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 سازندآب حاجی

 
 1اسداله محبوبي ،1حرميرضا موسوي ، سيد*1محمدعلي صالحي

 شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه فردوسي مشهد ـ گروه زمين1
  ma.salehi@stu-mail.um.ac.ir * پست الکترونيک:

 

 چکيده
هاي لوت، طـبس و يـزد در شـرق    لوکهاي آواري تشکيل شده است که بر روي بسازندآبحاجي )ژوراسيک پيشين( از توالي

ايران مرکزي رخنمون دارد. مطالعه چينه شناسي و رسوب شناسي اين سازند در بازسازي جغرافيايي ديرينه ژوراسيک پيشين 
متر تا در حد چند ده متـر در تغييـر    744بسيار با اهميت است. ضخامت اين سازند در بلوک طبس متغيير بوده و از ضخامت 

هـاي سـنگي و   گيـري هفـت رخنمـون رخسـاره    در بعضي مناطق فرسايش يافته است. در اين مطالعه با انـدازه  بوده و حتي
اي، دشت ساحلي، دلتا و دريـايي  هاي رسوبي دشت رودخانهها شناسايي شدند که منجر به شناسايي محيطمجموعه رخساره

ط رسوبي سازند آبحاجي منجر به بازسازي جغرافيايي کم عمق در سازند آبحاجي گرديد. بررسي چينه شناسي و بازسازي محي
هـا از شـرق بـه    ديرينه ژوراسيک پيشين در شرق ايران مرکزي گرديد. الگوي تغيير ضخامت سازند، تغيير ناگهاني رخسـاره 

 هاي کج شده در يک حوضه کششي تفسير شده است.غرب حوضه توسط مدل تکتونيکي بلوک

  

Palaeogeography of Early Jurassic in east-central Iran 

considering the Ab-Haji Formation 
 

Abstract 
The Lower Jurassic Ab-Haji Formation consists of siliciclastic strata which are widespread 

and superbly exposed across the Tabas and Lut blocks of east-Central Iran. The integrated 

sedimentological and stratigraphic study of the formation is crucial for palaeogeographic 

and palaeoenvironmental reconstructions of the wider area. The formation reaches a 

thickness of up to 700 m on Tabas Block but may locally be reduced to a few tens of meters 

or even be missing. Within this study, we measured and studied seven well exposed 

stratigraphic sections in order to identify lithofacies and facies associations and to interpret 

the paleoenvironment. Following environments are recognized: Fluvial plain, coastal plain, 

delta and shallow siliciclastic shelf. Lithostartigraphic and sedimentlogy studies of the Ab-

Haji Formation in east-Central Iran led to recounstruction of paleogeography during Early 

Jurassic. The pattern of thickness variations and rapid EW facies changes is best explained 

by a tectonic model showing large tilted fault blocks in an extensional basin.  
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 مقدمه
-شود که از لحاظ ساختاري قاب  تقسيم بده بلدو   بخش شرقي ايران مرکزي با نام خردقاره ايران مرکزي شناخته مي

ايدن بخدش از ايدران مرکدزي در طدي مزوزوهيد  و         (.1303 آقانبداتي، ) تهاي( لوک، طبس و يزد اسد هاي )صفحه

اند  ها ويژگي جداگانه داشتهاي پرتحر  و پويا تبدي  شده است؛ به طوريکه هرکدام از بلو سنوزوهي  به منوقه 

کتدونيکي  (. حرکداک ت Seyed-Emami et al., 2004؛ 1303 آقانبداتي، ) و فعاليت آنها با يکديگر يکسان نبدوده اسدت  

شناسي ايدران در زمدان  وراسدي     اي در شک  گيري زمينسيمرين پيشين در اواخر ترياس مياني و پسين نقش عمده

هداي  آواري، تدوالي -سداحلي عدالوه بدر رسدوباک سيليسدي     -ايه اي کم عمق قارهدر اين زمان درحوضه. داشته است

