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   چکیده

کربناته شامل  تخریبی و  واحد دو ازحوض ازب وآباد رسوبات کرتاسه پائینی در جنوب مشهد در محدوده روستاهاي امان

حاوي مقادیر قابل توجهی از  سنگ آهکهاي این برش .تشکیل شده است آهکسنگ  شیل و ،سنگ ماسه کنگلومرا،

 ,Ophiomorpha irregulaire  : اثرگونه زیر شناسایی شدند 2اثرجنس و  9ها می باشند که در بین آنها اثرفسیل

?Conichinus, Rosselia, Palaeophycus, Ophiomorpha cf nodosa, Ophiomorpha 
annulata, Spongeliomorpha isp., Thalassinoides isp., Skolithos isp., Planolites 

beverleyensis , Bergaueria isp شناسایی شده،  این هاي  فسیلاثر  پایهبر . و آثارحفاري دوکفه اي ها

رخساره  اسکوالیتوس وگلوسی فانجیتس و بخشی از اثر) ichnofacies(یلی سنگواره ها در رخساره هاي اثرفس

-Semi(ها در یک محیط رمپ کربناته شامل بسترهاي نیم تحکیم یافته این رخساره. اندکروزیانا ایجاد شده

consolidated Substrate ( فروجذر و مديتا مناطق )Sublittoral zone (برجاي گذاشته شده اند  .
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Abstract
Lower cretaceous settings in south Mashhad, Amanabad and Baz Howz villages have been divided into 
siliciclastic and Carbonate units that consists of conglomerate,sandstone,shale and limestone. These
sediments include of considerable  amounts of Trace fossils . Based on this study, 9 ichnogenera and 2
ichnospecies were identified that includes: Ophiomorpha irregulaire., ?Conichinus isp,Rosselia
isp,Palaeophycus isp,Ophiomorpha cf nodosa, Ophiomorpha annulata, Spongeliomorpha isp., 
Thalassinoides isp., Skolithos isp., Planolites beverleyensis , Bergaueria isp.  and bivalve borings. These
identified Trace fossils are belonging to Skolithos, glossifangites and partly to Cruziana ichnofacies that 
indicates this settings have been deposited in a carbonate Ramp system such as semi consolidated substrate 
to sublittoral carbonate zone.
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   مقدمه

پهنه ساختاري بینالود در شمال شرق ایران را یک پهنه تدریجی بین ایران مرکزي و البرز در نظر 

غرب و تحدب به سمت شمال را در  - این پهنه یک رشته کوه سینوسی با روند شرقی .گیرند می

گسترش واقعی این زون . دهد، که ادامه ي شرقی البرز است بخش شمال شرق ایران تشکیل می

رسوبات کرتاسه زیرین رخنمونهاي پراکنده اي از .بین نواحی سبزوار و نیشابور تا مشهد است

در این پژوهش دو .  دراین رشته کوهها وجود دارد که بهترین آنها در جنوب مشهد قرار گرفته اند

 برش از این نهشته ها براي مطالعه انتخاب گردیدند که یکی در روستاي امان آباد ودیگري در

رسوبات مورد مطالعه در هر دو برش به دو واحد تخریبی . روستاي بازحوض قرار گرفته است

به  صورت ناپیوستگی آذرپیبرسوبات تخریبی در بازحوض و امان آباد . وکربناته تقسیم می شوند

مرز فوقانی درهر . ترتیب برروي سنگهاي دگرگون شده ژوراسیک وگرانیتهاي مشهد قرار گرفته اند

ضخامت  . فرسایشی است جنوب مشهد در موجودرش مشابه تمام رخنمونهاي کرتاسه پائینی دو ب

براي رسیدن به برش  .باشد می متر 39و 5/47در دو برش یاد شده به ترتیب مطالعه  رسوبات مورد

کیلومتر و نرسیده  30نیشابور حرکت کرد پس از طی - جاده قدیم مشهدامان آباد بایستی درمسیر 

اي امان آباد و در موقعیت شمال شرق روستاي امان آباد و درسمت چپ جاده مذکور به به روست

براي رسیدن به برش بازحوض، مسیر یاد شده را ادامه داده و پس از . برش مورد نظر دست یافت

کیلومتر در مسیر جاده اي که به سمت شمال غرب امتداد  5رسیدن به شهرستان ملک آباد حدود 

