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خاور (های تازه پيرامون سيستم ژوراسيک در شمال بلوک طبس  يافته
  )ايران مرکزی

  **و  مارکوس ويلمسن** ،  فرانتس فورزيش*کاظم سيد امامی:  نوشته 

New Evidence on the Lithostratigraphy of the Jurassic System 
in the Northern Tabas Block, East-Central Iran 

By: Pr. Dr. K. Seyed-Emami*, Pr. Dr. F. T. Fuersich** andPr. Dr.  M. Wilmsen** 
 

  

  :چکيده 
خاور ورقه       بلوک طبس يکی از اجزاي ساختاري خرد قاره مرکز و خاور ايران است که در فاصله ترياس پسين و ژوراسيک در 

  .ايران شکل گرفته است
براثر  نوسانهای جهانی سطح آب دريا و جنبشهای متعدد زمين ساختي در مقياس جهانی ، منطقه ای ومحلی، بويژه در 

های رسوبگذاری متعدد و متنوع با رخساره های سنگی متفاوت در شمال بلوک  زمانهای ژوراسيک ميانی و پسين، حوضه
در اين .  تنظيم زمانی و انطباق آنها با هم، فقط با مطالعات تفصيلی و بسيار دقيق ميسر استطبس شکل گرفته است که

سنگی سيستم ژوراسيک در بخش شمالی بلوک طبس ، سعی شده  بررسی، ضمن بازنگری و تعريف جديد رديفهای چينه
شناسي رديفهاي چينه  يگاه چينهشناسي و جا است تا با توجه به زمين ساخت فعال همزمان با رسوبگذاری، ترآيب سنگ

سنگي ژوراسيك مياني و بااليي منطقه، يک الگوی ساده و عملی برای تنظيم و انطباق رديفهای چينه سنگی موجود ارائه 
دو قرار  بغمشاه، اسفنديار و گره: در قالب سه زير گروه جديد) گروه مگو(بدين ترتيب، سازندهاي ژوراسيك مياني و بااليي . شود
افزون براين سه سازند . ضمنَا سازند قلعه دختر  بازنگري  شده و به بخش آهكي آن محدود گرديده است.  شده استداده

معرفی ) اکسفوردين بااليي تاکيمريجين ميانی(و کرند ) کالوين تا کيمريجين زيرين(، کمرمهدی )کالوين(جديد با نامهای سيخور 
  .شده است

  
ک طبس، رشته کوه شتری، سيستم ژوراسيک، چينه شناسی، فسيل شناسی، محيط  ايران مرکزی، بلو:آليدواژه ها

  .رسوبی
  

Abstract 
 The sedimentary pattern of the northern Tabas Block during the Jurassic period, apart from global sea-level 
fluctuations, was mainly governed by tectonic events of varying intensity and extent. These events took place 
during the Late Triassic (Early Cimmerian phase), Middle Bajocian (Mid-Cimmerian phase), Early Callovian, Late 
Oxfordian and Late Kimmeridgian/ Tithonian (Late Cimmerian phase). The importance and extent of these events 
and their influence on the facies pattern of the northern Tabas block are discussed. In this context the 
lithostratigraphy of the Jurassic strata in the northern Tabas Block is revised. 
The stratigraphic position of the Badamu and Parvadeh formations is briefly discussed and three facies types of the 
Hojedk Formation, belonging to different sedimentary environments, are reported. The Middle and Upper Jurassic 
Magu Group is subdivided into three new and genetically related subgroups, i.e. the Upper Bajocian to Middle 
Callovian Baghamshah Subgroup, the Lower Callovian to Middle Kimmeridgian Esfandiar Subgroup and the Upper 
Kimmeridgian to Tithonian  Garedu Subgroup ( Fig. 3). Furthermore the Qal’ eh Dokhtar Formation is revised and 
three new formations, i.e. the Sikhor Formation (Lower/Middle Callovian), Kamar-e-Mehdi Formation (Callovian to 
Lower Kimmeridgian) and the Korond Formation (Upper Oxfordian to Middle Kimmeridgian) are established. This 
new subdivision will considerably facilitate the applicability of the lithostratigraphic scheme to future work. 
 
Key Words: Central Iran, Tabas Block, Shotori Range, Jurassic System, Stratigraphy, Paleontology. 
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   مقدمه  -1
     رديفهای رسوبي سيستم ژوراسيک در شمال بلوک طبس 

. و رشته کوه شتری، از تنوع گسترش زيادی برخوردارند

شناسی  در منطقه، در حدود چهل  مطالعات بنيادی زمين

پيش و به سالهای نخستين تأسيس سازمان  سال

شناسی منطقه  های زمين شناسی کشور، با تهيه نقشه زمين

، )1965(با گزارشهای مربوطه  اشتوکلين و همکاران همراه 

، )1971(، اشتوکلين و نبوی )1968(روتنر و همکاران 

و تهيه نقشه ) 1977(، آقانباتی )1972(اشتوکلين و همکاران 

، چهار )1970(شناسی ازبک کوه روتنر و همکاران  های زمين

 .، بر می گردد)1977(گوش فردوس افتخار نژاد و روتنر 

 مطالعات در سالهای اخير در قالب نقشه های چهارگوش اين

های يکصد هزارم  و نقشه) 1991سعيدی، (چاه ســرب 

، )1994آقانباتی، (، بشرويه )1994آقانباتی، (شيرگشت 

سعيدی (، آبدوغی )2002کريمی باوندپور و همکاران، (طبس 

شيخ االسالمی و زمانی، ( ، حلوان )وهمکاران، زير چاپ

  .ال شده استدنب) 1999

از حدود ده سال پيش، مطالعات ويژه وتخصصی بر روی 

سنگهای ژوراسيک ميانی وبااليی منطقه توسط گروه 

، سازمان )سيدامامی(پژوهشی دانشگاه تهران  

و از بعضی ) نباتی و مجيدی فرد آقا(شناسی کشور  زمين

فورزيش و (دانشگاههای آلمان از جمله دانشگاه وورتسبورگ 

و دانشگاه مونيخ ) صنوبری دريان( دانشگاه ارالنگن ،)ويلمسن

های علمی حاصل از  يافته. از سرگرفته شده است) شايرر(

 مقاله پژوهشی 15اين مطالعات، تاکنون در قالب بيش از 

، 1997، 1991( سيد امامی وهمکاران : انتشار يافته است

a1998 ،b1998 ،2000 ،2001 ،2002 ،2003 ،a2004 ،b2004 ،

c2004(  شايرر و همکاران ،)فورزيش و  )2000،2003 ،

، a2003(، ويلمسن و همکاران  )a2003 ،b2003(همکاران 

b2003،a2003.(  

 هزار متر از 15      در طول اين برنامه پژوهشی، بيش از 

رديفهای سنگی سيستمهای ترياس و ژوراسيک جزء به جزء 

 تازه درباره های افزون بر يافته. برداشت و مطالعه شده است

گذاری و تغييرات  شناسی، محيط رسوب سن، جايگاه چينه

سيستم ) سازندها(سنگی  های چينه جانبی و عمودی رديف

ساخت فعال بر  ژوراسيک در شمال بلوک طبس و تأثير زمين

های سنگی موجود در مقياسهای جهانی،  تکوين رخساره

، های سنگی موجود ای و محلی بر تکوين رخساره  منطقه

تعدادی سازند جديد نيز شناسايی و برای نخستين بار معرفی 

های علمی  ای  يافته اين نوشتار، در واقع چکيده. شده است

ضمن بازنگری و ارائه . گروه پژوهشی نامبرده در باال است

تعريفی تازه از سازندهای شناخته شده در منطقه و شفاف 

ی، سعی سنگ سازی ارتباطهای گاه پيچيده رديفهای چينه

  شده است الگويی ساده و عملی برای

  

برای اطالعات . سنگی منطقه ارائه شود تقسيمات چينه

های مربوطه  بيشتر و تفصيلی در اين باره الزم است به مقاله

  .مراجعه شود

  

قاره خاور ايران مرکزی   ساختی خرد  تکوين زمين-2
)CEIM (  

 دربردارنده )1972تکين، (      خرد قاره خاور ايران مرکزی 

لوت، طبس و يزد بخش خاوری صفحه ايران : بلوکهای

صفحه ايران که . دهد را تشکيل می) 1982داودزاده و اشميت،(

گيرد  تمامی پهنه مرکزی و شـــمالی ايران را در برمي

شناسی بخشی از قاره  ، بر اساس شواهد زمين)1شکل(

های  هکه در فاصله زمانی دور) 1990شنگور، ( سيمرين  است

پرمين و ترياس بر اثر  آافتش از لبه شمالی ابرقاره گندوانا جدا 

با گشوده شدن . شده و به سمت شمال رانده شده است

حوضه اقيانوسی تتيس جوان از لبه شمالی ابرقاره گندوانا 

رانش و بسته شدن  در اواخر پرمين، با فرو) صفحه عربستان(

رد صفحه ايران به تدريجی حوضه اقيانوسی تتيس کهن و برخو

در آغاز ترياس پسين ) صفحه توران(لبه جنوبی ابرقاره اورسيا 

رويداد کوهزايی سيمرين پيشين و تشکيل ) 1974اشتوکلين، (

در پيشانی کوههای در . کوههای سيمريد رقم زده شده است

ساخت پويای همزمان  حال برخاستن سيمريد و همراه با زمين

 آواری - سنگهای سيليسیگذاری، رديف ستبری از رسوب

مربوط به محيطهای دشتهای آبرفتی ، مردابی، ساحلی و 

دريايی نهشته شده است که گروه شمشک نام گرفته است 

گروه ). 2001؛ سيدامامی و همکاران، 1998آقانباتی، (

 رسوبی است -شمشک در واقع يک چرخه بزرگ ساختاري 

سيمرين و ) کارنين(که توسط رويدادهای سيمرين پيشين 

  .محدود شده است) باژوسين ميانی(ميانی 

     همسانی و انطباق رخساره های چينه سنگی گروه 

در گستره مرکز و شمال ) نورين تا باژوسين زيرين(شمشک 

دهد که  صفحه ايران در طول اين چرخه به  ايران نشان می

در واقع . صورت يک پهنه يکپارچه و پيوسته عمل کرده است

حه ايران به واحدهای ساختار و رسوبی متعدد خرد شدن صف

مانند بلوکهای لوت، طبس، پشت بادام، يزد و غيره در رابطه با 

سيدامامی و (رويداد سيمرين ميانی در آخر باژوسين پيشين 

انجام گرفته است که  در ميان ) 1990علوی نائينی، 

ساخت  رويدادهای سه گانة سيمريد، بيشترين تأثير را بر زمين

پس از اين رويداد در . رکز و شمال ايران داشته استم

 رسوبی ديگری آغاز -باژوسين پسين، چرخه ساختاري

گردد که به رويداد سيمرين پسين درپايان ژوراسيک و آغاز  می

در طول اين چرخه، بويژه در . شود کرتاسه پيشين ختم می

گستره خرد قاره خاور مرکزی ايران، بر اثر ترکيبی از حرکات 

   بلوکی در کششی، تراديس و چرخشی و حرکات عمومی
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سيدامامی (ساختي  ارتباط با جنبشهای متعدد زمين

