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  تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهاي پالژیک افیولیت مالنژ

 باختر فریمان

 
  2و1عباس، قادري ؛1علی اصغر، آریایی ؛2علیرضا، عاشوري ؛1*صغرا ،االحمديجامی

  دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، گروه زمین شناسی - 1

  مشهدقطب فسیل شناسی، دانشگاه فردوسی  - 2

 

  چکیده 

بخشهاي کربناتـه کمـپلکس افیـولیتی بـاختر فریمـان ـ شـمال تربـت         جهت انجام مطالعات میکروپالئونتولوژي و تعیین سن دقیق 

پـس از انجـام   . آباد انتخاب شـد هرستان فریمان و در باختر روستاي عشقکیلومتري باختر ش 18حیدریه، برش کوه سفید در فاصله 

از منطقه مذکور و تهیه و مطالعه مقاطع میکروسکپی، سن کامپانین ـ ماستریشـتین بـراي      برداري دقیقهبرداشتهاي صحرایی، نمون

 هـایی از فرامینیفرهـاي پالنکتونیـک خـانواده    فسـیلهاي حاصـل، گونـه   . توالی کربناته کمپلکی افیولیتی مذکور به دست آمده است

، Globotruncanita stuartiformis ،Globotruncanita stuarti ،Globotruncanita falsostuartiنظیـر   گلوبوترونکانیـده 

Contusatruncana contusa ،Globotruncanita conica  وGlobotruncana arca  و فرمهـــایی از میکروفســـیلهاي

ي یـک  اباشـند کـه زون رخسـاره   می.Pithonella sp و  .Calsispheaerula spغیرفرامینیفري خانواده کالسیسفرولیده همچون 

(FZ1)  منطبق بر فاسیس استاندارد سه(SMF3) دهندرا نشان می .  

 

 

Age dating and microfacies studies on pelagic limestones of ophiolite 
melange in west of Fariman 

 

Abstract 
Micropaleontological studies and exact age dating of carbonate parts of ophiolitic complex of West of 
Fariman - North of Torbat-e-Heidariyeh, Kuhsefide section was selected which is located in 18 kilometers 
west of Fariman city and west of Eshghabad village. After doing fieldwork, exact sampeling and 
preparing samples, study of microscopic section was determined Campanian – Maastrichtian age for 
carbonate succession of this ophiolitic complex. Obtained fossils, are species of planctonic foraminiferal 
of Family Globotruncanidea like Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, 
Globotruncanita conica, Globotruncana arca, Contusatruncana contusa, Globotruncanita falsostuarti 
and nonforaminiferal microfossils of Family Calsisfaerullidae like Calsisfaerulla sp. and Pitonella sp. 
which present facies zone 1 (FZ1) conform with standard microfacies 3 (SMF3). 

 

  مقدمه

کمپلکس افیولیتی باختر فریمان ـ شمال تربت حیدریه بخشی از کمربند افیولیتی دور خرد قاره ایران مرکـزي   

کیلومتر مربع در شمال خاوري ایران و در مجـاورت شهرسـتان فریمـان واقـع      1700است که با وسعتی در حدود 

زه با سیماي رنگارنـگ خـود، تـوالی از انـواع     این کمپلکس افیولیتی به شدت در هم ریخته و سرپانتینی. شده است

سنگهاي آذرین فوق بازي تا بازي نظیر پریدوتیتهاي متامورفیـک، هارزبورژیـت، لرزولیـت، اینتروژنهـاي ورلیتـی،      

اي، دایکهاي دیابازي، رودنگیتهـاي حاصـل متاسـوماتیزم    پیروکسنیت، بلوکهاي بیگانه آمفیبولیتی، گابروهاي الیه

اي، سنگهاي پیروکالستیک سـکانس سـوپرااُفیولیتی، سـنگ    هاي بالشی، بازالتهاي ورقهها، گدازهگابروها و دیاباز

  .شودآهکهاي پالژیک و چرت رادیوالریتهاي قرمز رنگ را شامل می

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

37 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

افیولیتهاي ایران را به دلیل درهم ریختگی و تنـوع شـدید رنگـی تحـت عنـوان کـالرد مالنـژ          ) 1955(گانسر 

