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  رخساره ها و محيط رسوبي سازند شيرگشت در برش الگو، شمال باختر طبس
.  

 4 و دكتر داود جهاني3، دكتر سيد علي آقانباتي2، دكتر يعقوب السمي1مرتضي شيخ

 

  چكيده
 متر داراي 925در شمال باختر طبس به ستبراي )  مياني-اردويسين زيرين(نهشته هاي برش الگوي سازند شيرگشت 

  .مرز زيرين اين سازند با سازند درنجال تدريجي و مرز بااليي آن با سازند نيور ناپيوسته و همشيب است. ت بخش اس3
بررسي نهشته هاي سازند شيرگشت به شناسايي يك دسته رخساره اي محيط درياي ژرف، در برگيرنده رخساره هاي 

  شيرگشت حاصل فرسايش رخساره هايرخساره توربيديتي سازند . توربيديتي و دشت حوضه اي انجاميده است
در بخش كم ژرفاي محيط رسوبي و حمل دوباره آن ها به محيط ژرف ) درنجال، اللون و زاگون(سازند هاي كهن تر 

رخساره دشت حوضه اي از شيل ساخته شده است و در مواقع آرامش روي رخساره هاي توربيديتي را . دريا است
  .پوشانيده است

و توالي به سمت باال ريز شونده اين ) رخساره هاي توربيديتي و دشت حوضه اي(يرگشت رخساره هاي سازند ش
سازند، نشان مي دهند كه سازند شيرگشت در دريايي به نسبت ژرف با شيب مناسب كه براي پديد آمدن جريان هاي 

 .توربيديتي الزم است در محيط بادزن هاي زيردريايي و دشت حوضه اي نهشته شده است
  

 سازند شيرگشت، اردويسين، رخساره هاي توربيديتي، محيط ژرف دريا، طبس:  واژه هاد كلي
 

Facies and depositional environment of the Shirgesht Formation 
in type section, Northwest of Tabas 

  
Morteza Sheikh1, Dr. Yaghoob Lasemi2, Dr. Seyed-Ali Aghanabati3 and Dr. Davood Jahani 

 
Abstract 

The Shirgesht Formation (Lower- Middle Ordovician) in northwest of Tabas contains 3 
members with 925 meters thickness. It’s lower boundary with the Derenjal Formation is 
transitional and It’s upper boundary with the Niur Formation is disconformity. 

The study of the Shirgesht Formation led to recognition of one group of deep marine 
environment that consists of turbidity and basin plain facies. The turbidity facies of Shirgesht 
Formation consequence of erosion of facies of older formations (Lalun, Zagun & Derenjal) 
from the shallow and retransport to deep marine environment. The basin plain facies includes 
shale and in the stay condition overlying the turbidity facies. 
                                                 

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال) رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي(آموخته كارشناسي ارشد زمين شناسي  دانش 1
 .ناسي دانشگاه تربيت معلم و دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالعضو هيات علمي گروه هاي زمين ش 2
 .عضو هيات علمي گروه هاي زمين شناسي پژوهشكده علوم زمين سازمان زمين شناسي و دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 3

 .عضو هيات علمي گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 4
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Turbidity and basin plain facies of the Shirgesht Formation and It’s fining upward 
sequences indicate that these deposits were sedimented in relatively deep marine environment 
(submarine fans and basin plain) on a suitable slope which turbidity currents could form. 

 
Keywords: Shirgesht Formation, Ordovician, Turbidity facies, Deep marine environment, 
Tabas. 
 