 های مختلف  ، رديفهای متنوعی از رخساره)2004وهمکاران، 

ای،  گذاری قاره چينه سنگی مربوط به محيطهای رسوب

تبخيری، مردابی، ساحلی، دريايی کم عمق تا عميق به وجود 

شناسی و انطباق آنها با يکديگر  عيين ارتباط چينهت. آمده است

شناسی را  شناسی و فسيل مطالعات بسيار دقيق زمين

  .نمايد ايجاب می

  

های چينه سنگی ژوراسيک ميانی و   بازنگری رديف-3
  زيرين درشمال بلوک طبس 

پيشنهاد آرده است، ) 1998، 1977(نباتی  اي که  آقا به گونه

اس بااليي و ژوراسيک در منطقه سنگی تري رديفهای چينه

 رسوبی نهشته شده -طبس، در دو چرخه بزرگ ساختاري 

  :است که در قالب دو گروه مشخص قابل بررسی است

اي در  چينه شامل کليه رديفهای سنگ: گروه شمشک) لفا

فاصله رويدادهای سيمرين پيشين و ميانی است که 

جدک را در ، بادامو و ه)شمشک(سازندهای نايبند، آب حاجی 

  .گيرد بر می

 شامل کليه رديفهای چينه سنگی در فاصله :گروه مگو) ب

رويدادهای سيمرين ميانی و پسين آه  در برگيرنده 

سازندهای   پروده، بغمشاه، سيخور، قلعه دختر، اسفنديار، 

  .کمر مهدی، کرند، گره دو و گچ مگو است

  

 و شناسی سازندهای بادامو، هجدک  جايگاه چينه-1 -3
  پروده

سازند بادامو يک واحد بسيار شاخص دريايی در منطقه کرمان 

تا طبس است که از دير زمان به عنوان يک اليه کليدی در 

دار شمشک و   آواری و زغال-فاصله سازندهای سيليسی 

، 1954هوبر و اشتوکلين، (هجدک مورد توجه بوده است 

چندين ده متر اين رديف از چند تا ). 1962هوکريده و همکاران، 

های مارنی،   آهکهای ائوليتی تيره رنگ همراه با ميان اليه

بويژه در . سنگی تشكيل شده است شيلی و گاه ماسه

منطقه کرمان تا راور، سازند بادامو دارای يک زياي غنی 

ومتنوع آمونيتی به سن توارسين، آلنين تا باژورسين پيشين 

سيد (ست های متعدد معرفی شده ا است که در مقاله

، 1993؛ سيدامامی و همکاران، 1988، 1971، 1967امامی، 

در بخش شمالی بلوک طبس از نايبندان تا طبس و ). 2000

همچنين کوههای شتری و کلمرد، افزون بر سازند بادامو که 

کمتر در منطقه کمتر رخنمون دارد، يک واحد دريايی و کم و 

غمشاه ديده بيش آهکی ديگر در فاصله سازندهای هجدک و ب

آن را سازند پروده ناميده ) 1996،1998(نباتی  شود که آقا می

اين  سازند،  از نظر ترکيب سنگ شناسی شباهت . است

زيادی به سازند بادامو داشته و اغلب از آهکهای ائوليتی، 

  سنگی های مارنی و ماسه اسفنجی، ميکروبی و اليه

يک زياي غنی ساخته شده است و مانند سازند بادامو، دارای 

خوبی   به سن باتونين پيشين تا ميانی است که به از آمونيت

، a1998، 1991سيدامامی و همکاران، (مطالعه شده است 

b1998 .(شناختي،  اين سازند به علت شباهتهای سنگ

اين اشتباه عمًال در . اغلب با سازند بادامو اشتباه شده است

ش از سالهای شناسی پي های زمين همه گزارشها و نقشه

، روتنر و )1965(اشتوکلين و همکاران :  مشهود است1993

، کاليور و همکاران )1971(، اشتوکلين و نبوی )1968(همکاران 

)a1983 ،b1983 .(  

شناسی سازند بادامو در کمر باالی       با توجه به جايگاه چينه

سازند شمشک و کمر پايين سازند هجدک به سن توارسين تا 

پيشين و سازند پروده در کمر باالی سازند هجدک و باژوسين 

کمر پايين سازند بغمشاه به سن باژوسين پسين تا باتونين 

ميانی، بديهی است که اشتباه اين دو سازند با يکديگر عمًال 

باعث مشکالت و نارساييهای زيادی در تفسير وتعيين مرتبه 

ين سنگی واقع در زير و روی ا شناسی رديفهای چينه چينه

اين نارسايی در بيشتر گزارشها و . سازندها خواهد شد

 عمًال 1993شناسی پيش از سالهای   های زمين نقشه

در اين رابطه،  بايد تاکيد نمود که سازند . شود مشاهده می

شناسی متفاوت آن،  تنها يک  های چينه بادامو افزون بر مرتبه

ته واحد دريايي است که  در درون گروه شمشک قرار گرف

است، ولی سازند پروده آغاز يک چرخه جديد و بزرگ 

 رسوبی پس از رويداد بسيار مهم سيمرين ميانی -ساختاري 

 ؛ 1990سيدامامی و علوی نائينی، (سازد  را آشکار می

، به طوري که )2000؛ سيدامامی و همکاران، 1998آقانباتی، 

صورت ناهمساز و يا حتی دگرشيب  در شمال بلوک طبس به

تر قرار گفته  های قديمی روی سازند هجدک و يا سازندبر 

  .  است

های بادامو و  های موجود در مورد سازند      افزون بر نارسايی

، سازند هجدک نيز در شمال بلوک لوت به علت دارا بودن  پروده

های سنگی متفاوت، اغلب با سازندهای ديگر اشتباه  رخساره

سير و برداشت شده و نارساييهای زيادی را در تف

شناسی منطقه موجب گشته که هنوز هم مرتفع نشده  زمين

براساس مطالعات انجام شده دربخش شمالی بلوک . است

طبس، سازند هجدک در سه رخساره متفاوت در کمر باالی 

شود که  سازند بادامو و کمر پايين سازند پروده ديده می

  :عبارتند از

 اين :دار زغالاي ، مردابی و  رخساره درياچه) الف 

رخساره بيشتر در باختر و جنوب باختری کفه طبس و در 

مناطق کلمرد، مزينو و پروده گسترده است و از  رديف ستبري 

 آواری دانه ريز و نرم همراه با -از سنگهای سيليسی

  .سنگ ساخته شده است عدسيهای قابل استخراج زغال

ی ای و دشتها رخساره مربوط به محيطهای رودخانه) ب
  اين رخساره اغلب در شمال وشمال باختر کفه : سيالبی
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طبس در منطقه کالشانه تا کوه اشلون گسترده است و 
 آواری خشن و دانه درشت -بيشتر از سنگهای سيليسی

های سيلتی  مانند ماسه سنگهای کوارتزی، کنگلومرا و اليه
های موجدار  آغشته به زغال و ساختارهاي رسوبی مانند اليه

 متر ساخته شده 400بندی مورب به ضخامت حدود  يهو ال
   .است
 متر، 500 اين رخساره با ضخامت حدود :رخساره دريايی) ج

فقط در بخشهای مرکزی تا خاوری و شمال خاوری کوههای 
ای  شتری ديده می شود و از شيلهای سيلتی و ماسه
های  خاکستری با رنگ هوازدگی زرد تا زيتونی با ميان اليه

مرجان، صدف، (ای انکلوليتی دارای فسيلهای دريايیآهکه
  ).2000سيد امامی و همکاران، (ساخته شده است ) آمونيت

شناسی شباهت      رخساره اخير از نظر رنگ و ترکيب سنگ
زيادی با سازند بغمشاه دارد و در صورتي که جايگاه 

شناسی آن در ارتباط با سازندهای بادامو و پروده به  چينه
تعيين نشود، تشخيص رخساره دريايی سازند هجدک درستی 

به همين مناسبت، . از سازنده بغمشاه عمًال نا ممکن است
شناسی منطقه  ها و گزارشهای زمبن نيز تقريبًا در کليه نقشه

. رخساره دريايی هجدک با سازند بغمشاه اشتباه شده است
سنگی سوم و جديد  در اينجا الزم است که به يک واحد چينه

ر راس سازندهای اسفنديار و قلعه دختر اشاره شود که د
هر ). 2003فورزيش و همکاران، (سازند ُکُرند نام گرفته است 

شناسی و تعلق زمانی  چند سازند کرند از نظر موقعيت چينه
تر از سازندهای هجدک و بغمشاه است، و  به مراتب جوان

از سن آن اکسفوردين پسين تا کيمريجين ميانی است، ولی 
) مارنهای سبز و زيتونی(شناسی  نظر ظاهری  و ترکيب سنگ

اين واحد جديد . شباهت زيادی با دو سازند نامبرده در باال دارد
شناسی منطقه  ها و گزارشهای زمين نيز تاکنون در کليه نقشه

  . با سازند بغمشاه و گاه هجدک دريايی اشتباه شده است
  
 (Magu Group) گروه مگو -4

رديف متنوعي از سنگهای ) 1977نباتی،  آقا( مگو      گروه
 آواری است که در فاصله رويدادهای -آهکی و سيليسی 

سيمرين ميانی و پسين ساخته شده و دومين چرخه ترياس 
پسين و ژوراسيک است و شامل سازندهای پروده، بغمشاه، 
سيخور، قلعه دختر، اسفنديار، کمر مهدی، کرند، گره دو و گچ 

سنگی، گروه مگو در  با توجه به ويژگيهای چينه. اشندب مگو می
شمال بلوک طبس به سه زير گروه زير قابل تقسيم است 

 زير گروه -2 زير گروه بغمشاه -a2003 :(1ويلمسن وهمکاران، (
  ).3شکل ( زير گروه گره دو -3اسفنديار 

  
 )(Baghamshah Subgroup  زيرگروه بغمشاه  -4-1

 آواری –بيشتراز رديفهای سيليسی سنگهای اين زير گروه 
  ساخته شده و شامل سازندهای پروده، بغمشاه و سيخور

و بخش شيلی ) 1بخش(در ضمن بخش ماسه سنگی . است
که ) 1965اشتوکلين و همکاران، (سازند قلعه دختر ) 2بخش (

براساس  بررسيهای انجام شده توسط شايرر وهمکاران 
غمشاه است، در اينجا ، معادل سازندهای پروده و ب)2000(

اين رديف به طور ناهمساز و گاه به طور . منظور شده است
بر روی سازند هجدک و يا ) رويداد سيمرين ميانی(دگر شيب 

