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 چکیده
 لیـق پسـته سـازند  آواري ـ   ادامه رسوبات سیلیسـی در  ،در شمال شرق ایرانواقع پالئوژن در حوضه رسوبی کپه داغ دوره سازند چهل کمان از سازندهاي 

  .شـیب اسـت   لیـق تـدریجی و مـرز بـاالیی آن بـا شـیلهاي زیتـونی رنـگ سـازند خـانگیران هـم            مرز زیرین آن با سازند قرمز رنـگ پسـته  . نهشته شده است
در سازند چهل کمـان دو افـق قرمـز     .دهدکیل میهاي شیلی، مارنی و ماسه سنگ تشبین الیه سنگ آهک، دولومیت و عمدتاً این سازند را سنگ شناسی

 ، به شناساییروزن داران کف زي بزرگبر مبناي  زیست چینه نگاريمطالعات  .ه استشناسایی و مطالعه گردید 4و  2 هايرنگ خاك قدیمه در واحد
 Ranikothalia sindensis سـه بـایوزون  . گـردد د مـی ایپرزین براي این سازند پیشنها ـ شده است که بر این اساس سن سالندینمنجر گونه  22جنس و  28

Partial Zone ،Coskinon rajkae Zone  وIdalina sinjarica Zone ائوسن به احتمال  ـ  مرز پالئوسن. در سازند چهل کمان شناسایی و معرفی شده است
  موجـود در  ياثرفسـیلها  همطالعـ  .شـود ر مشـخص مـی  متـ سـانتی  10بـه ضـخامت    ايزیاد به صورت ناپیوستگی فرسایشی اسـت کـه بـا افـق خـاك قدیمـه      

شـرایط   دیرینـه بـوم شـناختی   بـر مبنـاي مطالعـات    . کندرا معرفی میکروزیانا و اسکوالیتوس  اثررخسارهدو ، این سازند سیلتی اي وماسه سنگ آهکهاي
    .توان در زمان نهشته شدن سازند چهل کمان در نظر گرفتالیگوتروفیک، گرم و کم عمق را می

 

  .اثرفسیل ؛ ائیپرزین؛ خاك قدیمه؛سالندنین زي بزرگ؛داران کفروزن زیست چینه نگاري؛ ؛کمانچهل ؛کپه داغ :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
 از پـس  ایـران  خـاور  شـمال  در داغ کپـه  حوضـه رسـوبی  

 ون پسی مزوزوییک در توران صفحه ایران با صفحه برخورد
 تشـکیل  ایـران  رشـمال خـاو   در هرسـینین  دریاي شدن بسته

ــده ــت  ش ــنگهاي ). Berberian and King, 1981(اس س
اي و در این حوضه شامل رسـوبات قـاره   دوران سومرسوبی 

دریایی است که رسوبات دریایی منحصر بـه زمـان پـالئوژن    
باشـد  کمـان و خـانگیران مـی   بوده و شامل سـازندهاي چهـل  

د با سـازن  کمانسازند چهلمرز زیرین ). 1373افشارحرب، (
لیق تـدریجی و مـرز بـاالیی     قرمز رنگ سیلیسی آواري پسته

. شیب اسـت  آن با شیلهاي زیتونی رنگ سازند خانگیران هم
کپه داغ در حوضه به علت فرسایش عمیق واحدهاي سنگی 

ایران، سازندهاي چهل کمان و خـانگیران در نـواحی بسـیار    
محدود و معدودي باقی مانده است که از جمله رخنمونهاي 

توان به جنوب و جنوب غرب دشـت سـرخس   مل آن میکا

  هاي رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره
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