مـی  platyconeتـا   discoconeو شکل ظاهري صدف 
. زایش یافتـه اسـت  ارتفاع و ضـخامت پـیچش بـه سـرعت افـ     
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ینات سطح صدف شامل شیارهاي جانبی است که از ناف یتز
کمی به سمت دهانـه، از حـدود   ي شروع شده و پس از انحنا

یک دوم ضخامت دیواره به صورت مستقیم بـه سـطح پشـتی    
اثر این شیارهاي جانبی در سطح پشتی بـه صـورت   . رسندمی

جـانبی در   تعداد این شیارهاي. کامالً فرو رفته مشخص است
هـاي  عدد بـوده و در فاصـله بـین آنهـا، دنـده      6نیم دور آخر 

متعددي قرار گرفته که از سطح پشتی شروع شده و  ظریف و
تا فاصله حدود یک چهـارم ضـخامت دیـواره پیچشـی ادامـه      

سـطح پشـتی بـه     کامالً مستقیم بوده و درها این دنده. اندیافته
  .هم متصل هستند

  آکسفوردین پسینـ  کالووین میانی :سن

 
 

Genus Ptychophylloceras (Spath, 1929) 
Type Species Phyllocers feddeni (Waagen, 1875) 

Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) biarcuatum 
Munier-Chalmas in Collot, 1880 

Plate 3: figs. 1a-c 
1977 Ptychophylloceras  biarcuatum, Joly, p.305, 

pl.28, fig.5, pl.56, fig.4. 
هاي دوم چهار نمونـه از بخشـ   :هاتعداد و محل پیدایش نمونه

 و) Q3119و  Q2104، Q2105،Q3118(و سوم برش قرونه 
ــه از بخــش  ــا  چهــار نمون  ،N2106، N2107(دوم بــرش ناوی

N2108  وN2109.(  
صدف اینولوت، اندازه صدف کوچک تا متوسـط،   :توصیف

سـطح پشــتی محـدب و گــرد شـده و مقطــع عرضـی پــیچش     
ــوده و  discoconeشــکل ظــاهري صــدف  . اي اســتهدایــر ب

. ارتفاع و ضخامت پیچشی به آهستگی از افزایش یافته اسـت 

صـدف  . ناف نسبتاً بسته بوده و دیواره ناف شیب زیادي دارد
شـیارجانبی در دور   5داراي . اسـت ) چـاق (تاحدودي حجیم 

این شـیارهاي جـانبی از نـاف آغـاز شـده و بـا        .باشدآخر می
یادي به طـرف دهانـه تـا حـدود دو سـوم ضـخامت       انحناي ز

کمی به سمت مقابل  يدیواره ادامه یافته و پس از آن با انحنا
دهانه تا حدودي به صورت مستقیم به سـطح پشـتی رسـیده و    

اثـرات  . انـد  جا برجستگیهاي کوچکی را ایجاد نمـوده  در آن
  .ها کامالً مشخص استخط درز در بعضی از نمونه

  کالووین پسین ـ باتونین :سن
Q W 

(%) 
H 

(%) 
Wt 

(mm) 
Wh 

(mm) 
D 

(mm) SN  
1.13 38 43 16 18 42 Q2104 1 
1.64 34 56 17 28 50 Q2105 2 
1.68 32 54 15 25 46 Q3118 3 
1.23 39 48 17 21 43 Q3119 4 
1.66 30 50 18 30 60 N2106 5 
1.58 34 54 19 30 55 N2107 6 
1.56 30 47 14 22 46 N2108 7 
1.30 33 43 14 18 42 N2109 8 

  
Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) euphyllum 

(Neumayr, 1870) 
Plate 3: figs. 2a-c 

2009 Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) 
euphyllum, Schlogl, P. 61, fig. 4: 3-4, 7 

هاي دوم و دو نمونـه از بخشـ   :هاتعداد و محل پیدایش نمونه
ــوم ــه   س ــرش قرون ــه از  ) Q3111و  Q2108(ب ــار نمون و چه
 ،C3107، C3108(هاي سوم تا پـنجم بـرش چهـار بـرج     بخش

C4104  وC5101.(  
صدف اینولوت، اندازه صـدف متوسـط تـا بـزرگ،      :توصیف

سطح پشتی محدب تا گرد شـده و مقطـع عرضـی آن بیضـی     
، نـاف بسـته و شـیب    discoconeشکل ظاهري . کشیده است
ارتفــاع و ضــخامت پــیچش در . اســت توســطم دیــواره نــاف

