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  چکیده

و در مجـاورت روسـتاي رضـاآباد     آهن امروانی ایستگاه راهغربی دامغان در نزدیککیلومتري جنوب 55برش مورد مطالعه در 
شناسـی  عطاري، از نظر سنگمرکزي قرار داشته و در اثر عملکرد گسلناحیه مورد مطالعه در مرز شمالی زون ایران. قرار دارد

متـر قابـل    166خامت پسین متعلق به سازند بهرام به ضـ هاي دونیندر برش مورد مطالعه، نهشته. البرز متفاوت استبا زون
 تیره با فسیل براکیوپود فراوان، واحد تبخیـري خاکسترياز آهک A واحد کربناته: باشدشناسی میتفکیک به سه واحد سنگ

Bشامل گچ و واحد کربناتهC کیلوگرمی به طـور سیسـتماتیک    4تا  3نمونه  18تعداد . شامل آهک خاکستري پرفسیل است
 200. نمونـه حـاوي عناصـر کنـودونتی بودنـد      6از این بین، . شویی با اسیداستیک فرآوري شدبرداشت شده و به روش اسید

  :اندبه شرح زیر بودهگونه کنودونتی  9جنس و  2 شامل دست آمد کهه ها بعنصر کنودونتی از مجموع نمونه
Icriodus excavates, I. arkonensis, I. expansus, I. iowaensis, Polygnathus politus, p. webbi, P.aequalis, 
P. pollocki, P. xylus 

ها ها حاکی از سن فرازنین بوده و فراوانی ایکریودوسگستره سنی کنودونت. باشندها میهاي شناسایی شده کنودونتاز گونه
برش مورد مطالعه هاي سازند بهرام در فورمی براي نهشتهو نبود هر گونه پالماتولپیس، حاکی از محیط کم عمق حاشیه پلت

  . باشدمی
 غربی دامغانآباد، جنوبرضاپسین، کوهنگاري، کنودونت، دونینچینهزیست: واژهکلید

 
Late Devonian conodonts Biostratigraphy of Reza- Abad 

section (southwest Damghan) 
 
Abstract 
The studied profile of Late Devonian Bahram Formation is located at 55 km Southwest Damghan 
city, at the vicinity of Amrovan rail way station, close to the Reza-Abad village. The studied area 
belongs to the Northern border of central Iranian structural domain. The area dissected by Northeast-
Southwest Attari thrust fault which caused laterally main differences in thickness, lithological 
feathers and rock facies of the mutual sides of Alborz zone and central Iranian domain. The measured 
profile has about 166 m thickness. Based on field observation, studied samples and sedimentological 
feathers, 3 lithological units are discriminated: unit A consists of gray to dark grey limestones rich in 
brachiopods, unit B mainly including Gypsum levels with some marly subminors and unit C is 
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composed of the grey limestones rich in fossil contents. 18 samples 3/4 kgs systematically collected 
and processed with conventional acetic acid. 6 samples were prolific which yielded conodont 
elements used to erect the biostratigraphical framework to the studied deposits of Bahram Formation. 
Amongst them, 2 genera and 9 conodont species has identified as follows: Icriodus excavates, I. 
arkonensis, I. expansus, I. iowaensis, Polygnathus politus, p. webbi, P.aequalis, P. pollocki, P. xylus. 
Based on studied conodonts Frasnian stage has assigned to the studied interval. The frequency of 
Icriodids shows the shallow marine paleoenvironments to the studied deposits of Bahram Fm. in 
Reza-Abad section. 
Key words: biostratigraphy, conodont, Late Devonian, kuh- e- Reza-Abad, Southwest Damghan.  
 

