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شناسي سازند آشف رود با توجه  شناسي و رسوب زيست چينه
  خاص به زياي آمونيتي

  ***دآتر يعقوب السمي  و **، دآتر آاظم سيد امامي*مريم حسينيون: نوشته 

Biostratigraphy and Sedimentology of Kashaf-rud with 
Particular Respect to Ammonites 

By: M. Hosseiniyoon*, Dr. K. Seyed Emami**& Dr. Y.Lasemi*** 
  

 

  چكيده
سنگ و شيل  ومرا، ماسهشناسي آن غالبا شامل گنگل رود، رديفي از سنگهاي رسوبي سيليسي آواري  و سنگ سازند آشف

اي و شيل ظاهر   آهك ماسه سنگ آهكي، رود شامل ماسه در ناحيه تپه نادر، رخساره متفاوتي از سارند آشف.  است
 شكم پايان، جلبك، استراآود،   بلمنيت، الملي برانش، بازوپايان، هاي متعدي از آمونيت، ها حاوي سنگواره اين اليه.  شود مي

اين سنگهاي آربناتي، بيشتر از نوع بيواسپارايت يا بيوائواسپارايت . هاي فسيل گياهي هستند  مرجان و ساقهآرينوييد، بريوزوا،
با اين حال، . باشند بوده آه به دليل نوع عناصر اسكلتي و وجود سيمان اسپاري، نمايانگر محيط ساحلي در اين منطقه مي

 شواهد متعددي مانند رسوبات آالسيك توربيديت، ماسه سنگهاي .رود است هاي آواري، رخساره چيره سازند آشف رخساره
دار، آنگلومراها و ريزش و لغزش، نقش جريانهاي توربيديتي را در ايجاد بخش وسيعي از سازند  اي، ماسه سنگهاي قلوه توده

  .آند آشف رود اثبات مي
 گونه در قالب  18 جنس و 13ند آه در اين مطالعه، رود، آمونيتها هست ترين فسيلهاي موجود در سازند آشف ترين و فراوان مهم

رود بر پايه اين  سن بخش پاييني سازند آشف.  تشخيص داده شدParkinsoni  و Garantianaدو زيست زون آمونيتي 
  .زونها، باژوسين تا باتونين پيشين است زيست

 
، باژوسين بااليي،  رسوبات توربيديتي، جنوب  رود، آمونيت شناسي، رسوب شناسي،  سازند آشف  زيست چينه:ها آليد واژه

  خاوري آپه داغ
 

Abstract 
The Kashaf-rud formation is a sequence of siliciclastic sediments outcropped in the southeast of Kopeh-dagh 
region. Its lithology consists of conglomerate, sandstone, limy sandstone and shale. However, Tapeh Nader area 
presents different lithology, comprising sandy limestone, limy sandstone and shale with belemnite, ammonite, 
barchiopoda, gastropada, bivalve, bryozoa, ostracoda, coral, and crinoid.  The genus of these carbonate rocks are 
biosparite or bio oo sparite that shows coastal environments in this area, whereas, original facies of Kashaf-rud 
formation is detrital facies. Many evidences display that turbidity currents were efficient on the creation of these 
sediments, i.e., turbiditic classic sediments, massive sandstone, pebbly sandstone, and conglomerate. The most 
important fossil in this formation is Ammonites, of which 13 genera and 18 species were recognized and classified 
in two biozones (Garantiana and Parkinsoni zones). 
 
Key words: Biostratigraphy , Sedimentology , Kashaf rud Formation , Ammonite, Upper Bajocian, Turbiditic 
sediments, South East of  Koppeh Dagh, 

 
  مقدمه 

     سازند آواري آشف رود،  درنقاط مختلف آپه داغ، بر روي 
در شمال آوه .سنگهاي گوناگون با سنين متفاوت مي نشيند

 سرخس، ناحيه تپه نادر،با - واقع در جاده مشهدشاهان
دربخش باختري .دگرشيبي برروي افيوليتهاي مشهد قراردارد

آپه داغ ، سازند آشف رود تشكيل نشده  و  سازندهاي باش 
  در مقابل، در بخش. اند آالته و چمن بيد جاي آن را گرفته

 
جنوب خاوري آپه داغ، سازند چمن بيد شناخته نشده است، 

اي  آه سازند مزدوران مستقيما بر روي سازند آشف   گونهبه
 و بهروزي و 1979، افشار حرب، 1977هوبر (گيرد  رود قرار مي