تر قرار داشته و در بخش بااليی با گذر  سازندهای قديمی
تدريجی به سنگهای کربناتي زيرگروه اسفنديار تبديل می 

  .شود
  
  سازند پروده-1-1 -4
زند پروده در مجموع يک واحد آهکی شامل آهکهای سا

 آواری -پيزوليتی، اسفنجی و ميکروبی با قاعده سيليسی 
است که در شمال بلوک طبس از گستردگی زيادی برخوردار 

در برش الگو در دامنه خاوری کوه اشلون، اين سازند . است
 متر ضخامت داشته و با واسطه يک کنگلومرای دانه 46حدود 

و با دگرشيبی خفيف برروی سازند هجدك قرار دارد درشت 
مناطق پروده (در جنوب باختری طبس ). 1998، 1996آقانباتی (

، سازند پروده از آهکهای پيزوليتی، اسفنجی و )و کمرمهدی
.  آواری ساخته شده است-ميکروبی با يک قاعده سيليسی

ضخامت و رخساره اين سازند در شمال بلوک طبس بسيار 
 متر در يال 100بيشترين ضخامت با حدود . استمتغير 

شمالی ناوديس کالشانه و در جنوب  باختری گدار سيخوری 
تر  طور که پيش همان. در کوههای شتری مشاهده شده است

توضيح داده شد، اين سازند اغلب به علت شباهت ظاهري، 
سازند پروده در واقع آغاز . با سازند بادامو اشتباه شده است

ه جديد رسوب گذاری است که پس از رويداد سيمرين يک چرخ
ميانی با پيشروی گسترده دريا در باژوسين پسين شروع 

گروه مگو، (شده و تا انتهای ژوراسيک به طول انجاميده است 
اين سازند به طور پيشرونده و به طور ). 1998، 1997آقانباتی 

 بويژه در رشته  ناهمزمان و اغلب با دگرشيبی آشکار، 
کوههاي شتری، برروی سازند هجدک يا سازندهای قديمتر 

افزون  ). 2003، سيد امامی و همکاران 1998آقانباتی(قرار دارد
، مرجان، پلسی پودا، سازند پروده دارای  بر فسيلهای اسفنج

زياي آمونيتی متنوع و غنی است که بيشتر در بخشهای 
، 1991سيدامامی و همکاران، (بااليی آن متمرکز است 

a1998 ،b1998 .( با توجه به زياي آمونيتی موجود، سن اين
جنوب باختری (سازند از باژوسين پسين در جنوب منطقه 

تا باتونين ميانی در ) علی آباد، شمال باختری کوه نايبندان
سيد امامی و (در تغيير است ) کوه اشلون(شمال منطقه 

  ).1991همکاران، 
د ترکيب و گسترش اين      برای توضيحات بيشتر در مور

) 1998(سازند در جنوب بلوک طبس به نوشته آقانباتی 
  .مراجعه شود
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   سازند بغمشاه-1-2 -4

 آواری نرم -     سازند بغمشاه  رديفي از سنگهای سيليسی 

های  فرسا متشکل از مارنهای سيلتی با ميان اليه

سنگی و آهکهای ائوليتی يا انکلوليتی به رنگ  ماسه

ی تا سبز زيتونی است که در منطقه طبس و خاکستر

کوههای شتری از گستردگی زيادی برخوردار است 

ضخامت ). 1977،1998نباتی،  ؛ آقا1965اشتوکلين وهمکاران، (

از منطقه لکرکوه ( متر تغيير می کند 600تا 400اين سازند از 

و در همه جا با ) ضخامت بيش از هزار متر گزارش شده است

ر روی آهکهای اسفنجی و ميکروبی سازند گذر تدريجی ب

در راس سازند بغمشاه در کوههای شتری، . پروده قرار دارد

 آواری –گاه با واسطه رديف ستبري از سنگهای سيليسی 

سازندهای اسفنديار و يا قلعه دختر قرار ) سازند سيخور(

در کفه طبس و منطقه کمر مهدی، سازند ). 3شكل (دارد

 افق کنگلومرايی کم ضخامت و دانه ريز بغمشاه با واسطه يک

در زير يک رديف ستبر از آهک و مارنهای پکتن دار قرار دارد که 

سازند کمر مهدی ناميده ) 2003(توسط ويلمسن و همکاران

در شمال منطقه طبس و در باختر بخشهای . شده است

در فاصله ) رباط دهانه تا کالشانه(مرکزی کوههای شتری 

 سازندکمر مهدی و يا سازند اسفنديار يک سازند بغمشاه با

واحد از آهکهای انکلوليتی و ميکروبی صخره ساز قرار گرفته 

  .آهک اشلون نام گرفته است) 1977(نباتی  است که توسط آقا

     سازند بغمشاه بويژه در بخشهاي زيرين و بااليي افزون بر 

، و صدف) 2003پاندی و فورزيش، (فسيلهای اسفنج،  مرجان 

خوبی مطالعه و  دارای زياي  آمونيتی نسبتًا غنی است که به

، a1998، 1991سيدامامی و همکاران،(شناسايی شده است 

b1998 ،2002 .( بر اساس آمونيتهای موجود، سن اين سازند

شايان ذکر است که هر . باتونين پيشين تا کالوين ميانی است

ست و از جنوب دو مرز پايينی و بااليی اين سازند ناهمزمان ا

، )1991سيد امامی و همکاران، (شود  تر می به شمال جوان

طوري که در جنوب منطقه در شمال باختری کوه نايبندان  به

 به Morphocerasاز قاعده اين سازند آمونيت ) باختر علی آباد(

سن باتونين پيشين و در شمال منطقه در کوه اشلون آمونيت 

Delectycerasپسين يافت شده است  به سن باتونين  .  

    محيط رسوبگذاری سازند بغمشاه، در مجموع يک محيط 

دريايی باز مربوط به بخشهای ميانی و خارجی فالت قاره 

. است که اغلب در عمق تاثيرگذاری امواج توفانی قرار دارد

تر با ساختارهای توربيديتی و صدفهاي  های  عميق رخساره

ل پايه در شمال باختری راور از منطقه چه) Bositra(پالژيك 

مشاهدات (و دهکده سورند ) b1983کاليور و همکاران، (

  .در بخش ميانی کوههای شتری گزارش شده است) شخصی

  

  (.Sikhor Fm)) سازند جديد( سازند سيخور-1-3 -4

    

 آواری آم و بيش –   سازند سيخور يک واحد سيليسی 

محدود در خشن است که در  گستره جغرافيايی نسبتًا 

بخشهای جنوبی تا مرکزی رشته کوه شتری در فاصله سازند 

برش . بغمشاه با سازندهای اسفنديار و يا قلعه دختر قرار دارد 

 جـنوبی سيخور در جنوب –الگوی ايــن سازند در دره شمالی 

 E57◦ 22′″( خـاوری کوههای شتری با مــوقعيت جــغرافيايی 

40 ، ″N33◦ 23′ 30 ( د و توسط فورزيش و قرار دار

گذر سازند ). 3شکل(توصيف شده است ) 2003(همکاران

سيخور با سازند کمر پايين بغمشاه، ناگهانی و ناپيوسته 

است، اما مرز بااليی آن با آهکهای سازند اسفنديار و قلعه 

  . دختر تدريجی است

 آواری –    در مجموع سازند سيخور يک واحد سيليسی 

را، ماسه سنگ و سيلتستون به خشن  مرکب از کنگلوم

های آهکی بويژه در بخش  رنگهای سرخ و سبز با تعدادی اليه

اين سازند به دو بخش کامًال متمايز  بااليي . بااليی آن است

قابل تقسيم است ) بخش مجد(و بااليي ) بخش نيگو(

کوه نيگو، جنوب باختری روستای (بخش کوه نيگو ) . 4شکل(

 آواری  مربوط به -سيليسی بيشتر از سنگهای ) مجد

ای تا دلتايی ساخته شده است، بخش  محيطهای رودخانه

 آواری  و آهکی مربوط –مجد ترکيبی از سنگهای سيليسی 

ای و  های رودخانه به يک سکوی دريايی کم شيب  با زبانه

ضخامت سازند سيخور در برش الگو ). 5شکل (دلتايی است 

چه از نقطه نظر ترکيب  متر است ولی در گستره شمالی 177

اي که در   گونه دهد، به و چه ضخامت  تغيير زيادی را نشان می

  . متر است400برش کوه نيگو ضخامت آن افزون بر 

عنوان يک واحد      در گذشته به اين رديف سنگی به

سنگی مستقل توجه کافی نشده است، و در قالب  چينه

سنگی  اسهسنگی قاعده اسفنديار  و يا بخش م بخش ماسه

اشتوکلين و (سازند قلعه دختر از آن نام برده شده است 

از آنجا که سازند سيخور ). 1377نباتی  ؛ آقا1965همکاران، 

فاقد فسيلهای شاخص است، سن آن بر اساس موقعيت 

شناسی ميان سازندهای بغمشاه و اسفنديار تعيين  چينه

شهای افزون بر اين، در جنوب دهکده سورند از بخ. شده است

بااليی سازند بغمشاه و حدود چندين ده متري زير سازند 

 به سن باتونين پسين يافت Delecticerasسيخور، آمونيت 

تواند در محدوده  بنابراين سن سازند سيخور می. شده است

  .کالوين پيشين تا ميانی قرار گيرد

ساختي باگسترش      سازند سيخور معرف يک جنبش زمين

آغاز کالوين است که مشخصَا با باالزدگی نسبتًا محدود در 

؛ 1965اشتوآلين و همکاران، (شتری در ارتباط است 

با توجه به تداخل ) 5 و شکل 2004سيدامامی و همکاران، 

  فرسايشی  سازند سيخور در سازند بغمشاه و کاهش
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ضخامت و در نهايت محو شدن کامل آن در شمال رشته کوه 

واری اين سازند را در بخشهای شتری، بايد خاستگاه مواد آ

جنوب باختری کوههای شتری  و در رديفهای سنگی مربوط به 

  ).5شكل(پالئوزوييک و مزوزوييک زيرين جستجو کرد 

    در منطقه کمر مهدی و جنوب مناطق پروده و آبدوغی 

به رديفي از ماسه سنگهای سرخ رنگ در ) 1977(آقانباتی 

سازند کمر (دار  ی پکتنفاصله سازندهای بغمشاه و آهکها

شناسی سازند  اشاره دارد که کامًال با موقعيت چينه) مهدی

ص 1998(نباتی  آقا. سيخور در کوههای شتری مطابقت دارد

از يک فاز فرسايشی به درستی سخن گفته، ) 731 و 480

 آکسفوردين دانسته است و -زمان آن را مربوط به گذر کالوين

قاره آمريکا مقايسه آرده و گسترش آن را با رويداد نوادين در 

های  بر اساس يافته. ای زيادی برای آن قائل شده است منطقه

تر بوده و بيشتر دارای گسترش محلی  تازه اين رويداد  قديمی

کار گرفتن واژه نوادين برای حوضه  ضمنًا به. ای است تا منطقه

البته در فاصله ژوراسيک . رسد تتيس مناسب به نظر نمی

ساختي متعدد همراه با   تا کرتاسه، حرکات زمينميانی

شود که الزامًا  پسروي دريا در مناطق مختلف ايران ديده می

تمام آنها همزمان نيستند و اغلب با شرايط زمين ساختی و 

اوج اين جنبشها . کنند ساخت فعال محلی ارتباط پيدا می زمين

رين در زمانهای پيش از بارمين است که طی آن رويداد سيم

  .پسين رقم زده شده است

  