  مقدمه
میـانی و بـاالیی در   دونـین همچنـین   شـود،  مرکزي با سازند پادها شناخته مـی زیرین در البرز و ایراندونینهاي نهشته
شرقی و مرکزي بـه ترتیـب   بوده که معادل آنها در البرز 1مرکزي شامل توالی سازندهاي سیبزار، بهرام و شیشتوایران

مرکزي و ایران هاي ساختاريمقطع مورد مطالعه در حد فاصل زون. شودییالق و جیرود خوانده میخوشهاي سازند
بار توسط علـوي  اولین این منطقه). 1شکل ( مرکزي قرار داردالیه زون ایراندر بخش شمالی منتهی) ناحیه جام(البرز 

واقـع در   Aدو بخـش   عطاري این منطقه را بـه به اعتقاد وي عبور گسل .مورد مطالعه قرار گرفته است) 1972(نائینی 
مرکـزي، تقسـیم   هـاي ایـران  شرقی و مرتبط بـا کـوه  واقع در جنوب Bالبرز، و بخش  هايغربی و مرتبط با کوهشمال

باعث فرونشینی ) 1972علوي نائینی، (باالیی ادامه داشته میانی تا کرتاسهفعالیت این گسل که از کامبرین. نموده است
)subsidence ( بخش ساختاريB ده، به طوري کـه ضـخامت رسـوبات ایـن بخـش بیشـتر از بخـش سـاختاري         شA  

د وجـود نـدار  ) Aبخـش سـاختاري   (زیرین در ناحیه مربوط به البرز دونین ـ  هاي زمان سیلورینباشد و حتی نهشتهمی
   ).1شکل (

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لحــاظ هــاي ایــن بخــش ازگرفتــه و بنــابراین نهشــتهقــرار Bشــرق بخــش ســاختاريآبــاد در گوشــه شــمالرضــاکــوه
بـاالیی  هـاي دونـین  در برش مورد مطالعه نهشته. مرکزي شباهت بیشتري دارندپالئوژئوگرافی، به زون ساختاري ایران

و حـد  حاضـر پوشـیده شـده    توسط رسوبات آبرفتی عهد هااین نهشتهحد زیرین . متعلق به سازند بهرام رخنمون دارد
  . رونده قاعده پرمین با ناپیوستگی پوشیده شده اندیشسنگی پماسهتوسط واحد باالیی آن

 

   .)1975نائینی، علوي( شناسی ناحیه مورد مطالعهنقشه زمین :1شکل
 

هاي دسترسی به برش جغرافیایی و راهموقعیت :2شکل
 ).1384اقتباس از بختیاري، (العه مورد مط
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  بحث
جغرافیایی قاعـده و  مختصاتبا  آبادرضا غربی دامغان در نزدیکی روستايکیلومتري جنوب 55برش مورد مطالعه در 

ی دسترسـ . قـرار دارد  E ´́20 ́7´ º54 و N ´́52 ́48 º35و  E ´́24 ́7 º54 و N ´́50 ́48 º35بـه ترتیـب    رأس برش
امـروان  آهـن تـا ایسـتگاه   و حرکت در امتداد راه) مسیر سمنان به دامغان(امیریه مورد مطالعه از طریق شهرك برشبه 

  ).2شکل( می باشدپذیر امکان

آبـاد  رضـا طـوري کـه کـوه   هاي فراوانی ایجاد شده است بـه هاي تکتونیکی، در این ناحیه چین و گسلدر اثر فعالیت
. داردشمالی تاقدیس قـرار برش مورد مطالعه در یال .کیلومتر است 5متقارن با امتداد بیش از بخشی از یک تاقدیس نا

باالیی متعلق به دونین هاينهشته. باشدمی 53ها بطور متوسط غرب و شیب الیهجنوب ـشرق شمال º35امتداد الیه ها 
کربناته و تبخیري بوده و قابل تفکیک به سه  متر شامل دو بخش 166با ضخامت حدود  ،آبادرضاکوهدر  سازند بهرام

تیره متوسط متر آهک خاکستري تا خاکستري 67شامل حدود  Aواحد کربناته): 3شکل (باشند واحد لیتولوژیکی می
یک الیه . باشدمی B13تا  B1هاي این واحد شامل الیه. الیه با مقادیر فراوان فسیل براکیوپود و مرجان استتا ضخیم