  )1994همكاران، نقشه تربت جام ، 
شناسي و       هدف از انجام اين مطالعه، بررسي چينه

 پس . رود در ناحيه  آپه داغ است شناسي سازند آشف رسوب
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به .  مقطع انتخاب شد4مين شناسي مكرر،   از بازديدهاي ز
گيريــهاي الزم براي تهيه ستون  همراه برداشتها واندازه

سنگي موجود، به  هاي چينه شناسي و شرح آامل واحد چينه
مقاطع نازك . فواصل مناسب از اين مقاطع نمونه برداري شد

 نمونه دستي  مطالعه و از نظر سنگ 80تهيه شده از 
. شناسي مورد بررسي دقيق  قرار گرفتشناسي و فسيل 

بر اين،  سعي شد عناصر تشكيل دهنده مقاطع نازك،  افزون
هاي اسكلتي و غير اسكلتي، سيمان، ماتريكس و  مانند دانه

ساختهاي ميكروسكوپي موجود، ارزيابي شود تا در تحليل 
آمونيتهاي موجود . هاي ميكروسكوپي استفاده گردد رخساره

  .آوري و مطا لعه شد ي اليه به اليه جمعنيز در جسـتجو
  

رود در مقاطع مورد  شناسي  سازند آشف چينه
  مطالعه 

     دربررسيهاي انجام شده ،مشخص شد آه سازند آشف 
رود  در قسمتهاي مختلف حوضه، داراي ضخامتـــهاي متفاوت 

. اي دارد و در بعضي موارد، تغييررخساره قابل مالحظه
  .شود سارة آن در ناحيه تپه نادر ديده ميترين تغيير رخ شاخص

  
  برش تپه نادر

 آيلومتري شمال باختري  گردنه سنجدك 20      اين مقطع در 
آباد و تپه نادر اندازه گيري  و در محلي بين دو روستاي حسين

در اين مقطع تنها بخشهاي قديمي ). 1شكل(شده است 
قه،  سازند در اين منط.  متر رخنمون دارد87سازند به ضخامت 

طور ناهمساز بر روي مجموعه افيوليتي مشهد به  رود به آشف
اين مجموعه . گيرد  ترياس پيشين قرار مي-سن پرمين پسين 

بهروزي و (دانند  افيوليتي را مربوط به بقاياي ديرينه تتيس مي
اي وجود  در اين منطقه، آنگلومراي قاعده ). 1991نژاد،  افتخار

شود  سنگي آهكي آغاز مي ر با ماسهندارد و مقطع مورد نظ
طور شناور قرار دارند و  تر از ماسه به هاي درشت آه در آن دانه

اي داراي فسيل فراوان آمونيت،   متر آهك ماسه39روي آنها،  
هاي فسيل شده  الملي برانش، بريوزوآ و  فسيل  ساقه

  متر شيل 28هاي آهكي،  برروي اليه. گياهان قرار دارد
ايل به زيتوني حاوي  گرهكهاي  سپتاريا وجود خاآستري م

هاي  ها،  پوشش گياهي و واريزه پس  از اين اليه. دارد
آواترنراست ، سپس يك گسل راندگي، يك سازند  آهكي را 

هاي  آوري شده در تپه آمونيتهاي جمع. راند روي اين واحد مي
،  آباد و تپه نادر، افزون بر شكم پايان بين دو دهكده حسين

   :پلسي پودا، آرينوييد، مرجان وبلمنيت عبارتنداز 
Lytoceras sp., Nannolytoceras sp., Holcophylloceras sp., 
Callyphylloceras sp., Lissoceras sp., Oxycerites sp., 
Garantiana cf. baculata,  Orthogarantiana sp., 
Garantiana sp., Cadomites sp., Parkinsonia recticostata,  
Parkinsonia parkinsoni . , Parkinsonia rarecostata,. 