( سازند آبحاجي، با سن  وراسي  1975اولين بار آقانباتي )براي  .(Wilmsen et al, 2009اند )ز الدار نيز نهشته شده

اين سازند   .پيشين، را معرفي کرد و برش نمونه اين سازند را در طبس، حوالي روستاي رباط خان انتخاب کرده است

کده    (1303 آقانباتي،) متر است 722هاي لوک، طبس و يزد رخنمون دارد و بيشترين ضخامت آن درحدوددر بلو 

بته ضخامت آن در بعضي مناطق شرقي بلو  طبس، نظير معدن ز ال سنگ پروده، تا چند ده متر کاهش مي يابد و ال

 ,Wilmsen et .alحتي در بخشي از مناطق نظير باالآمدگي شتري کامالً فرسايش يافته و يارسوبگذارين کرده است )

ق ايران مرکزي ناشناخته است که شناسدايي آنهدا در   ها و محيط رسوبي اين سازند در بسياري از مناطرخساره .(2009

باشد. سازند آب حاجي از لحاظ موقعيت بازسازي جغرافيايي ديرينه اين منوقه در طي  وراسي  زيرين با اهميت مي

(. هددف ايدن   0( )شدک ،  1303شناسي بر روي سازند نايبند و در زير سازند بادامو قرار گرفتده اسدت )آقانبداتي،    چينه

هاي رسوبي و بازسدازي محديط رسدوبي و جغرافيداي ديرينده در زمدان تده نشسدت سدازند          ه در شناخت رخسارهموالع

گرفتده  باشد. لذا در اين تحقيق سازند آب حاجي در هفت برش در شرق ايران مرکزي مورد موالعه قرار آبحاجي مي

 است.

 

 هاهاي سنگي و مجموعه رخسارهرخساره

ده در سازند آبحاجي به سه دسته دانه درشت، متوسط و ريزدانده تقسديم شدده کده بده      هاي سنگي شناسايي شرخساره

، چهدار رخسداره دانده    (Gcm, Gt) هاي سنگي شناسايي شده شدام  دو رخسداره دانده درشدت    رخساره .شرح زيراست

س ندوع  بدر اسدا  . باشدند مدي ( C) و يد  رخسداره ز دالي   ( Fm, Fl) ، دو رخسداره دانده ريدز   (St, Sr, Sh, Sp) متوسدط 

هاي سنگي، بافت، نوع سوح تماس زيرين و بااليي طبقداک، فدرم هندسدي رسدوباک و ندوع ليتولدو ي شدش        رخساره

اي، دشت ساحلي، دشت دلتايي، بخش جلو دلتا، بخش انتهداي دلتدا و دريداي    مجموعه رخساره شام  دشت رودخانه

 .اندکم عمق آواري شناسايي شده
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 متها و تغييرات ضخاگسترش رخساره
)سيمين س اهان( به  0متر به سمت شرق در برش شماره  00)کوه راهدار( با ضخامت  1سازندآبحاجي در برش شماره 

بر روي سازند خدان بدا سدن پدرمين قدرار دارد کده        1اين سازند در برش شماره (. 3شک ،) رسدمتر مي 337 ضخامت

با ماسه سنگ وشي  دريداي کدم    1باشد. برش شماره توجه در بين دو سازند مي حاکي از ي  نبود چينه شناسي قاب 

ايدن مجموعده رخسداره کدم     . شودمترر خساره دلتايي پوشيده مي 53 شود و توسطمتر شروع مي 00عمق به ضخامت 

در  اي  و رسوباک دشت سداحلي عمق دريايي و دلتايي در برش شماره ي  به سمت شرق به رخساره دشت رودخانه

بده   – 0متردربرش شدماره   302 - رخساره دشت رودخانه (.3شک ، )گردد )سيمين س اهان( تبدي  مي 0برش شماره 

-در معدن ز السنگ پروده( تبدي  مي 3متردر لبه شرقي بلو  طبس )برش شماره  72سمت جنوبشرقي به ضخامت 