در سطح صدف آثـار  . دورآخر به سرعت افزایش یافته است
ایـن شـیارهاي جـانبی از     .شـود تعدادي شیار جانبی دیده مـی 

ناف شروع شده و با پیچشی ناگهانی به سمت دهانه در ادامه 
جـا   آن در رسـند و به صورت سینوسـی بـه ناحیـه پشـتی مـی     

Q W 
(%) 

H 
(%) 

Wt 
(mm) 

Wh 
(mm) 

D 
(mm) SN  

1.60 33 53 56 90 166 Q3112 1 
1.43 32 46 32 46 98 Q4102 2 
1.51 33 50 25 38 75 Q4103 3 
1.5 34 51 28 42 81 Q5106 4 
1.72 29 50 11 18 35 N4104 5 
1.75 33 58 8 14 24 N5106 6 
1.9 31 59 7 13 22 C5106 7 
1.6 35 57 31 51 88 C5107 8 
2.0 26 53 14 28 52 C6102 9 
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ایـــن  .دهنـــدمـــی ارتفـــاعی راهاي کـــم برجســـتگیتشـــکیل 
  . دهندها کمی به سمت دهانه تمایل نشان میبرجستگی

  اکسفوردین ـ باتونین پیشین :سن
Q W 

(%) 
H 

(%) 
Wt 

(mm) 
Wh 

(mm) 
D 

(mm) SN  
1.34 41 55 34 44 79 Q2108 1 
1.42 38 54 33 46 85 Q3111 2 
1.41 41 58 42 60 99 C3107 3 
1.5 41 62 34 51 81 C3108 4 
1.4 37 52 32 45 86 C4104 5 
2.0 28 56 24 44 63 C5101 6 

  
Genus Sowerbyceras (Parona & Bonarelli, 1895) 

Type species Ammonites tortisulcatus (d’Orbigny, 
1849) 

Sowerbyceras tortisulcatum (d’Orbigny, 1841) 
Plate 3: figs. 5a-c 

2000 Sowerbyceras tortisulcatum, Joly, text-figs 
236-242, P. 28, figs. 4-6. 

2007 Sowerbyceras tortisulcatum, Cecca and 
Savary, P. 515, figs. 4, B. 

2009 Sowerbyceras tortisulcatum,  Lebrun, PP. 
268, 269,  tab.7, 8 figs. D, E, F, A, B 

 هاي دوم،از بخشـ پـنج نمونـه    :هاتعداد و محل پیدایش نمونه
ــه    ــرش قرونـ ــنجم بـ ــوم و پـ ، Q2112، Q2113،Q3120(سـ

Q5110  وQ5112( پـنجم بـرش ناویـا     ، یک نمونه از بخـش
(N5107)  ــه از بخــش ــار بــرج     و دو نمون ــم بــرش چه شش

)C6102 وC6103 .(  
صدف اینولوت، اندازه صدف متوسط، سطح پشـتی   :توصیف

مسطح تا کمی گرد شده و مقطع عرضی دور پیچش بیضوي 
 discoconeشـکل ظـاهري صـدف     .باشـد مـی  تا چهارگوش

بوده و ارتفاع و ضخامت پیچش بـه آهسـتگی افـزایش یافتـه     
. باشـد ناف بسته و دیواره ناف داراي شیب زیـادي مـی  . است

  دوخمـه (شیار جانبی سیگموئید شـکل   4در دور آخر داراي 
s کمی  ياین شیارهاي جانبی از ناف با انحنا. باشدمی) شکل

از شـده و تـا حـدود سـه چهـارم ضـخامت       به طرف دهانه آغ
دیگـري بـه سـمت     يجـا بـا انحنـا    دیواره ادامه یافته و در آن

هنگـام رسـیدن بـه    یابنـد و در  دهانه تا منطقه پشتی ادامـه مـی  

انـد  وجـود آورده ه هاي کم ارتفاعی را بسطح پشتی برجستگی
  .باشندکه کمی به سمت دهانه متمایل می

  آکسفوردین :سن
Q W 

(%) 
H 

(%) 
Wt 

(mm) 
Wh 

(mm) 
D 

(mm) SN  
1.5 32 50 21 32 64 Q2112 1 
1.5 32 48 20 30 62 Q2113 2 
1.45 38 55 24 35 63 Q3120 3 
1.54 35 54 30 46 85 Q5110 4 
1.53 32 49 17 26 53 Q5112 5 
1.48 37 55 31 46 83 N5107 6 
1.58 34 54 26 41 75 C6102 7 
1.58 36 57 22 35 61 C6103 8 