 (Esfandiar Subgroup) زير گروه اسفنديار  -2 -4

اي آهکی ساخته  اين زير گروه عمدتًا از رديفهای سنگ چينه

شده و از باختر به خاور شامل سازندهای کمرمهدی، 

اسفنديار، قلعه دختر و ُکُرند است که کم و بيش دارای جايگاه 

آغاز اين زير گروه ). 3شکل(شناسی مشابهی هستند  چينه

در کليه مناطق با تغيير شرايط محيط رسوبگذاری از سنگهای 

به سنگهای کربناته و ) زير گروه بغمشاه( آواری -سيليسی 

مارنی همراه است که به طور ناهمزمان در فاصله زمانی 

سيد (کالوين پيشين تا کالوين ميانی صورت گرفته است 

اين تغيير رژيم در نوع ). 2002، 1997امامی و همکاران 

رسوبگذاری با فعاليت دوباره برآمدگی شتری  و همچنين باال 

و حاکم ) 2001هالم، (آمدن سطح آب دريا در مقياس جهانی 

شدن شرايط اقليمی گرم و خشک بر منطقه در ارتباط است 

  ).2003فورزيش و همکاران، (

  

   سازند آهکی اسفنديار -4-2-1

في از آهکهای روشن و ستيغ ساز با اليه سازند اسفنديار ردي

  بندی متوسط تا ضخيم است که بر روی يک  سكوي آهکی 

 تا 30 کيلومتر و عرض 170وسيع وکم عمق به طول بيش از 

و بخش عمده ) 6شکل ( کيلومتر نهشته شده است 40

بلنديهاي رشته کوه شتری را به خود اختصاص داده است 

تر و داخلی سكو،  ش بزرگبخ). 2003فورزيش وهمکاران، (

مربوط به يک محيط کم انرژی است و بيشتر از آهکهای دانه 

. های آلی آواری ساخته شده است و وکستون) گلسنگ(ريز 

های سكو متعلق به يک محيط پرانرژی بوده و بيشتر  اما کناره

بر . های ائوليتی و آلی آواری ساخته شده است از گرينستون

؛ روتنر و 1965اشتوکلين وهمکاران، (خالف پندارهای گذشته 

تر مرجانی در اين  ساختارهای ريفي و بزرگ) 1968همکاران، 

شود و بخش عمده آهکها دارای منشاء  آهکها تقريبًا ديده نمی

  .  ميکروبی است

 متر در 800 تا 600    ضخامت سازند اسفنديار در منطقه ميان 

گهای سيليسی تغيير است و اغلب با گذر تدريجی بر روی سن

در .  آواری سازند بغمشاه و يا سازند سيخور قرار گرفته است-

برش الگو در کوه اسفنديار و همچنين در بخشهای جنوبی و 

طور ناهمساز  جنوب خاوري کوههای شتری سازند اسفنديار به

توسط رديفهای کنگلومرايی مربوط به کرتاسه پوشيده شده 

لی رشته کوه شتری، در خاور بخشهای ميانی و شما. است

های فشرده شده  بر روی آهکهای اسفنديار با چندين متر اليه

های فراوان فسيل  از آهكهاي انکلوليتی و آلی آواری با خرده

، رديف بسيار ستبري از مارنهای خاکستری و )7شکل (

شايرر و (يکنواخت قرار دارد که سازند ُکُرند نام گرفته است 

 باختری کوههای شتری بر روی در  شمال). 2003همکاران،

طور ناهمساز، سازند آواری و سرخ رنگ  سازند اسفنديار به

  .گره دو قرار دارد

    براساس آمونيتهای يافت شده از بخشهای پايينی و بااليی 

سن سازند اسفنديار از کالوين پيشين تا اآسفوردين پسين 

 ؛ شايرر و 2002سيد امامی و همکاران، (کند  تغيير می

البته بايد توجه داشت که هم مرز پايينی ). 2003همکاران، 

سازند اسفنديار با سازندهای بغمشاه و هم مرز بااليی آن با 

   .سازندهای ُکُرند و گره دو ناهمزمان است

     با استقرار شرايط آب و هوايی خشک وگرم در فاصله 

کالووين تا اکسفوردين در بخش بزرگی از شمال بلوک طبس و 

 روی يک سكوي وسيع در رشته کوه شتری يک کارخانه بر

بزرگ آهک سازی فعال شده است که سازندهای اسفنديار و 

بخش بزرگی از آهکهای ريزشی سازند قلعه دختر را ساخته 

تشکيل رسوبهای آهکی در اواخر ). 6شکل (است 

اکسفوردين و در مواردی در آغاز کيمريجين، با باال آمدن سطح 

و غرق شدن سكوي اسفنديار ) 2001هالم، (يا جهانی آب در

در بخشهای . يابد در بخش خاوری کوههای شتری پايان مي

  ساخت فعال منطقه شمال باختری کوههای شتری زمين
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اي  سبب بيرون زدگی از آب و تشکيل رديفهای سنگ چينه

  ).سازند گره دو(آواری سرخ رنگ شده است 

  

  )عريف جديدت( سازند آهکی قلعه دختر-2- 4-2
اي و آلی آواری با       سازند قلعه دختر رديفي از آهکهای اليه

های مارنی به رنگ خاکستری تيره است که بيشتر  ميان اليه

در بخشهای مرآزي و شمالی رشته کوه شتری گسترش 

برش الگوی اين سازند در باختر بشرويه و در شمال . دارد

) 1965(و همکاران روستای رقه واقع شده و توسط اشتوکلين 

در تعريف اوليه، اين سازند به سه بخش . توصيف شده است

، ) متر194(بخش ماسه سنگی زيرين : زير تقسيم شده است

 322(و بخش آهکی زبرين)  متر458(بخش شيلی ميانی 

  ).متر

طور دقيق برداشت و مورد      در سالهای اخير، اين سازند به

، 2000شايرر و همکاران، (ت مطالعه و بازنگری قرار گرفته اس

شناختي،  های سنگ داده). 2003؛ فورزيش و همکاران،  2003

شناختی،  بخش آهکی سازند قلعه  شناختی و  فسيل چينه

آند که از  دختر را رخساره جانبی سازند اسفنديار معرفی می

سيد امامی و همکاران (نظر زمانی کامًال با آن مطابقت دارد 

اين سازند که ) بخش اول(ش ماسه سنگی  ضمنًا بخ ).2002،

فقط در برش الگو موجود است، معادل سازند پروده بوده و 

آن که بيشتر از مارنهای سيلتی با ) بخش دوم(بخش شيلی 

ميان اليه های ماسه سنگی و آهکی ساخته شده کامًال با 

) 2002سيدامامی و همکاران، (سازند بغمشاه مطابقت دارد 

ين و بر اساس تعريف جديد، سازند قلعه دختر بنابرا). 3شکل (

بوده و ضخامت آن در ) بخش بااليی(فقط شامل بخش آهکی 

در ضمن بر خالف باورهای .  متر است372برش الگو برابر با 

در کمر پايين و کمر ) 1965اشتوآلين و همكاران، (گذشته 

باالی اين سازند در برش الگو سازند بغمشاه قرار نمی گيرد، 

ه در زير بخش ماسه سنگی با گذر ناگهانی سازند هجدک بلک

با رخساره دريايی و در راس بخش آهکی با گذر تدريجی يک 

رديف از مارنهای زيتونی رنگ و ستبر قرار گرفته است که در 

گذشته به سازند بغمشاه نسبت داده شده ولی به تازگي به 

اران، شايرر و همک(نام سازند جديد ُکُرند معرفی شده است 

2003.(  

تر گفته         در واقع سازند قلعه دختر همان طور که پيش

شد، يک رخسارة جانبی سازند اسفنديار مربوط به محيطهای 

های  وجود ساختار. ای است ای و پايه  قاره شيب قاره

توربيديتی، رانشی و اليستوليتی همگي نشانگر تشکيل اين 

د اسفنديار است آهکها در کناره خاوری سكوي آهکی سازن

که در ضمن بخش عمده مواد آن را نيز تامين کرده است 

ارتباط جانبی و ميان انگشتی سازندهای  ). 6شکل (

  اسفنديار و قلعه دختر در جنوب روستای مجد

  .شود خوبي ديده می به

     افزون بر اين، در يک ساختار ناوديسی خوابيده در جنوب 

س را سازند اسفنديار و يال دهکده ُکُرند، يال باختر ناودي

سازد و در مرکز ناوديس  خاوري آن را سازند قلعه دختر می

مارنهای سازند ُکُرند بر روی هر دو سازند قرار گرفته است 

سازند قلعه دختر در بيشتر نقاط منطقه با گذر  ). 8شکل(

فقط در يک محدوده . تدريجی بر روی سازند بغمشاه قرار دارد

 منطقه روستای مجد در فاصله اين سازند نسبت کوچک در به

آواري سازند -با سازند بغمشاه بر روی سنگهاي سيليسي

در راس سازند بغمشاه، همانند سازند . سيخور قرار دارد

اسفنديار در خاور کوههای شتری سازند ُکُرند و در شمال 

  .باختری کوههای شتری سازند گره دو قرار دارد

 براساس آمونيتهای يافت شده     سن سازند آهکی بغمشاه

شايرر و همکاران، (کالوين ميانی تا اکسفوردين پسين است

که کم وبيش با ) 2002؛ سيد امامی و همکاران، 2000

البته بايد . سازندهای اسفندیار و کمر مهدی مطابقت دارد

توجه داشت که شروع و خاتمه اين سازند در منطقه مانند دو 

  .سازند ديگر ناهمزمان است

  

  ) سازند جديد( سازند کمر مهدی-4-2-3
(Kamar-e- Mehdi Fm.)   