Parkinsonia cf. depressa, Parkinsonia (Gonolkites) sp 
Parkinsonia cf. dorni, Parkinsonia cf. subtilis., 
Parkinsonia  cf .radiata,  

  
  مقطع سنجدك

 ترين مقطع در محل گردنه سنجدك، در جنوب آوه      جنوبي
  ) 2شكل . ( آيلومتري فريمان قراردارد40شاهان در 

     سنگهاي آمر پايين اين منطقه را افيوليتهايي تشكيل 
هاي زير دريايي  فرابازي، گدازه  دهند، متشكل ازگدازه مي

بالشي،  دياباز، اسپيليت، راديو الريت، توف، الپيلي توف، آه 
روي آنها  رسوبي بر –سازند آشف رود با ناهمسازي آذرين 

سن اين مجموعه افيوليتي، پرمين پسين تا . قرار گرفته است
افتخار نژاد و بهروزي . (ترياس پيشين گزارش شده است

سازندآشف رود دراين ناحيه،  با يك ).   1994نقشه تربت جام،
شود آه  اي آغاز مي اي درشت دانه توده آنگلومراي قاعده

ي فرسايش يافته جنس اجزاي تشكيل دهنده آن،  از سنگها
تر است آه در  بخشهاي آتشفشاني  سنگهاي قديمي

شود آه  آنگلومراي دانه ريزي تبديل مي گسترش قائم به
اجزاي آن را آندزيت، داسيت، ريوداسيت و قطعات سنگ 

 متر تناوب 5/33روي اين بخش، . دهد دگرگوني تشكيل مي
آن ماسه سنگ و آنگلومرا  وجود دارد آه سيمان آنگلومراي 

ماسه سنگها به رنگ خاآستري متمايل به . آربناتي است
اي و ريز دانه هستند و درون آن،  فسيل  سبز، گاه قهوه

اي، شكم پا، جلبك، مرجان و آثار  آمونيت، بلمنيت، دو آفه
آمونيتهاي . شود هاي چوب، يافت  مي گياهي از نوع خرده

  : شناسايي شده از اين قسمت عبارتند از
Phylloceras sp., Phylloceras cf. isomorphum Gemmellaro 
., Adabofoloceras cf. subobtusum kudernatsh, 
Adabofoloceras hajagense Galaez, Adabofoloceras sp., 
Calliphylloceras disputabile zittel , Holcophylloceras sp., 
Lytoceras  sp., Lissoceras sp., Oxycerites sp., Cadomites 
sp.,Orthogarantiana sp., Garantiana sp., 
Caumontisphinctes sp., Leptosphinctes sp., 
Vermisphinctes  sp .,  

 متر ضخامت ، تناوبي از ماسه سنگهاي ريز 154ادامه توالي با 
دانه هوازده خاآستري رنگ، گاه سيلتستون حاوي فسيل 

 همراه با آمونيت و بلمنيت و خرده هاي چوب فسيل شده،
آمونيتهاي برداشت شده از . شيلهاي مارني  گرهكي است

  : اين بخش عبارتند از 
Phylloceras cf isomorphum gemmellaro, Lissoceras 
sp.,Vermisphinctes (prorsisphinctes)cf. leederi Trauth, 
Vermisphintces cf . martinsi (D’orbigny’) 

هاي تخريبي شامل  رهبخشهاي باالتر، عمدتا از رخسا
هاي  اي با ميزان متغيري اليه شيلهاي رسي و رس ماسه

  هاي آواري تشكيل دانه. اند سنگي،  تشكيل شده ماسه
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رود، از نظر رسيدگي  دهنده ماسه سنگهاي سازند آشف

بافتي در حد نيمه رسيده تا نارس هستند آه آنها را به 

 عوامل  ديگر .آند محيطهاي دريايي دور از ساحل مربوط مي

مانند ساختارهاي رسوبي و تغيير رخساره، ضمن تأييد اين 

. دارد مطلب، آنها را به رخساره توربيديتي منسوب مي

آنگلومراي سرخ رنگ سازند شوريجه را يك گسل راندگي  بر 

شناسي  ستون چينه. رود رانده است روي سازند آشف

 شده  نشان داده3رود در برش  سنجدك در شكل  سازندآشف

  . است

  