  
Sowerbyceras sp. 
Plate 3: figs. 4a-c 

هاي پیـدا شـده از   بیشتر نمونه :هامحل پیدایش نمونه تعداد و
هاي دوم و سوم برش قرونـه و تعـدادي نیـز از بخشـهاي     بخش

با توجه بـه  . باشنداول و دوم در برشهاي چهار برج و ناویا می
ي هــاي پیـدا شـده در زیـر ویژگیهــا   تعـداد بسـیار زیـاد نمونـه    

، Q2115( پـــارامتري تعـــدادي از آنهـــا آورده شـــده اســـت
Q2116 ،Q2118 ،Q3114 ،Q3115 ،C2111 ،C2112 ،
C3110 ،N2109  وN3105.(  
صــدف کمــی اولــوت، انــدازه صــدف متوســط تــا  :توصــیف

سـطح  . بزرگ، ناف کمی باز و شیب دیواره ناف زیاد اسـت 
پشتی مسطح تا کمی گرد شده و مقطع عرضی دور مربعی تـا  

شـکل ظـاهري صـدف    . باشـد هاي گرد میتطیلی با گوشهمس
planorbicone ــت ــی در دور   . اس ــاع پیچش ــخامت و ارتف ض

در سـطح داراي چنـدین   . آخر به آرامی افـزایش یافتـه اسـت   
ایـن شـیارها در ناحیـه    . باشـد شیار جانبی سینوسی شـکل مـی  

ــتقیمی     ــاع و مس ــدگیهاي کــم ارتف ــث ایجــاد برآم پشــتی باع
  .اند شده
  آکسفوردین پسین ـنین باتو :سن
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Holcolissoceras sp. 
Plate 3: figs. 3a-c 

هاي چهارم، سه نمونه از بخش: هاتعداد و محل پیدایش نمونه
و دو ) Q7102 و Q4105، Q6104(ششم و هفتم برش قرونه 

و  C6103(و هشتم برش چهـار بـرج   هاي ششم نمونه از بخش
C8102.(  
صــدف کمــی اولــوت، انــدازه صــدف متوســط تــا  :توصــیف

سـطح پشـتی   . بزرگ، ناف باز و شیب دیواره ناف زیاد است
مسطح تـا کمـی گـرد شـده و مقطـع عرضـی دور مربعـی تـا         

شـکل ظـاهري صـدف    . باشـد هاي گرد میمستطیلی با گوشه
planorbicone چش در دور آخر ضخامت و ارتفاع پی. است

در سـطح داراي چنـدین شـیار    . به آرامی افزایش یافتـه اسـت  
باشـد، ایـن شـیارها در ناحیـه پشـتی      جانبی سینوسی شکل می

 .اندباعث ایجاد برآمدگیهاي کم ارتفاع و مستقیمی شده

 آکسفوردین پیشین تا آکسفوردین پسین: سن

  
  
  
  

  گیري هنتیج
ساختاري بینـالود غالبـاً    پهنه ردیفهاي رسوبی مورد مطالعه در

مــارن تشــکیل از ســنگ آهــک، ســنگ آهکهــاي مــارنی و  
هـا بـه صـورت هـم شـیب بــر روي      ن ردیفایـ . گردیـده اسـت  

معـادل سـازند شمشـک قـرار      آواري ردیف رسوبی سیلیسـی 
ی با گذر تدریجی به سنگ آهکهـاي  یگرفته و در بخش باال

رنگ و ضخیم الیـۀ معـادل سـازند الر تبـدیل      نخودي تا زرد
ی شده  بینالود با زیاي آمونیتی یزیاي آمونیتی شناسا. شودمی

اسـتان  (تی مناطق حاشـیه اي مدیترانـه   و زونهاي زیستی آمونی
واقــع در شــمال بــاختري اقیــانوس ) آمــونیتی ســاب مدیترانــه

ارتبــاط  )2008؛ پــیج، 1997کــاریو و همکــاران، ( پـالئوتتیس 
ــی   ــان مـ ــی را نشـ ــدنزدیکـ ــراتینا   . دهـ ــته فیلوسـ ــر راسـ زیـ