آهکهای " سازند کمر مهدی نام جديدی است که برای

که در واقع  نامي غير رسمی است، در نظر گرفته " دار پکتن

برش الگوی اين ). 2003ويلمسن و همکاران، (شده است 

 قله نار سازند در شمال باختری کوه کمر مهدی و در دامنه کوه

توصيف شده ) 1977،1998(نباتی  قرار داشته و توسط آقا

 متر ضخامت داشته 1300اين سازند در برش الگو حدود . است

و از تناوب آهکهای خاکستری صفحه ای ميکريتی با ميان 

های چند  صورت چرخه های مارنی ساخته شده آه به اليه

قه تظاهر متری و نامتقارن ضخيم شونده به سمت باال در منط

  .دارد

    رنگ هوازدگی اين رديف زرد رنگ بوده و اغلب به صورت 

های هموار با پستی و بلنديهای کم ارتفاع در منطقه ديده  پهنه

از ويژگيهای بارز اين رديف، دارا بودن صدفهای . مي شود

های آهکی را  درشت پکتن است که اغلب سطح اليه

رای نخســـــتين بار توسط اين رديف که ب. پوشـــــانده اســــت

  راور به نام -از منطقه کرمان ) 1962(هوکريده و همکاران 

Pectinidenkalk – Gipsfazies توصيف شده، گستردگی  

 جنوبی از منطقه طبس، -زيادی دارد  و در يک نوار شمالی 

  .کلمرد تا بهاباد، راور و کرمان کشيده شده است

 با واسطه يک افق چند     در برش الگو سازند کمر مهدی

سنگ و کنگلومرای دانه ريز بر روی سازند  متری از ماسه

  .بغمشاه قرار گرفته است
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ضخامت ) منطقه آبدوغی(اين افق در جهت جنوب خاوری 

صورت رديفي از ماسه سنگهای سرخ رنگ  بيشتری يافته و به

شود  در فاصله سازندهای بغمشاه و کمر مهدی ديده می

 –به ظاهر اين افق سيليسی ). 518. ص1998آقانباتی، (

طور که آقانباتی  آواری، معادل سازند سيخور بوده و همان

آند، مربوط به يک رويداد زمين ساختي در  عنوان مي) 1998(

  .آغاز کالوين است

    در شمال خاوری منطقه طبس و بويژه در کوه اشلون، در 

دريجی يک فاصله سازندهای بغمشاه و کمر مهدی با گذر ت

رديف از آهکهای آلی آواری انکلوليتی، ائوليتی و ميکروبی با 

تناوبهای مارنی و ساختارهاي آوچك مرجاني و بيشينه 

آن را آهک ) 1977( متر قرار دارد که آقانباتی 170ضخامت 

آهک اشلون ) 486. ص1998(آقانباتی . اشلون نام داده  است

در . در نظر می گيردرا به عنوان بخش بااليی سازند بغمشاه 

اين واحد ) 2003(تقسيمات جديد توسط ويلمسن و همکاران 

آهکی، با توجه به شروع يک چرخه جديد رسوبگذاری با 

شامل سازندهای اسفنديار،  بغمشاه و (سنگهای کربناتي 

، در قاعده سازند کمر مهدی منظور شده )کمر مهدی

ون در گستره جنوبی ضخامت آهکهای اشل). 3شکل (است

. کلی از ميان می رود کاهش يافته و در منطقه کمر مهدی به

خاور کوههای پير حاجت و (در شمال و شمال خاوری طبس 

خوبی رخنمون داشته و  آهکهای اشلون به) منطقه شيرگشت

صورت بين انگشتی به سازند  تدريج و به در جهت خاوری به

نه نيز در واقع مرکز ناوديس کالشا. اسفنديار تبديل می شود

. از آهکهای آلی آواری و ميکروبی اشلون ساخته شده است

سن واحد آهکی اشلون و در نتيجه قاعده سازند کمر مهدی 

سيد امامی و (با توجه به آمونيتهای يافت شده 

  . کالوين پيشين تا ميانی است) 2002 ،1997همکاران،

    در بخشهای بااليی سازند کمر مهدی در برش الگو دو افق 

شود که در گستره  گچی به ضخامت چندين ده متر ديده می

در باالترين بخش سازند کمر مهدی . شمالی از ميان می رود

باختر بلوک (در برش الگو و همچنين در شمال منطقه کلمرد 

به رنگهاي زرد ) مادستون(رديفي از آهکهای ميکريتی ) طبس

که توسط  متر قرار دارد 120 تا 90روشن تا صورتی به ضخامت 

بعدها آهک نار . آهک نار نام گرفته است) 1977(آقانباتی 

عنوان سازند آهکی نار  به) 521.  ص1998(نباتی  توسط آقا

بندي جديد در منطقه توسط  در تقسيم. معرفی شده است

عنوان باالترين بخش  ، اين رديف به)2003(ويلمسن و همکاران 

و در واقع ) 3ل شک(سازند کمر مهدی در نظر گرفته شده است

پايان بخش چرخه رسوبگذاری سنگهای کربناتي است که با 

بخش . شود آهک اشلون شروع شده و به آهک نار ختم می

توصيف ) 1998، 1997(آهکی نار، آن گونه که توسط آقانباتی 

  شده است از سه افق متمايز شامل سنگ آهک پايينی،

. ده استمارن و آهکهای ميانی و آهکهای بااليی ساخته ش

وجود همريختهای گچ در آهکهای نار، نشان از يک محيط نيمه 

تنها فسيلهای موجود در اين سازند، . دريايی و بسته دارد

استراکودا و تعدادی روزن داران  اگلوتينه هستند که آخری 

ويلمسن (دهد  سنی معادل کيمريجين پيشين را نشان می

 آهکها که توسط وجود کالپيونليدا در اين). 2003وهمکاران،

گزارش شده، با توجه به تشکيل اين ) 1998، 1997(آقانباتی 

رسد و در  نظر می سنگها در يک محيط سبخايی بسيار بعيد به

  .های نازک اين آهکها نيز چنين چيزی مشاهده نشد تيغه

    بدين ترتيب سن سازند کمرمهدی از کالوين پيشين تا 

 و بيش با سازندهای کيمريجين پيشين در تغيير است و کم

محيط تشکيل . اسفنديار و قلعه دختر و کرند مطابقت دارد

ای آرام، کم ژرفا و وسيع  سازند کمرمهدی يک کوالب فالت قاره

سازند . در باختر تختگاه آهکی سازند اسفنديار است

کمرمهدی از گسترش بسيار وسيعی برخوردار است و از 

اور و کرمان در جنوب شمال بلوک طبس تا منطقه چهل پايه، ر

  .شود همه جا ديده می

 

  

 (.Korond Fm)) سازند جديد( سازند کرند-4-2-4
سازند کرند  رديف رسوبی ستبر، نرم و پست فرسايي از مارن 

های آهکی، سيلتی  ، مارنهای سيلتی و تعداد کمی ميان اليه

اين سازند . و ماسه سنگی دانه ريز به رنگ سبز روشن است 

 جنوبی در دامنه خاوری رشته کوههای - شمالیدر يک روند

از جنوب روستاهای مجد و ) کناره خاوری بلوک طبس(شتری 

 100کرند تا روستاهای ُهنو و نونگ در شمال، به طول بيش از 

   ). 2شکل (کيلومتر گسترده است 

 باختری در جنوب -    برش مرجع اين سازند در يک دره خاوری

) 2003( توسط شايرر و همکاران روستای کرند قرار دارد و

در برش نامبرده سازند کرند مرکز يک . توصيف شده است

سازد که يال باختری آن را سازند  ناوديس خوابيده را می

شکل (سازد  اسفنديار و يال خاوری آن را سازند قلعه دختر می

گذر سازند کرند با سازند قلعه دختر تدريجی است و در  ). 7

های آهکی پايان مي يابند و سنگهای  يهافقی که آخرين ال

در مقابل، مرز آن . مارنی غالب  می شود، تعيين شده است

با سازند اسفنديار بسيار ناگهانی بوده و باالی يک افق 

فشرده شده از آهکهای گرهكي و انکوييدی با خرده فسيلهای 

فراوان از جمله آمونيتها در راس سازند اسفنديار قرار دارد 

  ).7شکل (

طور  مرز بااليی سازند کرند و سنگهای کمرباالی آن تاکنون به

تنها در دو نقطه يکی . مشخص در هيچ جا ديده نشده است

  در جنوب روستای مجد و ديگری در جنوب روستای کوچک خدا 
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سازند کرند که ضخامت آن به شدت کاهش  آفريد، بر روی

ح طور ناهمساز و با واسطه يک سط يافته است، به

فرسايشی، يک رديف رسوبی سرخ رنگ از آهکهای  گرهكي، 

از داخل آهکهای سرخ . مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا قرار دارد

رنگ اين واحد در جنوب خاوری خدا آفريد، تعدادی آمونيت به 

ويلمسن وهمکاران، (سن تورونين ميانی يافت شده است 

کاران سن اين آمونيتها قبًال توسط اشتوکلين وهم). 2005

بدين . به اشتباه سنومانين تعيين شده است) 49.،ص1965(

تواند مربوط به  ترتيب، ناهمسازی موجود در اين نقطه می

. رويدادهای  اتريشی و يا رويداد  سيمرين پسين باشد

حدود ) برش مرجع( ضخامت اين سازند در جنوب روستای کرند

ف  متر است ولی در شمال خاوری برش مرجع در اطرا500

محيط تشکيل . رود آبادی قاسم آباد از هزار متر فراتر مي

تر سازند کرند يک محيط باز، کم انرژی و  بخشهای قديمی

تر از سطح تاثير موجهای توفانی است،  اي، پايين عميق حوضه

که در بخشهاي پاييني هنوز گهگاه مواد ريزشی از سكوي 

انی و در بخشهای مي). 6شكل (آرده  اسفنديار دريافت می

های درشت شونده به باال،  بااليی اين سازند وجود نيم چرخه

از نظر . حکايت از کم شدن عمق محيط رسوبگذاری دارد

فسيلی، سازند کرند بسيار فقير است و فسيلهای يافت شده 

. بيشتر از پلسی پودا ، اکينيدای نامنظم و آمونيتها هستند

 پسين تا اساس آمونيتها، سن اين سازند اکسفوردين بر

  ).2003شايرر وهمکاران، (کيمريجين ميانی است 

    سازند کرند به علت شباهت ظاهری، تقريبًا در همة 

شناسی منطقه تا اين تاريخ با  های زمين گزارشها و نقشه

سازند بغمشاه و در مواردی با بخش مارنی سازند قلعه دختر 

بخش بزرگی از . و يا هجدک دريايی اشتباه شده است

های  ونيتهای گزارش شده از سازند بغمشاه در نوشتهآم

در ) 1968(و روتنر و همکاران ) 1965(اشتوکلين و همکاران 

واقع مربوط به سازند کرند است و به همين علت نيز سن 

سازند بغمشاه به اشتباه از باتونين تا اکسفوردين و کيمريجين 

رش به علت همين باور نادرست ، هم در ب. تصور شده است

اشتوکلين و (الگوی سازند قلعه دختر در باختر بشرويه 

و هم در بسياری از موارد ديگر در خاور رشته ) 1965همکاران، 

کوه شتری، در راس سازند قلعه دختر نيز به جای واحد مارنی 

سازند کرند با گسل مارنهای سازند بغمشاه رسم شده 

  .است

  

