
    
 

 

همايش انجمن زمين شناسي ايران شانزدهمين
 سازند  يليو اثرات فس ينه سنگيچو مطالعه  يبررس

 چهل كمان در برش الگو
 

 محمدعلي، وحيدي نيا، محمد، نجفي، مهدي، محبوبي، اسداهللا، موسوي زاده، *ريوندي، بتول

 دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه زمين شناسي

ba_rivandi@yahoo.com 

 
 دهيچك

، يتيسنگ آهك دولوم ،هكآ عمدتاً از سنگكپه داغ،  يدر حوضه رسوبسازند چهل كمان به سن پالئوژن 
شيل و نيز رسوبات تبخيري تشكيل شده است. مرز زيرين آن با سازند قرمز رنگ سيليسي آواري  ،سنگ ماسه
شيب  هم وسته ويپ هاي زيتوني رنگ سازند خانگيران تدريجي و مرز بااليي آن با شيلب و يهمشليق  پسته
برش الگو واقع در تنگ چهل  ،ن سازندياموجود  يل هاياثر فس ييشناساو  چينه سنگيبه منظور مطالعه  است.
چينه واحد  4 يگرافيتواستراتيمطالعات ل يبر مبنا  د.يگرد ينمونه بردارانتخاب و  متر 238به ضخامت  كمان
ن يشده در ا ييشناسا يل هاياز جمله اثر فسشد.  ييك و شناسايتفك 4و  2مه در واحد يو دو خاك قد يسنگ

 Ophiomorphaو  Ophiomorpha isp. ،Bergueria isp. ،Ophiomorpha Nodosaتوان به  يسازند م

irregulaire اشاره نمود. يماسه ا يقائم در سنگ آهك ها يل هاين اثر فسيو همچن 
 

 يلي، اثرات فسينه سنگي: كپه داغ، پالئوژن، چهل كمان، چيديواژگان كل
 

 مقدمه
 مزوزوييك در توران صفحه ايران با صفحه برخورد از پس ايران خاور شمال در داغ كپه يرسوب ي حوضه 

). سنگ 1981نگ، يان و كياست (بربر شده تشكيل ايران شمال خاور در هرسينين يدريا شدن بسته و پسين
منحصر به زمان  يياياست كه رسوبات در ييايو در ين حوضه شامل رسوبات قاره ايدر ا يريترش يرسوب يها

ق يش عمي). به علت فرسا1377باشد (افشارحرب،  يران ميچهل كمان و خانگ يپالئوژن بوده و شامل سازندها
 يباق يار محدود و معدوديبس يران در نواحيچهل كمان و خانگ يران، سازندهايكپه داغ در ا يسنگ يواحدها

دشت سرخس اشاره كرد  يتوان به جنوب و جنوب غرب يكامل آن م يمانده است كه از جمله رخنمون ها
 يسيسرخس، در دره ناوددشت  يه بخش غربيال يدر منتهچهل كمان سازند  يبرش الگو). 1377(افشارحرب، 

 .متروكه چهل كمان قرار دارد يدر جنوب روستا و منطقه كوه شربودر  ،چهل كمان



    
 

 

و عرض  يشرق o60  28' 54'' ييايطول جغرافمختصات  با ،شمال شرق مشهد يلومتريك 85ن برش در يا
 35 يطسرخس و -ق جاده مشهدين برش از طريبه ا يدسترس قرار دارد. يشمال o36  28'  45'' ييايجغراف

 ).1(شكل  است ريامكان پذ شورلق يروستا پس از به سمت غرب، يراه فرعلومتر يك
در صحرا  )1904( و به روش گرابو برداشت  ينمونه سنگ 82تعداد  يگرافيتواستراتيبه منظور مطالعه ل

براي تفكيك دولوميت از كلسيت در مقاطع نازك نمونه ها توسط محلول آليزارين قرمز و به د. يگرد ينامگذار
 .) رنگ آميزي شدند1966روش ديكسون (

 
 يريجه گيبحث و نت

 
 يگرافيتواستراتيل

ل و ياز ش ييه هايان اليكه عمدتاً از سنگ آهك با ممتر بوده 238ن برش يهل كمان در اضخامت سازند چ
ل شده است.  يتشك ايماسه  ي، ماسه سنگ و آهك هاو سنگ آهك هاي دولوميتي نازك اليه تيمارن و دولوم

 با اليه شيليچهل كمان مرز بااليي سازند  .است يجيق به صورت تدرين سازند با سازند پسته ليا ينييمرز پا
با توجه به مطالعات و  .مشخص مي شود. مرز بااليي و پائيني سازند به صورت همشيب است رنگ يتونيز

 ).2(شكل  ك نموديقسمت تفك 4توان به  يمبرش ن يدر ارا  چهل كمان رسوبات سازند ،يصحرائ يها يبررس

 
 موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه -1شكل 

 



    
 

 

ل ها يبا ش يه زرد نخودينازك ال يت هايمتر ضخامت داشته و شامل تناوب دولوم 26در حدود  واحد اول
درون  ين هايچ، يلنز يسوبر ي. ساختمان هااستس پياز ژ ييه هاين اليه سبز رنگ و بينازك ال يو مارن ها

 شود. يده ميس ها دپيژ شعاعي در اين يو ساخت ها يسنگ
 يتناوب آهك و آهك ها ازكه  رددان برش يدر ان ضخامت را يشتريب ،متر 96 معادل يضخامت با واحد دوم