)Phylloceratina (مونوئیدآ هستند که از مـرز  تنها گروه از آ
کنند و در واقع تمـام آمونیتهـاي   ر میژوراسیک عبوـ   تریاس
پـیج،  ( انـد هاي ژوراسیک و کرتاسه از آن منشعب شده دوره

) Lytoceratina(در کنـــار زیـــر راســـته لیتوســـراتینا . )2008
 یتتیس اسـت کـه گـاه   ن فراوانی فیلوسراتینا در ایالت بیشتری

درصد کل فونهاي آمونیتی را به خـود اختصـاص    50بیش از 
ردیفهـاي رسـوبی ژوراسـیک میـانی و زبـرین      در . داده است

ــاً درصــد    ــز غالب ــران نی ــمال ای ــایر   ش ــتر از س ــراتینا بیش فیلوس
هاي آمونیتی است، در مقابـل کمبـود یـا فقـدان کامـل      گروه

ــی  ولیت ــه م ــب توج ــراتینا جل ــدس ــایرر،  ( کن ــامی و ش ــید ام س
a,b2010( .  بـرده معـرف عمـق     معموالً فراوانی دو گـروه نـام

مطالعــه خــانواده . ی کمتــر اســتیغرافیــابیشــتر و مــدارهاي ج
جـنس و   6ی یبه شناساساختاري بینالود  پهنهدر آ فیلوسراتیده

بر اساس زیاي آمونیتی موجود . گونه منجر گردیده است 11
ــراي برشــ ـ    ســن باژوســین پســین  هاي شــرقی و کیمــرجین ب

 ـ  و سن باژوسـین پسـین   )هاي قرونه و چهار برجبرش( مرکزي
مطالعــه شــده  )بــرش ناویــا( تــرین بــرش یتیتــونین بــراي غربــ

  .گرددپیشنهاد می
  

Q W 
(%) 

H 
(%) 

Wt 
(mm) 

Wh 
(mm) 

D 
(mm) SN  

2.8 20 55 16 45 82 Q2115 1 
1.24 39 48 25 31 65 Q2116 2 
0.91 60 55 36 33 60 Q2118 3 
2.1 21 46 11 24 52 Q3114 4 
1.2 35 44 15 19  43 Q3115 5 
1.5 29 47 22 35 75 C2111 6 
1.8 25 45 27 49 110 C2112 7 
1.1 40 43 25 27 62 C3110 8 
1.5 33 47 26 38 80 N2109 9 
1.8 25 45 11 20 45 N3105 10 

Q U 
(%) 

W 
(%) 

H 
(%) 

Ud 
(mm) 

D 
(mm) SN  

1.2 27 38 47 20 73 Q4105 1 
0.8 25 65 55 16 65 Q6104 2 
1.9 23 23 45 25 105 Q7102 3 
1.2 27 38 47 18 66 C6103 4 
2 28 22 45 12 42 C8102 5 
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Description of plates 
Plate 1: 1a-c:  Phylloceras sp. Qhoroneh section section, sample No., Q2102. 2a –c: Phylloceras aff. 
kudernatschi, Qhoroneh section, sample No., Q3103. 3a-c: Phylloceras aff. kudernatschi, Chehar Borj 
section, sample No., C2105. 4a-c:  Phylloceras velaini, Chehar Borj section, Sample No., C1102. 5a-c:  
Phylloceras velaini, Qhoroneh section, sample No., Q3109. Scale bars 1 Cm. 
 
   
Plate 2: 1a-c: Holcophylloceras zignodianum , Chehar Borj section, sample No., C5107. 2a-c:  
Holcophylloceras zignodianum, Qhoroneh section, sample No., Q4103. 3a-c: Callipylloceras disputabile, 
Qhoroneh section, sample No., Q3116. 4a-c: Calliphylloceras  demidoffi , Qhoroneh section, sample No., 
Q3117. Scale bars 1 Cm. 
 
 
Plate 3: 1a-c: Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) biarcuatum, Navia section, sample No., N2107. 2a-c: 
Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) euphyllum, Chehar Borj section, sample No., C3108. 3a-b: 
Holcolissoceras sp., Qhoroneh section, sample No., Q4105. 4a –c: Sowerbyceras sp., Navia section, sample 
No., N4101. 5a-c: Sowerbyceras  tortisulcatum, Qhoroneh section, sample No., Q3114. Scale bars 1 Cm. 
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