متر گچ با  45شامل حدود  Bواحد تبخیري . داردقرار B13متر در باالي الیه  9رنگ به ضخامت حدود تی زرددولومی
الیـه  تیره نازك تـا متوسـط  متر آهک خاکستري تا خاکستري 54از حدود  Cواحد کربناته. هاي مارن استمیان الیه

یـک الیـه دولـومیتی    . باشـد می B18تا  B14هاي هحاوي مقادیر فراوان فسیل اسپیریفر تشکیل شده است و شامل الی
   .داردقرار B16و  B15هاي متر بین الیه 17رنگ به ضخامت حدود سیاه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

کیلـویی بطـور   نمونـه چهـار   18هـاي دونـین بـرش مـورد مطالعـه، تعـداد       نگـاري نهشـته  چینـه به منظور مطالعه زیست
سـازي و بـا   فرمیـک آمـاده  اسـید / اسـتیک شـویی بـا اسـید   و بـه شـیوه اسـید   متري برداشـت   5سیستماتیک با فواصل 

هاي مختلف، شویی شده الیههاي گلدر مطالعه میکروسکپی نمونه. گرفتبینوکوالر مورد مطالعه قرارمیکروسکوپ

 Cو  A ،Bهاي لیتواستراتیگرافیک نماي پانورامیک از برش مورد مطالعه به همراه واحد : 3شکل 
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-اسـکلت  هـاي اسفنج، اجزاء هولوتورین و خردهکرینوئید، اسپیکول هاي استراکود، کنودونت، قطعات میکروفسیل

حاوي عناصر کنودونتی بودند کـه پـس از    B18و  B1 ،B2 ،B6 ،B16هاي از این بین، الیه. آمده استدستماهی به
سازي، توسط میکروسکپ الکترونی عکسبرداري شده و مورد مطالعـه، شناسـایی، نامگـذاري و بـایوزون بنـدي      جدا

  . گرفتندسیستماتیک قرار
الیه خاکستري با براکیوپود فراوان تشکیل شده است ولی در نقاط هاي الیهآهکسازند بهرام در برش الگو از سنگ

باالیی این طبس بخشهاي شتريگردد به طوري که در کوهمختلف رخساره سنگی این سازند دستخوش تغییرات می
اس با این سازند بیشتر هاي قابل قیو در نواحی یزد و کرمان رخساره) 1387آقانباتی، (سازند رخساره دولومیتی دارد 

، احمـدي و  2014؛ بهرامـی و همکـاران،   2014غالمعلیـان و همکـاران،   (اي و دولومیـت هسـتند   ماسـه آهک، آهک
هـاي مختلـف جـام سـمنان، دامغـان و البـرز       هاي لیتولوژیکی این سازند همچنـین در بـرش  ارزهم). 2012همکاران، 

زیـرین و هـم   گاه متفاوت، محدوده سنی دیاکرونی را هم در مرزسنگی و محتوي فسیلی مرکزي و شرقی با رخساره
؛ محمـدي و  1384، مصـدق و همکـاران،   1384هاشـمی و همکـاران،  : 2006عاشـوري  . (دهندباالیی نشان میدر مرز

  ). 1384همکاران، 
  هـا مـورد  اي و تعیـین سـن نهشـته   چینـه هـاي زیسـت  آباد جهـت بررسـی  رضادر این تحقیق سازند بهرام در برش کوه

  مرکـزي و هـاي مطالعـه شـده در ایـران    دار میانی از سـایر بـرش  این سازند به دلیل واحد گچ. مطالعه قرار گرفته است
ــی  ــایز م ــرز متم ــاتی، (شــود الب ــائینی، 1378آقانب ــوي ن ــت و همکــاران، 1972، عل ــا ). 2005، ون ــه ه   يحضــور گون

Icriodus excavates Weddige, 1984; I. arkonensis stauffer, 1938; I. expansus Bransosn and Mehl, 
1938; I. iowaensis Youngquist & Peterson, 1947; Polygnathus politus Ovnatanova, 1969; P. webbi 