  مقطع قلعه سنگي 
 متر، در دامنه رشته آوه 1200مقطع قلعه سنگي به ضخامت

 آيلومتــري 15 آيلومتري روستاي پل گزي و 5مزدوران، در

خــــاور روســـــتاي بغبغو به مختــــصات جغرافيايي طول 

 اندازه º36، 1،َ 29  و عرض شـــــماليً º60، 43 ،َ  28خاوريً 

 1 : 250000 بخشي از نقشه 4شكل . ســتگيري شده ا

سرخس تهيه شده توسط شرآت نفت است آه روي آن 

موقعيت دو مقطع قلعه سنگي وجاده خط لوله  گاز مشخص 

  . شده است

رود با ناهمسازي روي    در اين مقطع،  قاعده سازند آشف

. گيرد سطح فرسايشي سازند سينا به سن الدينين قرار مي

ا، آتشفشاني و اغلب شامل توف، ماسه سنگهاي سازند سين

اين بخش به . سنگ توفي، آوارتزيت، گرانيت و آندزيت است

اي آغاز   متر با آنگلومراي درشت دانه5/27ضخامت 

را آوارتزيت، توف، ميكاشيست،  شودآه اجزاي آن مي

سنگ توفي، آهك، گرانيت، دياباز و  ميكروآنگلومرا، ماسه

  .دهند ل ميقطعات آتشفشاني متفاوت تشكي

      در گسترش قائم، يك ماسه سنگ  ضخيم اليه از  ليت 

اي و  ، همراه با فسيل آرينوييد دو آفه آرنايت و گاه گريوك

آهن آه هسته آن را آمونيت تشكيل  گرهكهاي اآسيد

 ,.Lytoceras sp: آمونيتهاي آن عبارتند از. دهد،  وجود دارد مي

Calliphyloceras sp., Garantiana sp., .  آه زيست زون

Garantiana Zoneآنند  را تعيين مي.  

هاي شيلي  گرهكي در تناوب        اين ماسه سنگها با اليه

متر شيلهاي مارني  خاآستري تيره 113پس از آن . هستند 

به سمت بخشهاي . متمايل به زيتوني تشكيل شده  است

بندي  باالتر،  بر ضخامت و تناوب ماسه سنگها همراه با دانه

اي، آنكرسيون، موج تنش،   قالب  تدريجي ساخت المينه

وزني، قالبهاي شياري،  شيارهاي طولي،  قالب شياري، 

رخساره اين . شود گرهك،  آثار گياهي و رد  فسيل افزوده مي

  )5شكل . (قسمت  توربيديتي است

  

  مقطع  خط لوله گاز
  در ضلع شمال خاوري ميامي آه خط لوله گاز سرخس 

اي از سازند آشف رود وجود  ه شده، رخنمون گستردهآشيد

جايي توسط گسلهاي  خوردگي و جا به دليل چين دارد آه به

اين . دهند متعدد، ستون چينه نگاري آاملي را تشكيل نمي

منطقه، تنها از  نظر واحدهاي بااليي آشف رود و مرز باالي آن 

يت با سازند چمن بيد آه غير زمين ساختي است، حائز اهم

در اين مقطع شيل و ماسه سنگهاي بااليي سازند . است

طور همساز و تدريجي  به آهكها و مارنهاي  رود، به آشف

شود آه داراي  آمونيتهاي زير  سازند چمن بيد تبديل مي

    :است

Holcophylloceras sp., Ptychophylloceras sp ., Choffatia 

sp.,Macrocephallites sp.  

از آنجا آه در . باشد ا آالوين پيشين ميسن اين آمونيته

رود، فسيل شاخص وجود ندارد،  بخشهاي بااليي سازند آشف

هاي سازند چمن بيد  با توجه به آمونيتهايي  آه در اولين اليه

رود را  باژوسين پسين  توان سن سازند آشف يافت شده، مي

ضخامت سازند چمن بيد در اين . تا باتونين پسين در نظر گرفت

اين ضخامت در گسترش جانبي به .  متر است478قسمت 

عبارت ديگرديرينه درياي  به. طرف خاور آاهش مي يابد

ژوراسيك در قسمتهاي باختري فرونشست بيشتري داشته و 

  )6شكل . (تري را بر جاي گذاشته است رسوبات ضخيم

  

هاي رسوبي و تغيير محيط رسوبي  شرح رخساره
  رود  سازند آشف

دست آمده از بررسيهاي صحرايي،  اس نتايج به      براس

مطالعات ميكروسكوپي و تحليل نتايج حاصل، نمونه هاي 

. گيرند  گروه رخساره مجرا  قرار مي3مطالعه شده در 

  ) 7شكل(

   گروه اول رخساره هاي آربناتي 
.      اين رخساره بيشتر در ناحيه تپه نادر رخنمون دارد