برش مورد نظر در جنوب شرق . ه و به ناحیه اي معروف به بازحوض می رسیمیافته طی نمود

درشکل زیر راههاي دسترسی به مناطق مورد نظر ارائه شده است . روستاي بازحوض قرار دارد

  ).1شکل (



  
  راههاي دسترسی به منطقه موردنظر:1شکل 

  

   شرح و بحث

در ) گیاهان، جانوران وآغازیان(بقایاي فعالیت هاي زیستی جانداران ) trace fossils(ها اثرفسیل

مورد عمق سنجی، ها اطالعات خوبی درفسیلاز آنجا که اثر. رسوبات و سنگهاي رسوبی هستند

، میزان اکسیژن، یکنواختی بستر رسوبی، نرخ )الیگوتروفیک/یوتروفیک(سطح انرژي، شرایط غذایی 

سازي محیط چینه نگاري سکانسی ارائه میدهند، ابزارهاي مناسبی براي بازفرسایش و /رسوبگذاري

، افیومورفاعبارتند از  در توالی مورد مطالعه اثرجنسهاي شناسایی شده. باشنددیرینه می

روسال و  ،کونیکنیوساسکوالیتوس، تاالسینوئیدس، برگوآریا، پالنولیتس، اسپونژلیومورفا، 

براي شناسایی این آثار فسیلی .تگی زیستی واثرات حفاري دوکفه اي ها، آثاربه هم ریخپالئوفیکوس

و  Seilacher(2007)، )1384(، وزیري و همکاران)1381(از منابعی چون خسروتهرانی

Ricardo(2010) استفاده شده است.  

 این رود کهدر نتیجه انتظار می. دنباشاز رسوب میجانوران  اي تغذیه اثر پالنولیتس و پالئوفیکوس 

 هاي رسوبی متعادل از لحاظ نوع بستر، الگوي توزیع مواد غذایی، شرایط انرژيدر محیط هاجنسثرا

- به همراه دیگر اثرات رسوب پالنولیتسزیرا جاندار سازنده . دنشده باشگذاري ایجاد میزان رسوب و

نظر انرژي،  ادل ازبه شرایط متع) Teichichnus( تیچینیوسو ) Rosselia( روسالخوار همانند 

گذاري، بسترهاي نرم گلی با میزان باالي مواد ارگانیکی و شرایط متعادل از میزان کم رسوب

هاي پایینی ساحلی تا داخلی شلف منطبق بر محیط ینظرشوري و اکسیژن نیاز دارند، چنین شرایط

)lower shoreface to inner shelf (نههاي پهدر شلف آواري تحت تاثیر امواج و محیط 



در صورتیکه محیط . باشدهاي آواري تحت تاثیر جزرومد میدر شلف) mixed flat(مخلوط 

.کربنات باشد با ساب تایدال منطبق است

 نشان دهنده ، روسال و پالئوفیکوسبرگورالیا ،پالنولیتستاالسینوئیدس، هاي وجود اثرفسیل

دهنده فعالیت جانوران تعذیه وزیانا نشانایکنوفاسیس کرهاي اثرفسیل. دنباشثررخساره کروزیانا میا

هاي حاشیه ساحلی، به خصوص حاشیه ساحلی پایینی و کننده از رسوبات  و شکارچی در محیط

در حد بین موجسار هواي آرام و طوفانی در یک بستر نرم با نرخ رسوبگذاري باال ، دور از ساحل

این ایکنوفاسیس منطبق بر بخش از لحاظ کربناته ). Pemberton et al 1992, 2001(است 

افیومورفا، هاي اثرفسیل .ساب تایدال استتحت کرانه اي یا و )   mid ramp(میانی رمپ  هاي

االي دهنده انرژي بنشان که هستند اسکوالیتوس ثررخسارهاجزیی از  پالئوفیکوس و اسکوالیتوس

این . شودهاي دریائی ایجاد میاي جورشده محیطامواج و جریان است و در بسترهاي ماسه

هاي باالیی و میانی حاشیه ساحلی و پیش ساحل که تغییرات ناگهانی در در محیط ثررخسارها

گردد میزان رسوبگذاري، فرسایش و انتقال مجدد رسوبات متداول است، تشکیل می

)MacEachern et al. ، اینترتایدال  Sholeاز لحاظ کربناته با مناطق پرانرژي همچون ). 2007