در اين برش )شدماره  . شودپوشيده مي متر گ  سنگ دشت ساحلي 15اي توسط شود. رخساره کم ضخامت رودخانه

 ( کانال رودخانه سازند آبحاجي به صورک فرسايشي رسوباک سازند نايبند در زير را فرسايش داده است. 3

در کوه شيسويي، بلو  لوک( سازندآبحاجي داراي رخسداره کدامالً    3ترين برش مورد موالعه )برش شماره درشرقي

متر از رسدوباک جلدوي دلتدا و در      12از رسوباک سيليسي آواري دريايي کم عمق، متر 112 باشد و شام متفاوتي مي

اندد. شدواهد واضدح و روشدن از يد       متر ماسه سنگ پوشيده شده 02نهايت توسط رخساره دلتا جلودلتا به ضخامت 

ايدن بدرش   توسعه کمتدر رسدوباک دشدت دلتدايي در      .سيستم دلتايي پيشرونده به سمت شرق در اين منوقه وجود دارد

در جندوب بلدو     .(3باشدد )شدک ،   ممکن است حاکي از ي  شيب نسبتاً تند در اين بخش از منوقه مدورد موالعده   

باشد. بخش زيرين سدازند در بدرش   متر مي 722، سازند آبحاجي داراي ضخامت در حدود (زرند-منوقه راور) طبس

باال مربوط به مجموعه رخساره جلو دلتدايي اسدت    متر ماسه سنگ با توالي درشت شو به به سمت 102 شام  5شماره 

متدر رخسداره    023شود. به سمت بداالي تدوالي   اي و دشت دلتايي پوشيده ميمتر از رسوباک رودخانه 372که توسط 

باشد، مي 5، داراي بخش زيرين مشابه با برش 7سازندآب حاجي دربرش شماره . جلوي دلتا و انتهاي دلتا وجود دارد

 بخش بعدي توالي شدام  . رسدا توالي درشت شو جلو دلتا شروع شده و در باال به رخساره انتهاي دلتا ميبووري که ب

بده  ( متدر  075) بخدش باقيماندده  . باشدد متر از چندين توالي درشت شو بده سدمت بداال از رخسداره جلدو دلتدا مدي        172

اي از تغييدراک  روند مشابه 5د برش شماره همانن 7دربرش شماره . طورعمده از رخساره انتهاي دلتا تشکي  شده است

ها از کم عمق به عميق وجود دارد بدا ايدن تفداوک کده در ايدن بدرش رسدوباک رودخانده اي وجدود نددارد و           رخساره

 7کيلومتر به سمت جنوب شرق در برش شدماره  12با طي  7از برش شماره . اندهاي دلتايي جايگزين آن شدهرخساره

متر ماسه سنگ درشت با توالي درشت شو جلو دلتا شدروع   15 متر ضخامت بوده و با 320 ايسازند آبحاجي تنها دار

متدر تدوالي ماسده      72 باشدد،که بده سدمت بداال از    متر از رسوباک ريزدانه انتهاي دلتا مي 72بخش بعدي شام . شودمي

 ت باقيماندده از تدوالي شدام    ضخام. سنگي با توالي درشت شو به سمت باال از رخساره جلو دلتايي تشکي  شده است

. هاي آواري دريايي کم عمق دريدايي تشدکي  شدده اسدت    متر شي  و ماسه سنگهاي بخش انتهاي دلتا و رخساره 012
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در اين بخش رخساره . رسدمتري ضخيم ازشي  دريايي به پايان مي 75 سازند آبحاجي در اين برش توسط ي  توالي

-داشته و ضخامت اصلي سازند شام  رسوباک جلوي دلتا و انتهاي دلتدا مدي  اي و دشت دلتايي وجود ندشت رودخانه

متدر   05کيلومتر به سمت جندوب شدرق، تنهدا شدام       05باشد. سازند آبحاجي در منوقه کرمان، از برش شماره هفت 