دهد آه رخساره زيست آواري  يمطالعات انجام شده  نشان م

موجود در ناحيه تپه نادر، مربوط به محيط ساحلي آم عمق 

  . است

ايها،  دو آفه: عناصر اسكلتي اين  ريز رخساره  عبارتند از

پايان، مرجان ، جلبك، بريوزوا، استراآودا،  بازوپايان، شكم

اين اجزا در سيمان . داران آرينوييد،  خارپوستان، و روزن

  .  قرار دارنداسپاري

 اندازه       وجود سيمان اسپاري در بين دانه ها، وجود ائوييد،

دانه ها و وجود ماسه درشـت در مقاطع، از داليل محيط 

  . ساحلي پر انرژي در اين منطقه است

  گروه دوم ريز رخساره تخريبي
  .رود هستند هاي آواري، رخساره چيره سازند آشف رخساره
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اي وجود دارد آه بخشي از آن  انهگ شواهد رسوبي چند

  . آند رسوبات را به يك رخساره توربيديتي منسوب مي

واآر، (شود   بخش تقسيم مي5هاي توربيديتي به  رخساره

رود قابل رؤيت  آه بيشتر اين بخشها در سازند آشف) 1984

از جمله  رسوبات آالسيك توربيديتي، ماسه سنگهاي . است

  . يزش و لغزشدار، آنگلومراها و ر قلوه

مواردي آه منجر به تشخيص رسوبات توربيديتي در سازند 

  : رود شده است عبارتند از آشف

وجود آثاري مانند قالب شياري در سطح زيرين اليه  بيانگر 

  . عمل تخريب و رسوبگذاري سريع است

اي در قاعده رسوبات توربيديت به  وجود ماسه سنگهاي توده

قت آافي براي تشكيل خاطر رسوبگذاري سريع آه و

گذارد، همراه با رسوبگذاري  جاي  نمي ساختارهاي رسوبي به

ها توسط جريانهاي بستري آه تشكيل المينه مسطح و  دانه

 . موج نقشها را داده است

هاي ماسه سنگي آه فاقد هر گونه  وجود تناوب زيادي از اليه

آثار رد . اثري از ساختارهاي رسوبي مناطق خشكي هستند

 موجودات گذشته و در آن، نشانگر رسوبات توربيديتي پاي

شناسايي محيط عميق دريايي از . مناطق عميق درياست

 . روي ايكنوفسيلها، توسط دآتر حمدي صورت گرفته است

توالي (وجود ساختارهاي رسوبي موجود در تواليهاي رسوبي 

هاي موازي، موج  بندي تدريـــجي، المينه اليه: مانند) بوما

 .اي  جرياني، رســوبگذاري رســوبات همي پالژيكنقشه

     ماسه سنگهاي اين قسمت از سازند، از نوع ليت آرنايت تا 

معموال از نظر رسش بافتي . ساب ليت ارنايت و گريوك هستند

و ترآيب، نارس   و يا نيمه نارس هستند آه نمايانگر 

  . توربيديتي بودن آنهاست

  

   محيط درياي بازهاي زير گروه سوم ريزرخساره

        رخساره گلسنگ و شيل عميق دريا 

 بازة  شيلي 2     در مقاطع مطالعه شده سازند آشف رود، 

به ضخامت دهها متر آه با عنوان بخش شيل زيرين و بخش 

اين . شود، وجود دارد شيل بااليي از بقيه توالي متمايز مي

. دهدترين بخش درياي آشف رود را نشان مي  شيلها، عميق

رنگ اين شيلها از خاآستري تا سياه، گاه متمايل به سبز 

رنگهاي سياه و خاآستري نمايش دهنده . آند تغيير مي

تاآر، (ترآيبهاي اآسيده نشده مواد آلي  در رسوبات است 

آه خود نمايانگر نهشت آنها در محيطهاي آاهندة  فاقد ) 1982

ر از ساحل عبارت ديگر، مربوط به مناطق دو به. انرژي است

  . است

شيلهاي خاآستري متمايل به سبز مربوط به آانيهاي رسي 

  رنگ. در شيلهاست) آلريت، بيوتيت، ايلمنيت(سبز رنگ و 

تيره، دانه ريز بودن رسوبات، قرار گيري در بين رخساره هاي 

عميق دريايي، و اليه بندي نازك آنها در روي زمين، وجود 

رد شده اسكلتي، آشفتگي زيستي و مقدار آم ذرات خ

  .همگي نشان دهنده محيط عميق دريايي است

  