ل شده يتشكل يفس اثر يحاو يها ماسه سنگ و يدرشت دوكفه ا يدرنگ با پوسته هاه زريمتوسط ال يماسه ا
 يرسوب يون مورب و ساختمان هايناسين واحد، الميدر ا قبل مشاهده يرسوب ياز جمله ساختمان ها .است

 مهيخاك قرمز قده يالك ي ،سازند چهل كمانقاعده  يمتر 54در  .توان ذكر كرد يرا م يرفت و برگشت
آب و  يمه پسروين خاك قديا .استت يتيت و منيت، هماتيآهندار گوت يهايكان يحاوشود كه  يمشاهده م

 دهد. يخروج از آب را نشان م



    
 

 

 كمان. ستون چينه سنگي سازند چهل كمان در برش تنگه چهل -2شكل 
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، ره تا سبز رنگيت يخاكستر يل هايش است و ازضخامت  متر 50در سازند چهل كمان داراي  واحد سوم

تشكيل شده ه ينازك ال ماسه اي ياز آهك ها ييه هاين اليرا  با بيفه آ و اگزوژيبزرگ گر يها يدوكفه ا يحاو
 .است

 سنگ متر ضخامت دارد و از تناوب 66كه آخرين واحد سازند چهل كمان در اين برش است  واحد چهارم
از  ييه هاين اليه زرد رنگ با بيم اليمتوسط تا ضخ يتيدولوم يآهك هاسنگ گاستروپود و  يحاو يآهك ها

 .شده استمه مشاهده يقد رنگ نازك خاك قرمز افقك يز ين 4در واحد ل شده است. يل و ماسه سنگ تشكيش
 

 يلياثرات فس
در چهارم، واحد قاعده  يماسه ا يسنگ آهك ها دردر سازند چهل كمان،  مشاهده شده يل هاياثر فس

ن اثر يا واحد سوم مشاهده شده اند. ييانتها يفصل مشترك با مارن هاو در  يه آهك ماسه اين اليريسطح ز
 Ophiomorphaو  Ophiomorpha isp. ،Bergueria isp. ،Ophiomorpha Nodosa :ل ها عبارتند ازيفس

irregulaire ن سنگ ين ايريز ي، در مارن هايكه عالوه بر سنگ آهك ماسه اقائم  يل هاين اثر فسيو همچن
  شوند. يده ميز دين يماسه ا يآهك ها

 يلين اثر فسيموارد مشاهد شده از ان يتر يميقدو قائم هستند كه  يافق يبا تونلها يليومورفا اثرات فسياف
 شده است وتا و كلرادو گزارشياالت ياز سازند مورگان در شمال ا است كه يانين ميبه سن پنسلوان مربوط

).(Dries & Dott, 1984 يبستگ يت رسوبگذاريزان و ماهيط و به ميمح ير انرژيومورفا تحت تأثيساختمان اف 
 يكه در دوره ها يبه نحو صورت گرفته است، يه ها بصورت دوره اين اليا يرسد رسوبگذار يبه نظر مدارد. 

  افته اند.يگسترش  يافق يها عمدتاً تونل يكم انرژ يدر دوره ها و ليما تاقائم  يها تونل يپرانرژ يرسوبگذار
پر  يها و تونل يوسته و داربستيبهم پ يها ، تونليقائم و استوانه ا يها توانند به شكل تونل يم هاومورفاياف
كه  شود يمحسوب متوس ياثر رخساره اسكوال جزئ يلين اثر فسيا. Frey et al., 1978)(ده شوند يچ و خم ديپ

امواج و  يباال يشود و نشان دهنده انرژ يجاد ميا ييايدر يط هايمح ، درجور شده يماسه ا يدر بسترها
ها  واره تونليموجود در د يش پلت هايومورفا بر اساس شكل و آرايمختلف اف يگونه ها ييشناسا .استان يجر

از كه  است ا چند گوشهي يشكل، تخم مرغ يسكيمتراكم، د يپلت ها يدارا O. nodosa. گونه رديگ يصورت م
بصورت منشعب،  O. irregulaireده شده اند. گونه يها چ واره تونلينظم دار در د اشكال نامنظم تا حالت

ار يبس، يو چندوجه يتيدندر يومورفاهاياف يگر گونه هايد كه با دشو يده ميچ و خم ديشكل و پرپ ينوسيس
 متفاوت است.

 
 يريجه گينت

سازند چهل كمان رسوبات مه در يقد رنگ و دو خاك قرمز يسنگنه يچواحد  4 ينه سنگيمطالعات چ يبر مبنا
 ن سازندين واحد سوم و واحد چهارم در ايشده در مرز مشترك ب ييشناسا يلياثرات فسد. يك گرديو تفك ييشناسا

 Ophiomorphaو  Ophiomorpha isp. ،Bergueria isp. ،Ophiomorpha Nodosa: عبارتند از
irregulaire قائم ( يل هاين اثر فسيو همچنvertical trace .( 

 
 



    
 

 

 
 .اثر فسيل هاي شناسايي شده در سازند چهل كمان -3شكل 

A( Ophiomorpha irregulaire ،B (Ophiomorpha isp، C, D (Ophiomorpha Nodosa، 
 
E (Bergueria isp. ،D (vertical trace  
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