عده  تغييراک جانبي مجمو. (تشکي  شده استFursich et al., 2005باشد که از رسوباک آواري دريايي )ضخامت مي

به سمت شرق و جنوب شرقي حاکي از تسلط ي  محيط دلتايي از نوع رودخانده  الدب    5ها از برش شماره رخساره

ها وتغييراک ضخامت آنهدا شدواهدي از تده نشسدت بدر روي      الگوي مشاهده شده از تغييراک جانبي رخساره .باشدمي

باشد که به بهتدرين وجده   در مناطق باال آمده ميهاي گس  خورده با فرونشست در مناطق فرو افتاده و فرسايش بلو 

 tilted fault blocks in anهاي گس  خورده و ک  شده )اي از بلو رسوبي آن با مجموعه-ممکن، مدل تکتونيکي

extensional basinقاب  تفسير است ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل تکتونيکي و جغرافياي ديرينه

 .باشدد ازندآبحاجي در شرق ايران مرکزي نياز به اراهه مدل تکتدونيکي مدي  هاي سالگوي گسترش و تغييراک رخساره

هاي کششدي توسدط محققيندي نظيدر ليددر و گسدروپ       هاي گس  خورده و ک  شده در حوضهمدل اراهه شده بلو 

(Leeder and Gawthorpe, 1987; Alexander et al., 1994; Gawthorpe and Leeder, 2000   کده تغييدراک )

. کندد ها و موقعيدت منشدًا رسدوباک سدازند آبحداجي را توجيده مدي       غييراک ناگهاني شرق به  رب رخسارهضخامت، ت

هاي کششي در شرق مرکزي ايران در اواخر ترياس تا اواخر  وراسي  ادامه داشته اسدت کده شدواهد    فعاليت حوضه

در دوره  وراسي  سبب ايجاد  فعاليت کششي. (Wilmsen et al., 2003; 2005; 2010چينه شناسي آن وجود دارد )

هاي هاي رسوبي تفسير شده در برشغربي ان سانند آبحاجي و محي -: ترانسکت شرقي3.؛ شکل4؛ سمت چپ شکل 3سمت راست: شکل 
: مادل  4باشاد توجاه نمايياد؛ شاکل    ها ماي ها که متأثر ان تغييرات فرونشيني و باالآمدگي بلوکضخامت و رخساره. به الگوي تغيير 4تا  1

هاا و گسالها اقتبااس ان    )چاارچوب بلاوک   (ووراسايک پيشاين  ) شماتيک جغرافياي ديرينه بلوک طبس در نمام ته نشست سانند آبحاجي
Zaman-Pedram, 2011.) 
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هاي با فرونشيني و باالآمدگي متفاوک گرديده اسدت. ايدن حرکداک تکتدونيکي     هاي جدا افتاده و داراي بخشبلو 

اندد و همنندين موجدب عددم     منجر به تغييراک ضخامت، تغييراک ناگهاني رخساره از شرق به  رب حوضده گرديدده  

در طي  وراسي  پيشدين،   .اندهاي باال آمده شدههاي بلو خي بخشرسوبگذاري و فرسايش سازند آبحاجي در بر

بلو  طبس به سمت  رب ماي  شده است به طوريکه بخش باال آمده در محلي بوده است که اکنون محور امروزي 

به همين ترتيب، بخش شرقي بلو  يزد )بلو  کلمرد(  (.3شک ، )کوههاي شتري در شرق بلو  طبس قرار دارد  

ال آمده اين بلو  بوده است و نتيجه اين باالآمدگي فرسايش قاب  توجهي از طبقداک پالووزوهيد  و تريداس    بخش با

( در طدول  Shotori Swellعدالوه بدر ايدن، فعاليدت باالآمددگي شدتري )       .بوده است (1 به عنوان مثال،ب رش شماره)

 .(Wilmsen et al., 2005کرتاسه پسين نيز ادامه داشته است )