  :مقدمه
هاي اردويسين در ايران گسترش محدود دارند و  سنگ

به جز ناحيه شيرگشت كه گذر از كامبرين به اردويسين 
تر ارتباط نا  هاي كهن در ديگر مناطق با سنگ پيوسته است

  پيوسته و هم شيب دارند حتي در ناحيه كلمرد، اين
ارتباط ) سازند كلمرد(امبرين هاي پرك سنگ ها با نهشته
  به جز ناحيه تالش و لرستان كه. دگرشيب دارند

سنگ هاي اردويسين كربناتي هستند، در ديگر نقاط ايران، 
رديف هاي اردويسين بيشتر از جنس شيل، سيلت سنگ و 

  ).1385آقانباتي، (ماسه سنگ هستند 
هاي اردويسين به همراه  در بسياري از مناطق، سنگ

شود كه در منطقه   كامبرين مشاهده ميهاي سنگ
). 1372علوي نائيني، (شيرگشت هم بدين گونه است 

هاي اردويسين در نقاط مختلف  گسترش جغرافيايي سنگ
هاي البرز تا آذربايجان، ايران مركزي و  از جمله كوه

بودن فرازمين هاي كهن پركامبرين  زاگرس و پوشيده
) باختر كالردشت (و علم كوه) باختر طبس(مانند كلمرد 

با نهشته هاي درياي اردويسين، نشان دهنده پيشروي 
). 1386آقانباتي، (گسترده دريا در دوره اردويسين است 

توان  نبود و يا نازك بودن سنگ هاي اردويسين را مي
  .حاصل چرخه هاي فرسايشي بعد از اردويسين دانست

 

  :تاريخچه مطالعات پيشين 
رينه شناسي بر روي مطالعات چينه شناسي و دي

شيرگشت، ازبك كوه (رسوبات پالئوزوئيك اطراف طبس 
 ;Flügel, 1962:براي نمونه(انجام گرفته است ...) و

Stocklin et al., 1968 ( و) ،1374مهرجردي ،
، نخستين نوشتار موجود )1384، قادري، 1382طاهري، 

هاي اردويسين ايران مركزي از آن  در خصوص رديف

براي اولين بار سازند . است) 1962(كاران هوكريده و هم
معرفي شده ) 1968(شيرگشت توسط روتنر و همكاران 

ترين رسوبات درياي   متر ضخيم1236است كه با ستبراي 
  . اردويسين ايران است

 

  :اهداف مطالعه
سنگ هاي اردويسين در ناحيه شيرگشت تا كنون از 
ه ديد رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي مطالعه نشد

اند لذا برش الگوي سازند شيرگشت با اهداف زير براي 
  :مطالعه انتخاب شده است

بررسي دقيق چينه نگاري سازند شيرگشت در ) 1
 .و رسم ستون چينه نگاري آن) ناحيه طبس(ايران مركزي 

ترسيم ) 3. ها بندي آن هاي رسوبي و رده تعيين رخساره) 2
رسوبي و تهيه تعبير و تفسير محيط ) 4 .اي ستون رخساره

منحني تغييرات عمودي مربوط به آن در برش مورد 
 .ها نشست گونه ته ارايه الگوي رسوبي اين )5. مطالعه

 

  :روش مطالعه
اي در بررسي هاي  پس از انجام مطالعات كتابخانه

صحرايي مرزهاي پاييني و بااليي برش مورد مطالعه 
مشخص شد و از قاعده سازند به سوي باال بر پايه 

برداري  اي و عمود برامتداد طبقات، نمونه تغييرات رخساره
در مرحله . ها انجام گرفت گيري ستبراي اليه و اندازه

 برداشت شده از برش مورد   نمونه90آزمايشگاهي از 
 مقطع نازك تهيه شد كه بوسيله ميكروسكوپ 65مطالعه، 

هاي  نوري پالريزان مورد مطالعه قرار گرفتند و نمونه
 ,Folk(بندي فولك   آواري بر اساس طبقهسيليسي

  .گذاري شدند نام) 1974
در نهايت، مشاهدات صحرايي و مطالعات 
آزمايشگاهي به دقت تلفيق گرديده و با استفاده از منابع 
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معتبر موجود و مرتبط با موضوع پژوهش، تفسير شده و 
 .به صورت گزارش حاضر تنظيم و تدوين شده است

  
 راه هاي ارتباطي ناحيه موقعيت جغرافيايي و

  :مورد مطالعه
 64برش الگوي سازند شيرگشت در استان يزد، 

 كيلومتري 10(كيلومتري شمال باختر شهرستان طبس 
واقع شده است، اين مكان در ) روستاي متروكه شيرگشت