 (Garedu Subgroup)  زير گروه گره دو -4-3
روتنر وهمکاران، ( های سرخ گره دو  نام اين زير گروه از اليه

در مجموع سنگهای سازنده اين . گرفته شده است) 1968

 آواری مانند –زيرگروه، ترکيبی است از سنگهای سيليسی 

  کنگلومرای آهکی، ماسه سنگ و سيلتستونهای سرخ رنگ و 

قع پايان اين زير گروه، در وا). گچ(سنگهای تبخيری  مقاديری

 ساختاري گروه مگو است که در –بخش چرخه رسوبی 

باژوسين پسين، پس از رويداد سيمرين ميانی آغاز شده و به 

رويداد سيمرين پسين درانتهای ژوراسيک و ابتدای کرتاسه 

  .ختم شده است) نئوکومين(

    مرز پايينی زير گروه گره دو با زير گروه اسفنديار، ناهمساز 

. بااليی آن تاآنون در هيچ جا ديده  نشده استاست ولی مرز 

ساخت فعال همزمان  اين ناهمسازی،  قطعًا در ارتباط با زمين

تواند  و می) 2004سيدامامی و همکاران، (در منطقه است 

  .شروع حرکات آغازين رويداد سيمرين پسين باشد

شناسی و فسيلهای يافت شده از      با توجه به موقعيت چينه

 بخش زيرگروه اسفنديار، شروع زيرگروه گره، دو حدودًا باالترين

در کيمريجين ميانی بوده و احتماًال تا آخر تيتونين ادامه می 

  .يابد

  

  (.Garedu Red Bed Fm) سازند سرخ گره دو -4-3-1
 آواری ارغوانی است که –سازند گره دو، يک واحد سيليسی 

وده و در بخشهای شمال باختری کوههای شتری گسترده ب

طور ناهمساز بر روی  اغلب با گذر تدريجی و در مواردی به

ترين  جنوبی. سازندهای اسفنديار و يا قلعه دختر قرار دارد

رخنمون اين سازند در باختر ده محمد و در طرفين جاده طبس 

از ) 1968(هر چند روتنر و همکاران . شود   بشرويه ديده می–

 سرخ رنگ گره دو نام های عنوان اليه اين رديف رسوبی به

ساختي، ضخامت و  اند اما به علت ويژگيهای زمين برده

گسترش در منطقه، جا دارد که اين رديف در حد يک سازند 

برش الگوی اين سازند در خاور معدن . مستقل قرار گيرد

) 1968(قديمی گره دو قرار داشته و توسط روتنر و همکاران 

  . توصيف شده است

ه و ضخامت، اين سازند تغييرات زيادی را     از نظر رخسار

دهد و در مجموع به دو بخش مجزا قابل تقسيم  نشان می

بخش زيرين بيشتر از کنگلومراهای خشن و آرايش . است

  آهکی با -ای  نيافته با اليه بندی کلفت و سيمان ماسه

های آهکی دارای صدفهای دريايی ساخته  تعدادی ميان اليه

گلومرا، همگي  از آهکهای اسفنديار و عناصر کن. شده است

يا قلعه دختر ساخته شده که نمايشگر حرکات بلوکی و 

در جهت باال از ستبراي . تخريب  سكوي اسفنديار است

بخش بااليی از . شود ها کاسته می ها و درشتی دانه اليه

سنگ و سيلتستونهای سرخ رنگ مربوط به  تناوب ماسه

وجود افقهای متعدد . ای ساخته شده است حيطهای رودخانهم

خاکهای قديمی از نوع کاليچی  معرف زمانهای بيرون زدگی از 

ويلمسن و همکاران، (آب، در شرايط خشک و گرم است 

2003 .(  

 ضخامت واقعی اين سازند به علت موجود نبودن سنگهای کمر 
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ن صدمتر باال مشخص نيست ولی به طور يقين، از چندي

برش (گذر سازند گره دو در خاور معدن گره دو . متجاوز است

با سازند قلعه دختر و در شمال باختری کوه نونگ با ) مرجع

های  سازند اسفنديار، کامًال تدريجی است و با تناوب اليه

کنگلومرايی در محيط دريايی شروع شده و به تدريج به 

ای  ودخانهمجموعه کنگلومرايی و سپس ماسه سنگهای ر

در مواردی به وجود ) 1968(روتنر و همکاران . شود تبديل مي

دگرشيبي  اشاره دارند که با توجه به زمين ساخت فعال 

  .رسد منطقه و وجود ساختارهای بلوکی محتمل به نظر می

    براساس جلبکهای موجود سن اين سازند توسط روتنر و 

 شده که کيمريجين تا تيتونين گزارش) 1968(همکاران 

  .آند شناسی نيز اين مطلب را تأبيد می موقعيت چينه

  

 (.Magu Gypsum Fm) سازند گچی مگو  -4-3-2

 آواری است که با –سازند مگو يک واحد تبخيري و سيليسی 

. گذر ناگهانی برروی بخش نار از سازند کمر مهدی قرار دارد

 برش الگوی اين سازند در کوه قله نار قرار داشته و توسط

ضخامت اين سازند در . توصيف شده است) 1977(آقانباتی 

های گچی، ماسه   متر بوده و از تناوب اليه600برش الگو حدود 

سنگهای دانه ريز، سيلتستون و سنگهای رسی سرخ رنگ و 

های آهکی مربوط به محيطهای سبخايی ساخته  تعدادی اليه

 )جنوب باختری طبس(در برش کال شور انارکی . شده است

 متر ضخامت 180فقط ) 1977(اين سازند، به گزارش آقانباتی 

سنگ دانه درشت و   متر ماسه30داشته و شروع آن با حدود 

در شمال کوه اشلون بر روی بخش آهکی نار . کنگلومرا است

 آواری سرخ رنگ دانه ريز –و با رديفي از سنگهای سيليسی 

و ) 9 شكل( متر 17 الی 6يک افق کنگلومرايی به ضخامت 

با تناوب سنگهای ) گچ(سپس  رديفي از سنگهای تبخيری 

عناصر . رسی و سيلتی سرخ  رنگ قرار گرفته است

کنگلومرای نامبرده، همگي  از آهکهای نار ساخته شده و قطر 

اين افق . شود متر می  سانتي30بعضی از آنها افزون بر 

طور که  کنگلومرايی و در مجموع سازند تبخيری مگو، همان

بيان شده، نشانگر يک رويداد ) 1998(نباتی  توسط آقا

ساختي و پسروي  دريا در فاصله سازندهای کمر مهدی  زمين

و مگو است و به احتمال زياد، با کنگلومرا و ناهمسازی موجود 

درباره سن سازند . درقاعده سازند گره دو قابل مقايسه است

زياي مگو اطالع دقيق در دست نيست، اما  با توجه به 

و موقعيت ) 527. ، ص1998آقانباتی،(ميكروسكوبي موجود 

شناسی، احتماًال در محدوده کيمريجين پسين تا تيتونين  چينه

  .قرار دارد

دو، همان طور که  های تبخيری و آواری مگو و گره     رخساره

   و) 1998(، آقانباتی )1968، 1961(توسط اشتوکلين 

ر پسروي گسترده دريا نشانگعنوان شده،) 1999(سيدامامی 

 تبخيری در ژوراسيک پايانی است –و تشکيل شرايط کوالبی 

که در جهت جنوبی تا مناطق دربند، راور و کرمان گسترده 

  .است

    بدين ترتيب سازند گچی مگو چه از نظر موقعيت 

شناسی و چه از نظر زمانی کامًال با سازند گچی و  چينه

در مورد  ). 1378مامی، سيدا(دياپيری راور مطابقت دارد 

های  های تبخيری با رخساره انطباق زمانی اين رخساره

سازند (، کپه داغ )اليه های گچ ومالفير(مشابه در البرز 

انيدريت گوتنيا و (، جنوب باختري ايران و زاگرس )شوريچه

بايد اندکی احتياط آرد، هر چند که آغاز تشكيل اغلب ) هيت

جالب است که . پسين استها در ژوراسيک  اين رخساره

های ارائه شده از  پسروی گسترده اخير در منطقه با منحنی

نوسانهای سطح آب جهانی دريا توسط حق و همکاران 

مطابقت ندارد، زيرا زمانهای کيمريجين ) 2001(و هالم ) 1987(

تا تيتونن، به  ظاهر اوج باال بودن سطح آب دريا در دوره 

سروي بيشتر در ارتباط با ظاهرًا اين پ. ژوراسيک است

تواند  ساختي در سطح منطقه است و می جنبشهای زمين

شروع حرکات اوليه رويداد سيمرين پسين باشد که اوج آن، به 

احتمال زياد در کرتاسه آغازين و در زمانهای پيش از بارمين 

  ). 1972سيدامامی و همکاران،  (است 

  

  بحث و نتيجه گيری

س در طول دوره ژوراسيک از نظر      بخش شمالی بلوک طب

ساختي، منطقة ناآرامی بوده و جنبشهای  رويدادهای زمين

به ظاهر پس از رويداد بسيار . متعددی را تحمل کرده است

و خرد شدن صفحه ) باژوسين پسين(مهم سيمرين ميانی 

، متعدد ناآراميهای )بلوک(ايران به قطعات ساختاري 

بدين .  شدت يافته استای ساختي به گونه فزاينده زمين

ترتيب در طول زمانهای ژوراسيک ميانی و پسين، جنبشهای 

صورت حرکات بلوکی همراه با  ساختي، به متعدد زمين

ای در  نوسانهای مکرر جهانی آب دريا، نقش تعيين کننده

سنگی  های چينه الگوی رسوبگذاری منطقه داشته و رخساره

مانی و انطباق متنوعی را ايجاد کرده است که تنظيم ز

شناسی آنها با يکديگر در گذشته، نارسايی و ابهامات  چينه

زيادی را در برداشت و تفسيرهای زمين شناسی منطقه به 

يکی از عوامل مهم ساختاري که در طول . دنبال داشته است

دوره ژوراسيک تأثير زيادی بر روند رسوبگذاری منطقه بويژه در 

باالزدگی شتری است رشته کوههای شتری داشته است، 

  ).5شکل ) (1965اشتوکلين و همکاران، (

ساختي  بر روند       زمان و تأثير رويدادهای متعدد زمين

  :توان به شرح  زير خالصه آرد گذاری منطقه، را مي رسوب
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  . رويداد سيمرين پيشين در آغاز ترياس پسين-1