  رود  هاي رسوبي سازند آشف تغييرات عمق و چرخه

      برپايه  شواهد موجود، دو چرخة  عمده پيشروي و 

از . پسروي در سازند آشف رود تشخيص داده شده است

آنجائي آه هيچ گونه دوره يخچالي دراين زمان گزارش نشده، 

ساختي  ها مي تواند مربوط به تغييرات رژيم زمين اين چرخه

ابتدا در باژوسين پسين يك محيط ساحلي . دراين منطقه باشد

آم عمق باعث تشكيل آنگلومراي درشت دانه قاعده سازند 

تر داراي يك  گردد آه به سمت بخشهاي جوان آشف رود مي

توالي ريز شونده بوده و نمايانگر يك رژيم پيشرونده دريايي 

 عبارت ديگر در اينجا سامانه  رسوبي حاآم بر  به. است

وقتي پيشروي به . سازند، تابعي از افزايش عمق آب است

رسد، عمق آب مدتي در يك حد ثابت مي ماند و  حداآثر مي

تر  رسوبگذاري ماسه سنگهاي درشت. آند سپس پسروي مي

بر روي شيلهاي رسي و سيلتي و ايجاد يك توالي درشت 

ضخيم شونده به سمت باال، نشانگر پايين آمدن شونده و 

  . سطح آب  دريا در زمان تشكيل اين توالي رسوبي است

 پسروي، عمده –شواهد تكرار يك چرخة رسوبي پيشروي 

همچنين . ديگر در ادامه تواليهاي رسوبي اين سازند وجود دارد

تعداد زيادي توالي آوچك مقياس، درون توالي اصلي وجود 

هاي بزرگ، تغييرات سطح آب دريا  ايجاد چرخهعلت . دارد

دليل زمين ساخت محلي يا جهاني و يا تغييرات آب و هوايي  به

  . تر نمايانگر جريانهاي توربيديتي است اي آوچك است و چرخه

  

بحث در مورد عدم همبستگي سازند شمشك و 

  سازندآشف رود 

اعالم ) 1990(نخستين بار سيد امامي و علوي نائيني 

رود در آپه داغ  آردند آه بر خالف تصور رايج، سازند آشف  مي

معادل سازند شمشك نيست، بلكه معادل تواليهاي پيشرونده 

دليچاي و پروده مي باشد آه به دنبال حرآات پيش از 

همين حرآات، مسئول . باژوسين پسين ايجاد شده است

 آه ايجاد حوضه آپه داغ نيز بوده است و آنرا فاز لوتين ناميدند

همان فاز آوهزايي سيمرين مياني است آه اولين بار توسط 

در حد فاصل باژوسين پيشين و پسين ) 1988(امامي  سيد

حرآات سيمرين مياني در شمال خاور .پيشنهاد شد

سيد امامي و علوي (ايران،آامال به اثبات رسيده است 

  )1990نائيني، 
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ر موارد علل عدم تشابه سازند شمشك و سازند آشف رود د