جنوبي ترين بخش كوه هاي درنجال و در دره دهنه 
 شيرگشت قرار 1:100000كلوت است كه در برگه 

نام اين سازند از روستاي متروكه شيرگشت واقع . گيرد مي
ارتفاع .  كيلومتري شمال طبس گرفته شده است55در 

 متر از سطح 1080متوسط منطقه مورد مطالعه، حدود 

گيري مقطع مورد  نقطه شروع اندازه. هاي آزاد است آب
 و عرض شمالي 56° 47' 40"مطالعه داراي طول شرقي 

  .)1  شكل(، باشد  مي°34 06' 00"
  

چينه نگاري سنگي برش الگوي سازند شير 
  ):برش مورد مطالعه(گشت 

برش الگوي سازند شير گشت داراي سه بخش است 
Ruttner et al., 1968) .( در اين ناحيه سازند شير

گشت يك توالي برگشته است كه داراي امتداد شمال 
هاي وزني  وجود ساخت.  جنوب غربي است-شرقي

(Load cast)گذاري  ها كه بعد از رسوب  و ايكنوفسيل
و جايگاه چينه نگاري آن، اين برگشتگي  اند تشكيل شده
 .كنند را تاييد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شت برگرفته شناسي برش مورد مطالعه در ناحيه شيرگ موقيت زمين) B. هاي ارتباطي ناحيه مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي و راه)  A -1شكل 
  .(Ruttner et al., 1994, Compiled By: Aghanabati) شيرگشت 1:100000شناسي  از نقشه زمين

 
 

 كالشانه

 معدن متروكه
 چاه سرب

 برش مورد مطالعه

رگشتيش  
 ده محمد

هيبه طرف بشرو  

 طبس

 به طرف خور

زديبه طرف   

رف
ه ط

ي د ب
وك

ه
 

العهبرش مورد مط  

 شهر

 روستا

 فرودگاه

 راه آسفالته

1راه شوسه درجه  

 راه آهن

2راه شوسه درجه  
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بر اساس مشاهدات صحرايي و آزمايشگاهي مرز 
پاييني سازند شيرگشت به صورت تدريجي و به واسطه 

شيب بر روي رسوبات سازند   متر شيل به طور هم12
س مطالعاتي كه قادري گيرد، بر اسا درنجال قرار مي

هاي اين سازند انجام داده است  بر روي كنودونت) 1384(
 شده  مرزي كه هم اكنون در اين پژوهش در نظر گرفته

هاي   آن كه كنودونت10است بر روي واحد سنگي شماره 
اند قرار   اردويسين را در خود جاي داده-مرز كامبرين

  ).2  شكل(گيرد،  مي
هاي   متر سنگ30 نيز به واسطه مرز بااليي اين سازند
شيب در زير سازند نيور قرار  بازيك به صورت هم

البته در اين محل نوع تماس در مرز بااليي واضح . گيرد مي
نيست، اما طبق مطالعات انجام گرفته در مناطق ديگر اين 

و نا پيوسته ) 1385آقانباتي، (شيب  مرز با سازند نيور هم

در نظر گرفته شده ) 1384 و قادري، 1374مهرجردي،(
، 3روي بخش ) بازالت(هاي بازيك  در مورد سنگ. است

ها به صورت ناگهاني بر روي  به دليل قرارگيري اين سنگ
هاي بخش عميق سازند شيرگشت و فراواني  رخساره
، به )1374مهرجردي،(هاي مشابه آن در سازند نيور  سنگ

زند نيور ها را مربوط به سا توان اين سنگ گمان قوي مي
  . دانست

ستبراي واقعي سازندشيرگشت در ناحيه مورد مطالعه 
گيري شده است و سه بخش در آن   متر اندازه925

 متر و 140: 2 متر، بخش325: 1بخش. شناسايي شده است
الزم به ذكر است كه .   متر ستبرا دارند460: 3بخش