ها و به ميزان کمتر در جهت  ربدي آنهدا رخ داده اسدت بووريکده     سوباک آواري عمدتاً به سمت شرق بلو انتقال ر

 (. 3و  3هايشک )دهند کمترين ضخامت را نشان مي 3و  1هاي بيشترين ضخامت و برش 3و  0هاي برش

اما ضخامت سدازند بده    .زرند( به ضخامت حداکثر خود مي رسد-سازند آبحاجي در جنوب بلو  طبس)منوقه راور

-متر در منوقه راور و زرند )بدرش   722به طوريکه از ضخامت . سمت شرق و جنوب شرق کاهش چشمگيري مييابد

رسد و به سمت جنوب شدرق در منوقده کرمدان بده تنهدا چندد ده متدر        مي 7متر در برش  322( به ضخامت 7و  5هاي 

سوبي نيز به نوبه خود ازسمت  رب به شرق )از برش شدماره  هاي ر(. محيطFursich et al., 2005رسد )ضخامت مي

و منوقده   7بدرش شدماره   ) به محيط دريايي آواري کم عمق در جنوبشرقي( در منوقه راور) ( از رودخانه و دلتا7به  5

 . (3يابد )شک ، تغيير مي( کرمان

 

 گيرينتيجه
-رکزي داراي ضخامت متوسدط پانصدد مترمدي   آواري آبحاجي با سن  وراسي  پيشين شرق ايران م-سازند سيليسي

-هدا در رخنمدون  آناليزرخساره. هاي ناز  ز ال تشکي  شده استباشد و از ماسه سنگ، سيلتستون، گلسنگ و رگه

شده است کده در چهدار    Gt, Gcm, St, Sr, Sh, Sp, Fm, Fl, Cرخساره سنگي 0 هاي مورد موالعه منجر به شناسايي

تجزيه و تحلي  رخسارههاي سنگي منجر بده شناسدايي شدش    . گيرندنه و ز الي قرار ميدسته درشت، متوسط و ريزدا

اي، دشت ساحلي، دشدت دلتدايي، بخدش جلدو دلتدا، بخدش       اي گرديد که عبارتند ازدشت رودخانهمجموعه رخساره

حداجي از  هداي سدازند آب  الگوي مشاهده شده از تغييدراک ضدخامت و رخسداره    .انتهاي دلتا و درياي کم عمق آواري

هداي فرونشسدت يافتده و بداال آمدده در      هاي لوک، طبس و يزد شواهدي از بخدش سمت شرق به  رب بر روي بلو 

هداي تکتدونيکي کششدي در    ها در سازندآبحاجي ناشدي از فداز  دهد. تغييراک ضخامت و رخسارهها را نشان ميبلو 

هاي از هم جدا هاي کششي با بلو کي حوضهمدلي تکتوني .شرق ايران مرکزي در طي  وراسي  پيشين بوده است

هداي  هاي کششي منجر به ايجاد بخشکند. فازافتاده و ک  شده اين تغييراک ضخامت و رخساره را بخوبي توجيه مي
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-ها گرديده است که در آنجا رسوباک آواري داراي ضخامت حدداکثر هسدتند و بخدش   فروافتاده در لبه  ربي بلو 

-ها قرار دارند که منجر به فرسايش و يا عدم رسوبگذاري سازند آبحاجي گرديدده شرقي بلو  هاي باال آمده در لبه

 باشند.اند. تغييراک محيط رسوبي نيز از سمت شرق به  رب حوضه قاب  انوباق با تغييراک ضخامت مي

ک صدحرايي و از  تشکر و قدرداني در اينجا الزم است از شرکت ز السنگ پروده طبس به سبب مهيدا نمدودن عمليدا    

. اندد تشدکر نمداييم   هداي صدحرايي درطدي چنددين مرحلده همکداري داشدته       آقاياي احسان زمانيان نيز که در برداشت

 .گرددشناسي دانشگاه فردوسي مشهد به سبب فراه منمودن امکاناک مورد نياز قدرداني ميهمننين از گروه زمين
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