  :شود زير خالصه مي

بيشتر آساني آه درباره سن سازند :  عدم تشابه سني-1

اند ، براين باورند آه قسمتي از  شمشك مطالعاتي انجام داده

بخش زيرين اين سازند متعلق به ترياس پسين يعني رتين مي 

 –سن سازند شمشك را هتانژين )  1966(اما آسرتو . باشد

 زون گياهي در اين سازند 3طرفي، برنارد از . تونين مي داند با

تشــخيص داده اســـــت آه زون گيــــــــاهي زيرين سن لياس 

پيشين و زون گيــــاهي بــــــاال ســــــــن بــــــاژوسيـــــــن را 

  .(Barnard in Assereto , 1963)دهـد  نشـــــــان مي

كنواخت نبوده و طورآلي حد زيرين و حد بااليي اين سازند ي به

سن حد .در نقاط مختلف متغير است و در واقع زمان گذر است

نهايي سازند شمشك، توسط  آمونيتهايي آه سيدامامي 

ژوسين مياني تعيين شده است، در  مطالعه آرده است تا با

رود بر اساس آمونيتهاي  حالي آه سن قاعده سازند آشف

). 8شكل(باشد موجود، باژوسين پسين تا باتونين پيشين مي 

رود، معادل  بنابراين مالحظه مي شود آه سن سازند آشف

  .تر است سازند شمشك نبوده، بلكه از آن جوان

اي از  عده: عدم تشابه محيط رسوبي تشكيل دهنده-2

اي  محققان عقيده دارند آه رسوبات شمشك در محيط رودخانه

امامي  اما بر اساس مقاله ســــيد. اند و دلتايي ته نشين شده

توان همه اين رسوبات را آوالبي، دلتايي يا  نمي) 1349(

رودخانه اي قلمداد آرد، بلكه بخش زيادي از آن در درياي آم 

طور آلي، موقعيت جغرافيايي  به. عمقي تشكيل شده است

اين زمان به صورت دريايي با جزاير متعدد بوده است آه تحت 

، اما محيط )1349سيد امامي، (فرسايش قرار داشته است 

رود محيط دريايي آزاد و با توجه به رد  رسوبي سازند آشف

اي نقاط، مربوط به منطقه عميق  فسيلهاي موجود در پاره

بنابراين از نظر محيط رسوبي . باشد مي) شيب تا مغاآي(

  . تشكيل دهنده نيز اين دو سازند معادل هم  نيستند

 حاوي رخساره سازند شمشك: اي  عدم تشابه رخساره-3

افقهاي وسيعي از زغال سنگ است آه همگي معرف 

محيطهاي مردابي و ساحلي هستند، و فسيلهاي گياهي 

اما بقاياي گياهي موجود در . زيادي در اين سازند موجود است

سازند آشف رود، از نوع بقاياي چوب فسيل شده ونابرجا 

بر اين، درشمال باژوسين پيشين يا با رخساره  افزون. است

) 1966آسرتو، (ونده،  بخش باالي سازند شمشك پسر

) 1971امامي،  سيد(اي  مشخص مي  شود و يا با نبود چينه

رخســــاره پسرونده سازند شمشك معموال شامل شيلهاي 

آربناتي، مارنها و ماسه سنگهايي است آه آثارفسيل دريايي 

  ).1990امامي،  سيد(در آن وجود ندارد 

  گيري  نتيجه-3

 آواري است آه –رود، يك سازند سيليسي  د آشف     سازن

  رسوبي به حوضه آپه داغ تعلق دارد و -از نظر ساختاري

گسترش آن بيشتر در بخشهاي خاوري و جنوب خاوري حوضه 

اين سازند در باختر حوضه آپه داغ بسيار .آپه داغ است

هاي باش آالته و چمن بيد  شود و گاه توسط سازند محدود مي

سازند باش ). 1994امامي و همكاران، سيد( شود  جايگزين مي

گيرد،  از نظر  آالته به دليل اين آه زير سازند چمن بيد قرار مي

رود در خاور حوضه به  تواند معادل سازند آشف سني مي

  . شمار آيد

     از سوي ديگر، تغيير ناگهاني رخساره از درياي آم عمق به 

ساختي در حوضه   زمينعميق در سازند، بيانگر نوعي فعاليت

 باژوسين پيشين  است و آافت رسوبي آشف رود در محدودة

  )1994سيدامامي، . (ها باشد  صفحه تواند معرف آنارة مي

 متر زيرين 70رود، مربوط به  دار سازند آشف      افقهاي فسيل

 متر زيرين 200سازند و يا حداآثر در حاشيه شمالي حوضه 

ترين فسيلهاي سازند  فراوانآمونيتها . سازند مي باشد

تونين پسين را  رود هستند آه سن باژوسين پسين تا با آشف

  ). 8شكل (دهند  براي بخش زيرين اين سازند نشان مي

تر، به طور محسوس از ميزان        به سمت بخشهاي جوان

اين مطلب . شود فسيلهاي  موجود در سنگها آاسته مي

تواند در  رهاي رسوبي، ميهمراه با ديگر شواهد مانند ساختا

از ديگر عوامل . گذاري باشد ارتباط با عميق شدن محيط رسوب

رود،  آاهش تنوع فسيلي در بخشهاي بااليي سازند آشف

توان به ناپايداري رسوبات روي شيب قاره اي، سردي آب  مي

در اين منطقه، رسوب گذاري سريع و قرار گرفتن ناحيه در زير 

رد فسيلهاي يافت شده هم عمق . منطقه نورس اشاره آرد

) 1977( مطالعات مدني . دهند زياد رسوبگذاري را نشان مي

آند آه اين نهشته ها مربوط به يك ناوة ژرف  نيز تاييد مي

  . باشد مي

          مقايسه مقاطع مورد مطالعه نشان  مي دهد آه 

هاي  محيط رسوبي آنها يكنواخت نبوده و در مواردي رخساره

هاي عميق تبديل   در جهت جانبي به رخسارهآم عمق

علت اين امر مي تواند مربوط به ساخته شدن . شوند مي

باشد آه باعث مهاجرت جانبي محيطها  مخروطهاي زير دريايي

اي مشخصي را  شده و واحدهاي رسوبي و تواليهاي رخساره

معموال اينها تواليهاي درشت شونده يا ريز . آنند ايجاد مي

رف باال را در مقياس بزرگ ايجاد آرده آه با ط شونده به

تغييراتي در ضخامت اليه ها و تنوع ساختارهاي رسوبي 

دار مانند موج تنشها در  هاي جهت داده. همراه است

بازديدهاي صحرايي نيز در مقاطع مختلف، جهتهاي متفاوتي را 

اين امر نيز ساخته شدن بادبــــزنهاي زير . دهد نشان مي

  اين بادبزنها  در. طولي را تأييد مي آنددريـــايي 
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هاي عميق با عرض آم تشكيل مي شود و در جهت  حوضه