 910ستبراي برش الگوي اين سازند را ) 1374(مهرجردي 
  ).3  شكل(گيري كرده است  دازهمتر ان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ديد به سمت شمال (هاي آن  هاي درنجال، زون تدريجي گذر كامبرين به اردويسين، شيرگشت و بخش نماي كلي از سازند) A -2شكل 
ديد به سمت ( آن و سازند نيور در باالي آن هاي بازيك روي  آن، سنگ3 سازند شيرگشت و بخش 2نمايي از بخش انتهايي بخش )  B).خاور

  ).جنوب خاور
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 .نگاري سازند شيرگشت در برش الگو، شمال باختر طبس  ستون چينه-3شكل 
  

  :ها شرح رخساره
با توجه به مشاهدات صحرايي و مطالعات 

اي  آزمايشگاهي در برش مورد مطالعه يك دسته رخساره
 Deep sea)اي محيط ژرف دريا   رخسارهبه نام دسته

environment facies group) شناسايي شده است 
  :كه شامل رخساره هاي زير است

  .(Turbidite facies) توربيديتي  رخساره: الف
  اي  دشت حوضه رخساره: ب

 (Basin plain facies). 

  :(Turbidite facies)  توربيديتي رخساره: الف
 ,C: به نام هاي(ار زير رخساره  چه براي اين رخساره

B, A و D (به شرح زير تشخيص داده شده است:  
  

  (A)زير رخساره كنگلومراي اليگوميكتيك 
Oligomictic conglomerate subfacies)( :  

 شناسايي 2 و 1اين زير رخساره كه فقط در بخش 
 درصد از كل برش مورد مطالعه را تشكيل 4 است  شده
عات تشكيل دهنده اين كنگلومرا مهمترين قط. دهد مي

هاي كربناته هستند كه به طور متوسط به  خرده سنگ
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رسند و در زمينه اي از ماسه  بزرگي يك سانتي متر مي
خرده هاي كربناته . سنگ كلك ليتيتي قرار گرفته اند
هاي  ، بيشتر پوسته1موجود در كنگلومراهاي بخش

 اين خورده براكيوپد هستند اما در كنگلومرا هاي بخش دو
ها به طور عمده تريلوبيت و به مقدار كمتر اكينودرم و 

ديگر قطعات تشكيل دهنده اين رخساره . اند براكيوپد
هاي فسفاته نيز به  هاي تك بلور كوارتز است، خرده دانه

در يك توالي . شوند مقدار كم در مقاطع تهيه شده ديده مي
داراي دانه (شو  عمودي اين زير رخساره به سمت باال ريز

 A -6  ، شكلC و A ،B -4  شكل(است ) بندي تدريجي
  ).Bو
  

  (B)زير رخساره ماسه سنگ كلك ليتيتي
 :(Calclitite sandstone subfacies)  

 درصد از كل ستبراي برش مورد 24اين زير رخساره 
هاي اصلي تشكيل دهنده  دانه. دهد مطالعه را تشكيل مي

هاي  ي بطور عمده خردهزير رخساره ماسه سنگ كلك ليتيت
هاي براكيوپد،  اند كه بيشتر شامل قطعات فسيل كربناته

ديگر دانه تخريبي مهم در . تريلوبيت و اكينودرم هستند
  .هاي كوارتز تك بلور هستند تركيب اين زير رخساره، دانه

ها از حد ماسه خيلي ريز تا خيلي درشت  اندازه دانه
هاي ريز تا متوسط  همتغيير است كه به طور معمول انداز

هاي كربناته را  هاي كوارتز است وخرده مخصوص خرده
هاي درشت و خيلي درشت و حتي گاهي  بيشتر در اندازه

رسيدگي بافتي اين زير رخساره . در حد پبل ديده مي شود
، )Submature( تا نيمه رسيده )Immature(از نارس 

سيتي ها بيشتر كل سيمان دربرگيرنده دانه. متغيير است
هاي آشفتگي زيستي،   المينه اي و ساخت فابريك. است
بندي تدريجي و المينه هاي درهم پيچيده  دانه