 رسوبی گروه شمشک و - شروع چرخه بزرگ ساختاري-2

 آواری از نوع موالس -رديفهای ستبر سيليسیتشکيل 

  ).  با ژوسين پيشين-نورين(

  . رويداد سيمرين ميانی در ابتدای با ژوسين پسين-3

 رسوبی مربوط به گروه - آغاز چرخه جديد و بزرگ ساختاري-4

  . مگو با پيش روی گسترده دريا در باژوسين پسين

 زير گروه  آواری- تشکيل رديفهای رسوبی عمدتًا سيليسی-5

  ).باژوسين تا کالوين ميانی(بغمشاه 

 حرکات بلوکی در طول باالزدگی شتری و تشکيل سنگهای -6

 آواری خشن و سرخ رنگ مربوطه به محيطهای -سيليسی

شکل (در آغاز کالوين ) سازند سيخور(ای و ساحلی  رودخانه

5.(  

طور همزمان   تشکيل سنگهای کربناتي زيرگروه اسفنديار به-7

گذاری متفاوت از خاور به باختر شامل  سه محيط رسوبدر 

، )سازند آهکی قلعه دختر(ای  محيطهای شيب تا پايه قاره

و محيط ) سازند آهکی اسفنديار(سكوي آربناتي در مرکز 

  ).سازند کمر مهدی( فالت قاره ای در باختر -کوالبی

 تدام يک سكوي آهکی وسيع در فاصله کالوين ميانی تا -8

سازند آهکی (ين پسين در طول رشته کوه شتری اکسفورد

ای با مواد  و تغذيه دايم محيطهای شيب و پايه قاره) اسفنديار

  ).6شکل) (سازند آهکی قلعه دختر(و آهکهای ريزشی 

 غرق شدن سكوي آهکی اسفنديار بر اثر باال آمدن سطح -9

جهانی آب دريا و حرکات بلوکی در اکسفوردين پسين و پايان 

  .رسوبگذاری آهکیيافتن 

  کيمريجين( تشکيل مارنهای ستبر و سبزرنگ سازند کرند -10

اي در کناره  مربوط به محيط عميق حوضه) زيرين تا ميانی

طور  به) کناره خاوری بلوک طبس(خاوری کوههای شتری 

همزمان بر روی سازندهای آهکی اسفنديار و قلعه دختر 

  ).7شکل(

 مربوط به سيمرين پسين ساختي  شروع ناآراميهای زمين-11

 آواری -در کيمريجين پسين و تشکيل رديفهای سيليسی) ؟(

ای، تبخيری، ساحلی تا دريای کم  مربوط به محيطهای رودخانه

و پايان ) سازندهای گره دو و گچی مگو(عمق زير گروه مگو 

 رسوبی گروه مگو در آخر ژوراسيک -يافتن چرخه ساختاری

  .پسين

  

  سپاسگزاری 

ته چکيده است از دستاوردهای علمی يک برنامه اين نوش

پژوهشی مشترک ميان دانشگاه تهران، سازمان 

شناسی و اکتشافات معدنی کشور و دانشگاههای  زمين

در اينجا برخود الزم . ووستنبورگ، مونيخ و ارالنگن آلمان 

ها، از  ميدانم از دانشگاه تهران برای تأمين بخشی از هزينه

 کشور در مورد تأمين کليه امکانات شناسی سازمان زمين

سنگ طبس برای  سفرهای متعدد بيابانی، شرکت زغال

اسکان تيم پژوهشی در طبس و همچنين کليه رانندگان 

شناسی تشکر نموده، بويژه ياد مرحوم حسين  سازمان زمين

اند  صالحی که در طول سفرهای طوالنی ما را همراهی کرده

م آقای دکتر محمود احتشام از همکار محتر.  گرامی بداريم

خاطر ويراستاری علمی و ادبی اين  زاده و آقاي دآتر مدبري به

  .  مقاله سپاسگزارم
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 نقشه 2و منطقه مورد نظر و شكل ) CEIM(  نقشه زمين ساخت ايران و موقعيت خرد قاره مرکز و خاور ايران -2 و 1شکل 

  .اسی بخش شمالی بلوک طبس با موقعيت برشهای الگوی سازندهای مورد نظرخالصه شده زمين شن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . جدول واحدهای چينه سنگی ژوراسيک در شمال بلوک طبس-3شکل
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 رسوبی سازند سيخور و ارتباط آن - نمودار ساختاري -5شکل

  .با باالزدگی شتری

  

  

  

 سيخور در دره سيخور، جنوب  برش الگوی سازند-4شکل 

  .خاوری رشته کوه شتری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي ای و عميق حوضه  نمودار سكوي اسفنديار و ارتباط جانبی آن با محيطهای شيب قاره-6شکل
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.  نمودار کلی ناوديس خوابيده در جنوب دهکده کرند-7شکل 

 و يال خاوری آن را سازند يال باختری ناوديس را سازند اسفنديار

در مرکز ناوديس سازند کرند قرار گرفته . قلعه دختر می سازد

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گذر اليه های فشرده شده راس سازند اسفنديار -8شکل 

  .با مارنهای نرم سازند کرند

با سازند ) بخش آهکی نار( گذر سازند کمر مهدی -9شکل 

در شمال باختری کوه )  مگوبخش کنگلومرايی(گچی مگو 

  .اشلون
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Plate 1 

1. Limestones of the Badamu Formation overlying greenish silt- and sandstones of the Ab-e-Haji Formation, ca. 

60km west of Tabas north of the road to Yazd. 

2. Limestones of the Parvadeh Formation unconformably overlying (white arrow) folded strata of the Hojedk 

Formation (black arrow). 

3. Fluvial, coal-bearing strata of the Hojedk Formation at Kalshaneh capped by a ridge formed by limestones of the 

Parvadeh Formation (arrow marks the boundary between the two formations). 

4. Marine, fossiliferous silts and sandstones of the Hojedk Formation embraced between limestones of the Badamu 

and Parvadeh formations west of Esfak. 

5. Parvadeh Formation at Kalshaneh overlying siliciclastics of the Hojedk Formation. 

6. Soft sediments of the Baghamshah Formation forming a valley within the Shotori Mountains; type section of the 

Baghamshah Formation near Tabas. 
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Plate 2 

1. Deltaic and fluvial siliciclastics of the Sikhor Formation capped by the lower part of the cliff-forming Esfandiar 

Limestone Formation at Kuh-e-Neygu near Khoda-Afarid (arrow marks the boundary between the two formations). 

2. Dark limestones of the Qal’eh Dokhtar Limestone Formation at the type section near Qal’eh Dokhtar. 

3. Eastern slopes of the Shotori Mountains near Korond, formed by the steeply east-dipping Esfandiar Limestone 

Formation. 

4. Greenish, silty marls of the Korond Formation sharply overlying (arrow) the Esfandiar Limestone Formation, ca. 

1km south of Korond. 

5. Soft, rhythmically bedded marls and marly limestones of the Kamar-e-Mehdi Formation capped by the Nar 

Limestone Member of the Kamar-e-Mehdi Formation in the type area near Kuh-eh Qol-e-Nar. 

6. Detail of the tripartite Nar Limestone Member of the Kamar-e-Mehdi Formation in the type area near Kuh-eh 

Qol-e-Nar (arrow marks the lower boundary of the member). 

7. Reddish limestone conglomerates and siliciclastics of the Garedu Red Bed Formation erosionally overlying the 

Esfandiar Limestone Formation north of Honu in the northern Shotori Mountains (arrow marks the formational 

boundary). 

8. Nar Limestone Member of the Kamar-e-Mehdi Formation at Kuh-eh Qol-e-Nar unconformably overlain by red 

clays and gypsum of the Magu Gypsum Formation (arrow marks the 
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  قابل توجه خوانندگان محترم
اي آه مالحظه فرموديد، با توجه به عدم پذيرش برخي از پاسخهاي ارائه شده از سوي داور محترم مقاله، با  ورد مقالهدر م

اطالع و رضايت نويسنده و داور محترم، سؤالهاي مطرح شده از سوي داور و پاسخهاي ارائه شده از سوي نويسنده، جهت 
  .اند آگاهي و قضاوت خوانندگان محترم آورده شده

  
  سؤاالت

تر و در رأس سازند اسفنديار دانسته شده، در حالي آه اين همبري نوعي گسل روشن است و   سازند موسوم به آرند جوان-1
لزومي ندارد و مهم آن آه در » آرند«بنابراين، معرفي سازند جديدي به نام . اثبات آن در روي زمين به آساني امكان پذير است

  .واند مبنا باشدت سنگ چينه شناسي، سن نمي
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 آواري گزارش شده در حالي آه سازند پروده عمدتا شيميايي است و به - براي زيرگروه بغمشاه، خاستگاه سيليسي-2
 -توان سيليسي رخساره آربناتي اين سازند حتي در اين مقاله اشاره شده و يا چطور مارنهاي بغمشاه و آربناتهاي آن را مي

  آواري دانست؟ 
  و  6به ناهمزمان بودن واحد .  سن، سازند قلعه دختر معادل سازندهاي پروده و بغمشاه دانسته شده است با تكيه بر-3

  .واقعيتهاي روي زمين توجه نشده است
اين آواريها . ارتباط پيوسته دارد) اسفنديار( سازند جديد سيخور، رديفهاي پيش رونده سازند اسفنديار است آه با اين سازند -4

شايسته است تا اين آواريها آه تغيير ستبراي زياد دارند و در . ديار است و نيازي به معرفي سازند جديد نيستسازند اسفن
  .همه جا نيز وجود ندارند، عضوي از سازند اسفنديار باشند و با معرفي سازندهاي مكرر، چينه شناسي ايران  پيچيده نگردد

  . بوط به سيمرين پيشين است شواهد متعدد وجود دارد آه باالزدگي شتري مر-5
 منظور آدام حوضه تتيس است؟ دوم آن آه جديدا از واژه طبسين استفاده شده، سوم اين آه نويسنده پيشنهاد آند آه -6

  .ايراد دارد..... هاي بايكالي، اطريشي و  واژه
آه بهتر (ن واحد سنگي يك سازند باشد  سازند پيشنهادي سيخور، پيوند نزديك با سازند اسفنديار دارد اگر قرار باشد آه اي-7

  .، شايسته است جزو زيرگروه اسفنديار باشد و نه زيرگروه بغمشاه) است نباشد
اي به سن   آمرمهدي نام ستيغهاي مرتفعي متشكل از دولوميت سازند شتري است آه نام آن براي يك واحد سنگ چينه-8

  .ژوراسيك زيبنده نيست
اند، در حالي آه طبق اين مقاله،   دختر و آرند با جايگاه چينه شناسي مشابهي توصيف شده سازندهاي اسفنديار، قلعه-9

  . تواند جايگاه چينه شناسي مشابهي داشته باشد آرند در روي اسفنديار است و نمي
  . تر هستند تر و شناخته شده معمول» پشت ريف«و » جلوي ريف«هاي   واژه-10
لعه دختر با سازند آهكي پروده، نه از نظر سنگ شناسي و نه از نظر جايگاه چينه  قياس بخش ماسه سنگي سازند ق-11