Stauffer, 1938; P. aequalis Klapper & Lane, 1985; P. pollocki Druce, 1976; P. xylus Stauffer, 1940 
هاي کنودنتی موجود، حاکی از سن فرازنین براي و بررسی گستره سنی نمونه B1, B2, B6, B16, B18هاي در نمونه

مرکزي و در محل بدلیل قرارگیري برش مورد مطالعه در حاشیه زون ساختاري ایران. باشدهاي مورد مطالعه مینهشته
ق از جملـه حضـور گاسـتروپود و    عمـ عمق و فوناي دریایی کـم هاي کمبرخورد با زون ساختاري البرز، وجود نهشته

هاي گچ و مهمتر از همه فراوانی بسـیار کـم عناصـر کنـودونتی بـا وجـود       اي، افقهاي ماسهبراکیوپود فراوان، آهک
  .باشندرسوبی در زمان تشکیل میعمق بودن حوضهشویی چندین باره، همگی گواه بر کماسید

  
  گیرينتیجه

عـدم حضـور    .باشـند هاي مورد مطالعـه مـی  حاکی از سن فرازنین براي نهشته هاي مطالعه شدهگستره سنی کنودونت
کلی فراوانی کم عناصر کنودونتی و حضورگچ در تـوالی  ها و بطورگناتوسها و پلیپالماتولپیس، فراوانی ایکرودید

  . باشدکم سازند بهرام در زمان تشکیل میبرش مورد مطالعه حاکی از عمق
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Figure caption: the lithostratigraphical column (left) – the conodont plate (right) Figs. 1, 2, 4, 10, 11, 14, 17-Icriodus 
excavatus , Weddige, 1984, 1) Upper view of EUIC 10022, Sample B5; 2) Upper view of EUIC 10023, Sample B5; 
4)Upper view of EUIC 10024, Sample B1; 10) Upper view of EUIC 10025, Sample B2; 11)Upper view of EUIC 
10026, Sample B18; 14) Upper view of EUIC 10027, Sample B16; 17) Upper view of EUIC 10028, Sample B18. 
Figs. 5, 9- Icriodus arkonensis Stauffer, 1938, 5) Upper view of EUIC 10029, Sample B2; 9) Upper view of EUIC 
10030, Sample B18. Figs. 6, 7, 8, 12, 13, 18 Icriodus expansus Branson & Mehl, 1938, 6) Upper view of EUIC 
10031, Sample B1; 7) Upper view of EUIC 10032, Sample B16; 8) Upper view of EUIC 10033, Sample B1; 12) 
Upper view of EUIC 10034, Sample B16; 13) Upper view of EUIC 10035, Sample B18; 18) Upper view of EUIC 
10036, Sample B16. Figs. 15, 16 Icriodus iowaensis. Youngquist & Peterson, 1947, 15) Upper view of EUIC 10037, 
Sample B18; 16) Upper view of EUIC 10038, Sample B18. Fig. 20 -Polygnathus politus, Ovnatanova, 1969, Upper 
view of EUIC 10039, Sample B16.  Fig. 21- Polygnathus webbi, Stauffer, 1938, Upper view of EUIC 10040, 
Sample B16. Fig. 22- Polygnathus aequalis, Klapper & Lane, 1985, Upper view of EUIC 10041, Sample B16.  Figs. 
23, 24, 26- Polygnathus pollocki, Druce, 1976, 23) Upper view of EUIC 10042, Sample B16; 24) Upper view of 
EUIC 10043, Sample B16; 26) Upper view of EUIC 10044, Sample B16. Figs. 27, 28, 29, 30, 31- Polygnathus 
xylus, Stauffer, 1940, 27) Upper view of EUIC 10045, Sample B16; 28) Upper view of EUIC 10046, Sample B16; 
29) Upper view of EUIC 10046, Sample B16; 30) Upper view of EUIC 10047, Sample B16; 31) Upper view of 
EUIC 10048, Sample B16. Fig. 3- Icriodus sp., Upper view of EUIC 10049, Sample B2. Figs. 19, 25- Polygnathus 
sp., 19) Upper view of EUIC 10050, Sample B6; 25) Upper view of EUIC 10051, Sample B16. 
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