اين نقوش موج تنشها در جهت . محور حوضه حرآت مي آنند

  . شود عمود بر بادبزنها تشكيل مي

سنگ و  طور آلي از آنجا آه در مقطع جاده گاز، ماسه      به

از و تدريجي به آهكها و طور همس رود به شيلهاي سازند آشف

دار سازند چمن بيد به سن آالوين پيشين  مارنهاي آمونيت

توان باژوسين تا  رود را مي شود، سن سازند آشف تبديل مي

  .باتونين پسين در نظر گرفت

  تشكر و قدرداني 
     اين مطالعات در قالب پايان نامه آارشناسي ارشد در 

مكاري  سازمان زمين دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با ه

شناسي منطقه شمال  شناسي آشور و مديريت  زمين

بدين وسيله از همكاري مهندس . خاوري انجام شده است

بهروزي، دآتر علوي و بقيه همكاران ارجمند صميمــانه 

  .شود  سپاسگزاري مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تپه نادر  ستون چينه شناسي سازند آشف رود در ناحيه -1شكل 
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  نمايش موقعيت ستونهاي چينه شناسي سنجدك -2شكل

  )1999قائمي، ( وتپه نادر روي نقشه سفيدسنگ 

  ستون چينه شناسي سازند آشف رود در گردنه -3شكل 

  سنجدك
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ونهاي چينه شناسي قلعه    نمايش موقعيت ست-4شكل

افشارحرب، (سنگي وجاده خط لوله  گاز روي نقشه سرخس 

1361(  

 ستون چينه شتاسي سازند آشف رود در برش قلعه -5شكل

 سنگي
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  هم ارزي چينه شناسي سازند آشف رود در برشهاي مورد مطالعه-6شكل
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 ماسه سنگ دانه درشت با خميره آربناتي آغشته به -1عكس

  اآسيد آهن با رسيدگي بافتي ضعيف، مقطع قلعه سنگي

  )Bio clastic lime sandstone( ماسه سنگ آهكي -2عكس
هاي آواري اصلي توسط قشري از آانيهاي رسي پوشيده  دانه

  مقطع قلعه سنگي.شده است
  
  
 
 
 
 
 
 

  
سيمان آن .نايت فلدسپات دار ماسه سنگ از نوع ليتار-3عكس

  ، مقطع قلعه سنگي.اآسيد آهن و آربنات ميباشد

 Bio oo clastic lime).     آهكي است از نوع-4عكس
packstone)درصد آمتر ودرصد دانه هاي 5ها از  درصد اائيد 

باشد و يك محيط ساحلي آم    مي %60فسيلي آن حدود 
 در مقطع تپه آشف رود قاعده سازند. دهد عمق را نشان مي

  نادر
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  

اي دانه متوسط تا درشت با خميره   آهك ماسه-5عكس
. آلريتيزه ،ليتوآلست هاي آن از نوع آذرين و دگرگوني است

  مقطع سنجدك

 ماسه سنگ سيلتي از نوع گريوآي ميكايي بسيار -6عكس
دانه ريز با خميره ميكروآريستالين شامل آلريت و آانيهاي 

  سنجدكميكايي، مقطع  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ماسه سنگ سيلتي از نوع گريوآي بسيار دانه ريز با -7عكس
ميكريتي و رسيدگي بافتي ضعيف ، مقطع قلعه  خميره

  سنگي

 ماسه سنگ سيلتي از نوع ليتارنايت با خميره آربناته -8عكس
  بسيار ريز بلورآغشته به اآسيد آهن، مقطع  سنجدك

 
 
 

 ود در برشهاي مورد مطالعههاي موج  نمايش ميكرو فاسيس-7شكل
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  نمايش تعدادي از آمونيتهاي مطالعه شده  موجود در سازند آشف رود-8شكل
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