 میزانها پایین و در این رخساره هااثرفسیلتنوع و فراوانی . مطابقت دارد و بخش هاي سد پرانرژي

هایی حمل مواد چنین محیطدر . ثررخساره کروزیانا کمتر استاآشفتگی آن نیز نسبت به زیست

نیز به دلیل انتقال مجدد بوسیله  بستر گیرد، وضعیته صورت معلق  صورت میغذایی و رسوب، ب

رفتاري با ایجاد پناهگاهی  ها از لحاظد در این رخسارهدر نتیجه جانداران موجو. است نامساعدامواج 

در مقابل شرایط سخت محیطی و نوسانات ) زيحفرات قائم در بستر یا سبک زندگی درون رسوب(

هاي سطح ن، توانایی سازگاري بیشتري را با محیط رسوبی نسبت به ارگانیسمشوري و اکسیژ

  )1389بایت گل و همکاران، (زي همچون کروزیانا ، دارند رسوب

 گلوسی فانجیتس شاخص محیطی نمی باشد ولی از لحاظ سکانسی خیلی مهم می باشد ثررخسارها

)MacEachern et al. است وجود  TSدریا یا سطح  نشان دهنده پیشروي سریع آب. )2007

Shell bed فانجیتس بر روي گلوسی ثررخسارها. یی آن تایید کننده همین مطلب استدر الیه باال

دریایی تا دریایی  هاي حاشیهبسترهاي نیمه  سخت شده و در محدوده محیطی گسترده از محیط

-سخت شده، میبسترهاي نیمه  هايجنساثر). Catuneanu 2006(کم عمق تشکیل می شود 

توانند هم توسط جانداران تغذیه کننده از مواد معلق در آب همانند در نواحی پرانرژي محیط 



رسوبی همانند رسوبی و هم توسط جانداران تغذیه کننده از رسوبات در نواحی کم انرژي محیط

  ). MacEachern et al. 2007(ایجاد شوند 

  : دیرین زیست شناسی

هاي شناسی، ابعاد حفرات، تنوع و شدت زیست آشفتگی مجموعه اثرفسیلمقایسه خصوصیات رفتار

دهد که نوسانات انرژي محیطی، الگوي توزیع هاي مورد مطالعه نشان میشناسایی شده در نهشته

مواد غذایی و میزان رسوب گذاري بیشترین تاثیر را بر روي جانداران سازنده اثرفسیل ها داشته 

 FWB, fair-weather(کی در حوضه و تغییرات در موجسار هواي آرام انرژي هیدرودینامی. است

base ( و موجسار هواي طوفانی)SWB, storm weather base ( بیشترین تاثیر را بر روي

که ته نشینی سریع به دلیل شرایط به طوري. هاي مورد مطالعه  داردخصوصیات ساختاري نهشته

انرژي باال، رسوب گذاري (، اینترتایدال  و بخش هاي سد Sholeناپایدار محیطی در  رخساره هاي 

سریع، آشفته  بودن ستون آب، پراکندگی مواد غذایی از سطح بستر به ستون آب و بستر رسوبی 

همچون افیومورفا، ) Domichnia(همراه با اثرفسیل هایی با استراتژي رفتاري معلق خوار ) متغییر

هاي هاي میانی رمپ و بخشقابل ته نشینی آرام در رخسارهپالئوفیکوس و اسکوالیتوس است، در م

هاي همچون، از اثرفسیل) Fodinichnia(ساب تایدال همراه با استراتژي رفتاري تغذیه اي 

شرایط متعادل . تاالسینوئیدس، برگوآریا، پالنولیتس، اسپونژلیومورفا، کونیچینوس، روسال است

ان باالي مواد غذایی، شوري نرمال و اکسیژن باال موجب انرژي، وجود بستري زیستی مناسب با میز

  .شودهاي عمیق تر میاي در رخسارهایجاد استراتژي رفتاري تغذیه
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  شناسایی شده پلیت تریس فسیل هاي:2شکل 

A: Ophiomorpha cf nodusa.; B: Ophiomorpha irregulaire; C: Ophiomorpha annulata
D:Spongeliomorpha ; E:?Thalassinoides; F: Planolites beverleyensis, Circle portions in buttom of 

this picture: Bergaueria isp; G:bioturbation structure Bivalve borings;
H:1,Conichinus;2,Rosselia;3,Palaeophycus; Tiny pores on buttom of picture are Skolithos
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