)Convolute laminea) (6  شكل- B ( در اين زير
هاي  ها در دانه نوع تماس دانه. شوند رخساره ديده مي

هاي  كوارتز بيشتر به صورت خطي است، ولي در خرده
ها را به طور عمده قطعات   خردهكربناته به دليل اين كه

ها را شكل خرده  دهند نوع تماس دانه فسيلي تشكيل مي
اين زير رخساره معموال بخش . كنند ها تعيين مي فسيل

پاييني چرخه هاي توربيديتي را تشكيل مي دهد و در باال 
به صورت تدريجي به زير رخساره هاي سيلت سنگي و 

 ).E وD -4  شكل(گل سنكي تبديل مي شود 
  

 (C)زير رخساره سيلت سنگي 

(Siltstone subfacies):  
 درصد از كل ستبراي برش مورد 11اين زير رخساره 

چنين بيشترين  هم. دهد مطالعه را به خود اختصاص مي
 قرار دارد و مقدار كمتري 3 و2هاي  ستبراي آن در بخش

فابريك المينه اي و آشفتگي . شود در بخش يك ديده مي
در سطح . اين زير رخساره قابل مشاهده استزيستي در 

 آثاري از حركت 3هاي سيلت سنگي بخش  برخي از اليه
شود كه وابسته به محيط ژرف  موجودات زنده ديده مي

 A -5  شكل) (1382وزيري مقدم و طاهري، (دريا هستند 
  ). E -6  ، شكلBو

  
  (D)اي  سنگ ماسه زير رخساره گل

)(Sandy mudstone subfacies:  
 درصد از كل ستبراي برش مورد 4اين زير رخساره 
هاي در حد ماسه اين زير  دانه. شود مطالعه را شامل مي
ها به طور  اين دانه.  درصد است10رخساره در حدود 

. معمول خرده فسيل اكينودرم، براكيوپد و تريلوبيت هستند
هاي كوارتز تك بلور هم گاهي ديده  چنين دانه هم
تر وارد اين زير  هاي كم عمق محيطشوند كه از  مي

در برخي موارد فابريك آشفتگي زيستي . اند رخساره شده
  ). D وC -5  شكل(شود  در اين زير رخساره ديده مي

  

 (E)اي  رخساره دشت حوضه: ب

(Basin plain facies):  
 درصد از كل ستبراي برش مورد 56اين رخساره 

 تناوب با مطالعه را به خود اختصاص داده است و در
ستبراي آن در . رخساره هاي توربيديتي ديده مي شود

 است، بطوري كه ستبراي 2 و 1 بيشتر از بخش 3بخش 
  .قابل توجه اي از اين بخش را شامل مي شود
  اين رخساره از شيل ساخته شده است و بر روي زمين به 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388 تابستان ،2 ، شماره  چهارمسال ،زمينفصلنامه 
 

17

  ).E -5  شكل(شود  رنگ سبز تا خاكستري ديده مي
هاي توربيديتي به  خسارهدر مشاهدات صحرايي ر

شوند، ولي  صورت تدريجي به اين رخساره تبديل مي
هاي توربيديتي   با چرخهEهميشه مرز بااليي رخساره 

  ناگهاني است كه در واقع نشان گر كاهش تدريجي  بعدي

   ).D وC، 6  شكل(در محيط است  انرژي
  

  :تفسير
ها را  هاي توربيديتي، آن با توجه به خصوصيات چرخه

  توان به سه نوع مختلف تقسيم كرد كه  مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، پوسته شكسته .Aزير رخساره ) B). نگاري سمت راست باالي چينه (1، كنگلومراي اليگوميكتيك در بخش Aزير رخساره ) A -4شكل 

سنگ دانه  ، مرز ناگهاني تغيير رخساره ماسهB زير رخساره )D). نور طبيعي(، پوسته شكسته براكيوپد Aزير رخساره ) C). نور پالريزه(براكيوپد 
 ).نور پالريزه(بندي تدريجي ، فابريك دانهBزير رخساره ) E ).نور پالريزه(ريز به دانه درشت 
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  ).نور پالريزه(زيستي تگي، آشفDزير رخساره ) C). نور پالريزه و طبيعي(اي   ، فابريك المينهCزير رخساره ) B و A -5شكل 