، کمپلکس افیولیتی باختر فریمان ـ شمال تربت حیدریه را به دلیل بـه هـم ریختگـی     )1369( رزم آرا. معرفی کرد

شدید، دگرسانی و آلتراسیون حاصل از نفوذ محلولهاي هیدروترمال بعدي تحت عنوان افیولیت مالنژ معرفی کرده 

هاي منطقـه اثـر کـرده کـه     عوامل تکتونیکی به شدت بر سنگ. داندو آن را متفاوت از توالی کالسیک افیولیت می

ایـن قبیـل اشـکال سـاختمانی در کلیـه سـنگهاي       . نتیجه آن ایجاد درزه، گسل و چین خوردگیهاي فراوان اسـت 

عـدم نفوذپـذیري سـرپانتینیتهاي نـرم فرسـا      . مجموعه از قاعده تا فیلیشهاي فوقانی قابل مشاهده و ردیابی است

هـاي  در این سـازند شـده و لـذا گسـترش آبراهـه      (Bad Land)منجر به تشکیل اشکال فرسایشی از نوع بدلند 

  .منطقه عمدتاً از نوع دندریتی است

 

  بحث

 18شـمالی در فاصـله     º35 39' 6"طـول شـرقی و     º59 42' 13"برش مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی

. ید قرار گرفته استآباد و در ارتفاعات کوه سفکیلومتري باختر شهرستان فریمان، در سوي باختري روستاي عشق

، منطقـه مـورد مطالعـه بخشـی از     )1379آقانبـاتی،  (رسوبی ایـران  ـ�  هاي ساختاري با توجه به تقسیم بندي پهنه

  .هاي اقیانوس تتیس جوان در پهنه مرکزي ایران استپوسته

ی در جهـت  رخنمونهاي مورد مطالعه با سیماي صخره ساز و خشن و با وجود راندگی و نابرجا بودن، امتداد کل

این برونزدها را عمدتاً ردیفهایی از سنگ آهکهاي پالژیـک صـورتی روشـن، قرمـز تیـره،      . شمالی ـ جنوبی دارند 

دهند،که حـاوي گرهکهـا، افقهـا و    هاي کلسیتی و دولومیتی فراوان تشکیل میاي تا خاکستري رنگ با رگهقهوه

  .هایی از چرت با حالتهایی از چین خوردگی هستندالیهبین

از منطقـه، اقـدام بـه تهیـه مقـاطع میکروسـکپی از                 پس از انجـام مطالعـات صـحرایی و برداشـتهاي دقیـق     

وجود رنگ قرمز در بعضی مقاطع میکروسکوپی که گویاي وجود اکسـید آهـن در   . هاي برداشت شده گردیدنمونه

ه رسوبی در اثر فعالیت ماگمـایی کـف   هاي کربناته مورد نظر است، نشان دهنده حضور یونهاي آهن در حوضالیه

  .حوضه و ترکیب آن با اکسیژن محیط و نیز حرکات آبهاي هیدروترمال بعدي است

رخنمونهاي سنگ آهکی مورد نظر با رخساره بایو میکرایت حاوي میکروفسیلهاي پالژیک قسـمت ژرف دریـا   

ترونکانیده به سـه زیـر خـانواده گلوبوترونکانینـا،     خانواده گلوبو. باشنداز فرامینیفرهاي خانواده گلوبوترونکانیده می

فسیلهاي یافت شده جنسهایی نظیر گلوبوترونکانا، کونتوزوترونکانـا و  . شودگلوبوترونکانلینا و آباتومفالینا تقسیم می

، Globotruncanita stuartiformis هـایی چـون  گونـه . گلوبوترونکانیتا از زیر خانواده گلوبوترونکانینـا هسـتند  

Globotruncanita stuarti ،Globotruncanita falsostuarti ،Contusatruncana contusa ،

Globotruncanita conica  ،Globotruncana arca Contusatruncana fornicata 

،Rudotruncana calcarata ،Globotruncana lapparenti ،linneiana Globotruncana 

،Globotruncana bulloides، Globotruncana renzi  ــیلهاي   از ــده و میکروفس ــانواده گلوبوترونکانی خ