  . متر مارنهاي بغمشاه انباشته شده است1000 تا 500بخش ماسه سنگي قلعه دختر بعد از . شناسي منطقي نيست
  ر زير اسفنديار است؟ پس چطور با سازند بغمشاه مقايسه شده آه د  اگر قلعه دختر رخساره جانبي اسفنديار است،-12
  .تر از بغمشاه است و نبايد با آن مقايسه شود  پس بايد قبول آرد آه قلعه دختر جوان-13
 نام سنگ آهك پكتن دار در فرهنگ چينه شناسي ايران شناخته شده است و داشتن پكتن فراوان از ويژگيهايي است آه -14

  .  شود خته شده و جايگزيني آن با يك نام نامأنوس ناشناخته توجيه نميتغيير يك نام شنا. آند شناخت اين سازند را آسان مي
اي با سازند  اوال اين سنگ آهكها ارتباط پيوسته.  نسبت دادن آهك اشلون به سنگ آهك پكتن دار به آلي ناثواب است-15

جود دارد آه ناپيوسته بودن مرز هاي پاياني آهك اشلون شواهد پالئوآارست و بغمشاه دارند، دوم آن آه در سطح رويي و اليه
  .آند بين آهك اشلون و آهكهاي پكتن دار را تأييد مي

آدام ويژگي اين دو سازند مشابه .  نسبت دادن سازند آهكي نار به سنگ آهكهاي پكتن دار منطق چينه شناسي ندارد-16
اي با سازند بغمشاه دارد، از آن  وستهاست؟ اليه بندي؟ سنگ شناسي؟ سيماي رخنمون؟ سنگواره؟ آهك اشلون آه ارتباط پي

  .گرفته شده و آهك نار آه هيچگونه شباهتي با سنگ آهك پكتن دار ندارد، به آن داده شده است
  . سازندي آه حد باال  نداشته باشد، استاندارد نيست-17
  
  

  پاسخها
در آليه برشهاي . ي و برداشت شده است  ارتباط سازندهاي اسفنديار و آرند در برشهاي متعدد از نزديك و با دقت بررس-1

معرفي سازند آرند بر اساس سنگ شناسي مشخص، . مطالعه شده، همبري اين دو سازند، پيوسته و بدون گسل است
براي اطالع از جزئيات به . محيط تشكيل، جايگاه چينه شناسي مشخص، ستبراي زياد و گستردگي وسيع آن انجام يافته است

  .مراجعه شود) 2003(رانمقاله شايرر و همكا
هاي شيميايي و آربناتي نيز  آواري است آه به مقدار آم در آن رخساره- زيرگروه بغمشاه در مجموع، يك واحد سيليسي-2

اي و گاه داراي  در مورد ترآيب سازند بغمشاه، مارن خالص آمتر وجود دارد و بخش عمده آن سيلتي و ماسه. موجود است
در مورد ســـازند پروده، در بخشهاي جنوبي . ن مطلب در مورد برش الگو و برش آلمرد نيز صادق استاي. هاي آهكي است اليه

  .   آواري ساخته شده است-آفه طبس و در منطقه پروده، ميــــــزان آهك آن ناچيز بوده و بخش عمده آن از سنگهاي سيليسي
 فقط در برش الگو  )1965( سه گانه توسط اشتوآلين و همكاران در مورد سازند قلعه دختر، بايد گفته شود آه تقسيم بندي-3

در اين برش بر اساس مطالعات انجام شده، مارنهاي زيتوني رنگ واقع در زير . شود موجود است و در هيچ نقطه ديگر ديده نمي
ر آه توسط همان طو) 2بخش (در واقع سازند هجدك با رخساره دريايي است و بخش شيلي ) 1بخش (بخش ماسه سنگي 

. اي است و آامال با سازند بغمشاه مطابقت دارد خود اشتوآلين و همكاران نيز نمايش داده شده است، آامال سيلتي و ماسه
دهد آه با سازند بغمشاه  ضمنا آمونيتهاي يافت شده از اين بخش، سني معادل باتونين تا آالوين زيرين تا مياني را نشان مي

تواند معادل  بخش ماسه سنگي زيرين آه داراي خميره آهكي است، از نظر موقعيت چينه شناسي ميدر نتيجه، . انطباق دارد
با گذر تدريجي و بدون هرگونه گسستگي ) بخش سوم(در رأس بخش آهكي . سازند پروده باشد و آغازگر چرخه مگو است
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در ساير نقاط منطقه نيز بخش آهكي سازند . ترديف مارني سازند آرند قرار دارد آه به اشتباه، سازند بغمشاه تصور شده اس
  . قلعه دختر هميشه بر روي سازند بغمشاه قرار دارد

اي با ستبراي زياد و گسترش قابل توجه در بخشهاي مرآزي و جنوبي   سازند سيخور يك واحد بسيار مشخص سنگ چينه-4
در ضمن، معرفي سازند سيخور و سازند آرند . تآوههاي شتري است آه آامال بر روي يك نقشه يكصد هزارم قابل نمايش اس

به مقاله . سبب پيچيدگي چينه شناسي منطقه نشده بلكه بسياري از نارسايي و ابهامات موجود را مرتفع خواهد ساخت
  . مراجعه شود )2003(فورزيش و همكاران 

ي در زمين ساخت منطقه نقش  اهميت رويداد سيمرين پيشين در منطقه نفي نشده است بلكه رويداد سيمرين ميان-5
  .تري داشته است مهم

به آار گرفتن واژه بايكالي  با توجه به  .  بدون ترديد منطقه ايران در دوران مزوزوييك در محدوده حوضه تتيس واقع بوده است-6
باشد، اما با توجه به اين اين آه سرزمين ايران در زمانهاي پروتروزوييك و پالئوزوييك بخشي از گندوانا بوده است، شايد مناسب ن

آه بخشهاي مرآزي و شمالي ايران در دورانهاي مزوزوييك و سنوزوييك در بخشهاي شمالي حوضه تتيس واقع بوده است، به 
  .آار بردن واژه اطريشي منعي ندارد

 زيرگروه اسفنديار در .تر است  آواري است و طبعا با زيرگروه بغمشاه همگن- از نظر ترآيب، سازند سيخور يك واحد سيليسي-7
  .مجموع، داراي ترآيب آربناتي و شيميايي است و آغاز يك چرخه رسوبگذاري آربناتي در آل منطقه است

 هر چند ارتفاعات آمرمهدي از سازند شتري ساخته شده است، اما با توجه به گسترش اين واحد در منطقه و آمبود -8
  .نامناسب نيستاسامي جغرافيايي در منطقه، اين نام به نظر 

، موقعيت )2003(و فورزيش و همكاران ) 2003(هاي شايرر و همكاران   و مراجعه به مقاله6 و 3 با توجه به شكلهاي -9
تر سازند آرند با بخشهاي  شناسي سازند آرند با سازند اسفنديار آامال مشخص شده است و طبعا بخشهاي قديمي چينه

در بخش خاوري شتري آامال مشخص است آه سازند آرند مستقيما . ر همزمان هستندجوان سازندهاي اسفنديار و قلعه دخت
در عين حال، در . دهد آمونيتهاي متعدد نيز چنين مطلبي را نشان مي. بر روي سازندهاي قلعه دختر و اسفنديار قرار دارد

  .  اسفنديار تداوم داشته استبخشهاي مرآزي و شمال باختري، همزمان با رسوبگذاري سازند آرند هنوز تختگاه آهكي
  .  هاي جلو و پشت ريف جايز نيست  با توجه به اين آه سازند اسفنديار يك ساختار ريفي نيست، به آار بردن واژه-10
 در برش الگو بخش ماسه سنگي سازند قلعه دختر بر روي سازند هجدك با رخساره   همان گونه آه پيشتر بيان شد،-11

بخش شيلي قلعه دختر آه در واقع همان سازند بغمشاه است، در روي ماسه سنگها واقع است، لذا دريايي قرار دارد و 
  .   رسد انطباق واحد ماسه سنگي با سازند پروده منطقي به نظر مي

 در تعريف جديد، سازند قلعه دختر فقط بخش آهكي آن است آه از نظر زماني در مجموع معادل سازند اسفنديار بوده و -12
اي تختگاه اسفنديار نهشته شده است و بخش اصلي مواد آن نيز از طريق تختگاه اسفنديار  زمان با آن در آناره شيب قارههم

  .تأمين شده است
تر  بر روي سازند بغمشاه قرار دارد و از آن جوان» سازند آهكي قلعه دختر«  بخش آهكي قلعه دختر يا طبق تعريف جديد -13

  ). 3شكل (بخش دوم سازند قلعه دختر در واقع همان سازند بغمشاه است ). تر توضيح داده شدهمان طوري آه پيش( است
بايست از   طبق ضوابط بين المللي، به آار گرفتن نام يك فسيل يا يك رخساره خاص براي يك سازند جايز نيست بلكه مي-14

ي از رديفهاي سنگي مزوزوييك و سنوزوييك ايران ضمنا فسيل پكتن گاهي به فراواني در برخ. نام جغرافيايي استفاده شود
  . باشد موجود است و قطعا واژه مناسبي براي بيان ويژگي يك سازند نمي

 هرچند ارتباط آهك اشلون با سازند بغمشاه يك ارتباط تدريجي است، اما در تقسيم بندي جديد، توجه به آغاز همزمان -15
به آثار . نار هم بوده است آه قطعا نمايشگر آغاز يك چرخه جديد استهاي آ رسوبگذاري سنگهاي آربناتي در حوضه

  .پالئوآارست در هيچ جا اشاره نشده است و توسط نويسندگان نيز مشاهده نشد
 با توجه به توضيحات بند قبل و تداوم يك چرخه رسوبگذاري آربناتي، قرار دادن واحدهاي آهكي اشلون و نار در واحد -16

  . رسد ه نظر ميآمرمهدي منطقي ب
چون سنگهاي آمر باالي سازند آرند جز در جنوب دهكده مجد در نقطه ديگري .  از نظر ضوابط اين مطلب صحيح است-17

اي وسيع در بخش خاوري  مشاهده نشده است، اما با عنايت به رخساره بسيار مشخص، ستبراي بسيار زياد، گسترش منطقه
ضمنا بايد توجه داشت آه . طقي است آه براي اين واحد، نامي انتخاب شودشتري و موقعيت چينه شناسي آشكار، من

هاي زمين شناسي، بسيار مؤثر خواهد  معرفي اين سازند در رفع بسياري از ابهامات موجود در منطقه و تسهيل در تهيه نقشه
در خاتمه خاطر نشان مي . آوچك نوشت  را با حرف formationتوان نام را در داخل گيومه قرار داد و  در صورت نياز، مي. بود

  . سازد آه اين مشكل در مورد اغلب سازندهاي معرفي شده در ايران وجود دارد
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