D ( زير رخسارهDدهند  هاي اكينودرم تشكيل مي هاي در حد ماسه آن را خرده  كه دانه)نور پالريزه .(E ( رخسارهEحوضه اي  ، رخساره دشت
  ).نگاري سمت راست باالي چينه( است 3 و2كه به ترتيب مربوط به بخش 

  
  
  
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388 تابستان ،2 ، شماره  چهارمسال ،زمينفصلنامه 
 

19

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي مختلف آن ها با حروف مشخص شده   كه رخساره1هاي دانه درشت بخش ي ناقص بوما مربوط به توربيديتچرخه ها) B و A -6شكل 

  كه 3 و 1چرخه هاي توربيديتي دانه ريز مربوط به باالي بخش) D و C. ، قابل توجه استBاست، ساخت المينه هاي درهم پيچيده در شكل 
ساخت ) E). نگاري سمت راست باالي چينه(تر چرخه روي آن قابل توجه است،  ش دانه درشتمرز نا گهاني بخش نازك اليه چرخه زيرين با بخ

  .3سنگ دانه ريز مربوط به بخش آثار فسيلي سطح اليه در ماسه: F. 3سنگ دانه ريز مربوط به بخش قالب وزني در سطح زيرين ماسه
  

اختصاصات ساختي و بافتي  هر كدام با توجه به
 ,Reading)شوند  كديگر متمايز ميمربوط به خود، از ي

 ):7 شكل ((1996 ,1985

   چرخه توربيديتي دانه درشت-1
(Coarse- grained turbidite) ،(Walker, 

1978; Lowe, 1979, 1982). 
   چرخه توربيديتي دانه متوسط-2

(Medium- grained turbidite) ،(Bouma, 

1962).  
   چرخه توربيديتي دانه ريز-3

(Fine- grained turbidite)) 6  شكل ،Cو D(  

(Rupke and Stanley, 1974; Piper, 1978; 
Nelson, et al., 1978; Stow and Shanmugam, 
1980; Kelts and Arthur, 1981; Stow, 2007). 

اند  هايي كه در باال شرح داده شده ويژگي رخساره
نشان دهنده رسوب گذاري دوباره آن ها در محيط ژرف 

خساره هاي توربيديتي شناسايي شده در ر. دريا است
برش مورد مطالعه بيشتر از نوع چرخه هاي توربيديتي 

  هستند، هم) 1962مدل كالسيك بوما، (دانه متوسط 
هاي نوع  هايي از چرخه چنين اين مدل با بخش

 پوشاني دارد هاي دانه درشت و دانه ريز هم توربيديت
(Reading, 1985).  

a 

b 

e 

a

b
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اي پالژيك است كه در  ره در واقع رخساEرخساره 
. اي در شرايط آرام رسوب كرده است محيط دشت حوضه

چنين در شرايط آرامش و پس از متوقف شدن  هم
پوشانيده  هاي توربيديتي، رسوبات توربيديتي را  جريان
  ).D وC -6  شكل(است 

با توجه به اندازه دانه ها در رخساره توربيديتي، 
به طور : براي نمونه(رژي هايي كه در محيط پر ان رخساره

اند، دانه  رسوب كرده) معمول نزديك منشا يا داخل كانال
هايي هستند كه در محيط كم انرژي  تر از رخساره درشت

) به طور معمول دورتر از منشا يا خارج كانال: براي نمونه(
  .(Walker, 1978)اند  نهشته شده

  

  :حوضه رسوبي سازند شيرگشت
هاي آبي عميق محل  اي و حوضه حواشي قاره

  ها و كنگلومراهايي هستند سنگ گذاري ماسه رسوب

هاي  هاي فسيلي موجود در زير رخساره بيشتر خرده
ماسه سنگي و كنگلومرايي سازند شيرگشت از فرسايش 
رسوبات سازند درنجال منشا گرفته اند كه در اثر شكسته 