سـن  Pithonella sp و  .Calsispheaerula sp غیرفرامینیفري از خانواده کالسیسفرولیده همچـون جنسـهاي  

، Tappan و Loeblish؛ 1989و همکـاران،   Bolli(کنند کامپانین ـ ماستریشتین را براي این توالی مشخص می 

   ).1365و کالنتري،  Postuma، 1971؛ 1988
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بر اساس بررسیهاي فسیل شناسی و سنگ شناسی انجام شده، محیط رسوبی توالی مورد مطالعه یـک محـیط   

از آن جـا کـه سـنگهاي پالژیـک     . با رخساره پالژیک اسـت ) دریاي عمیق و حوزه کراتونی عمیق(دریایی عمیق 

، رخسـاره پالژیـک بـرش    )1386خسـروتهرانی،  (باشند می منطقه آبیسال اغلب به طور متناوب با افیولیتها همراه

  .کوه سفید از نوع آبیسالوپالژیک خواهد بود

 Bو  Aبوده و شامل قسمتهاي  )FZ1( اي شماره یکنوع سنگ و بقایاي فسیلی موجود گویاي زون رخساره

جا، میکروفسـیلهاي خـانواده   در این . شوداست که رادیوالرها، فرامینفرها و غیرفرامینفرهاي پالژیک را شامل می

 .شوندگلوبوترونکانیده و کالسیسفرولیده به عنوان اجزاي اصلی این رخساره محسوب می

میکروفاســیس اسـتاندارد شـماره ســه   تـوان  مـی  ،)Flugel ،2004(در مقایسـه بـا میکروفاسیسـهاي اســتاندارد    

)SMF3( ا موجودات پالنکتون است       بـراي  را که دربرگیرنده رخساره گل آهکی پالژیک و وکستون همراه ب

مطالعات انجام شده نشان دهنده شرایط زیستی زیر خط اثر امـواج و زیـر خـط اثـر نـور      . این برش در نظر گرفت

  .است

  

  گیرينتیجه

هـاي  ـ وجود رنگ قرمز در سنگ آهکهاي پالژیک کمپلکس افیولیتی که گویاي وجود اکسید آهن در الیـه 1

ت، نشان دهنده حضور یونهاي آهن در حوضه رسوبی در اثر فعالیت ماگمایی کـف حوضـه و   کربناته مورد نظر اس

  .ترکیب آن با اکسیژن محیط و نیز حرکات آبهاي هیدروترمال بعدي است

  .ـ فسیلهاي موجود در طبقات سنگ آهکی مورد مطالعه از نوع پالژیک و شناور است2

خانواده گلوبوترونکانیـده و میکروفسـیلهاي غیرفرامینیفـري     يهایی از میکروفسیلهاي فرامینیفرـ وجود گونه3

  .خانواده کالسیسفرولیده نشان دهنده سن کامپانین ـ ماستریشتین براي توالی مورد مطالعه است

ـ بر اساس بررسیهاي فسیل شناسی و سنگ شناسی انجام شده، محیط رسوبی تـوالی مـورد مطالعـه یـک       4

 . با رخساره پالژیک است) و حوزه کراتونی عمیق دریاي عمیق(محیط دریایی عمیق 

      Bو  Aشـامل قسـمتهاي    )FZ1( اي شماره یـک ـ نوع سنگ و بقایاي فسیلی موجود گویاي زون رخساره  5

 .باشدمی

را                )SMF3(تـوان میکروفاسـیس اسـتاندارد شـماره سـه      ـ در مقایسه بـا میکروفاسیسـهاي اسـتاندارد، مـی    6

گیرنده رخساره گل آهکی پالژیک و وکستون همـراه بـا موجـودات پالنکتـون اسـت بـراي ایـن بـرش                    که دربر

  .در نظر گرفت
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2. Contusatruncana contusa 1. Globotruncana falssostuarti 
4. Globotruncana conica 3. Globotruncana stuarti 
6. Globotruncana arca 5. Globotruncana stuartiformis 
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