شيب شدن آن در  شدن رمپ كربناته سازند درنجال و پر
شكيل ريفت پالئوتتيس، دوباره حمل شده و در اين پي ت

، )1387 ؛ منظمي، 1379السمي، ( اند محيط رسوب كرده
تر از  ها نشان دهنده سني كهن اين فسيلبه گمان قوي 

). 1379السمي، (ها هستند  زمان تشكيل اين زير رخساره
هاي خرد شده و مخلوط بودن آن ها با اجزاي  صدف

هاي كوارتز كه در چرخه هاي ناقص بوما  تخريبي مثل دانه
در اين زير رخساره ها نشانگر ) 4شكل (ديده مي شوند 

تر  هاي كهن ن سازنددر معرض فرسايش قرار گرفت
و حمل آن ها به ) هاي درنجال، زايگون و اللون سازند(

  .محيط ژرف دريا است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .(Reading, 1985; Stow, 2007)ها  هاي تشكيل دهنده آن هاي توربيديتي بر اساس اندازه دانه انواع چرخه: A -7شكل 
B :هاي توربيديتي با چگالي زياد تا كم به سمت پايين دست، اقتباس از  جريانتغييرات ساختمان دروني و ستبراي رسوبات مربوط به(Lowe, 

  .(Stow, 1986) و (1982
  

كه از فالت قاره و شيب قاره مجاور سرچشمه 
  اند، حمل و نقل اين رسوبات به طرف پايين گرفته

هاي ثقلي  دامنه به طريق لغزش، ريزش و نيز جريان
  گيرند بيديتي انجام ميهاي تور رسوب به ويژه جريان

(Stow, 1996).  در اوايل اردويسين سطح جهاني آب
. (Vail et al., 1977)درياها به مقدار زيادي پايين افتاد

به گمان قوي، اين افت سطح درياها به همراه پديدار شدن 
كافت پالئوتتيس و حمل رسوب تخريبي به محيط ژرف 

  ). 1379السمي، (دريا بوده است 
ولكانيك گسترده و ستبر با تركيب قليايي هاي  سنگ

 -آلكالن و به طور عمده زير دريايي با سن اردويسين
اند  دونين در شمال و شمال خاور ايران شناخته شده
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 ؛ منابع مختلف در نوشتارهاي 1979افشار حرب، (
هاي  سنگ). 1380 و درويش زاده، 1981بربريان و كينگ، 

ريايي سازند قلي با هاي زير د ياد شده شامل بازالت
هاي بخش زيرين سازند  ، بازالت)اردويسين(ساخت بالشي

بازالت سلطان ميدان در دره (ها  هاي آن نيور و هم ارز
، بازالت )ميقان شاهرود و بازالت ماسوله در البرز باختري

... بخش زيرين سازند خوش ييالق و سازند جيرود و
كافت پديد هستند كه در زمان گسترش پوسته و پيدايش 

 Berberian and King, 1981; Stampfli)اند  آمده

et al., 1991) .هاي تخريبي درياي ژرف كه  رخساره
ها ديده مي شوند باالآمدگي، گسترش و  همراه اين سنگ

  ).1379السمي، (كنند  پيدايش كافت را تاييد مي
پيدايش كافت پالئوتتيس ) 1991(اشتامفلي و همكاران 

 سيلورين مشخص نموده و مدل -دويسينرا در اواخر ار
را براي تشكيل آن پيشنهاد ) كافت ناپويا(برشي ساده 

هاي اردويسين ايران، دربرگيرنده سازند  سنگ. كردند
بخش پنج سازند ميال، سازند (هاي آن  شيرگشت و هم ارز

هاي بزرگ  كه مجموعا سكانس) لشكرك و سازند قلي
كافت پالئوتتيس پديدار زمان با  اند، هم رونده ساخته پيش
  ). 1379السمي، (اند  شده

هاي  هاي پالئوزوئيك در ميان گسل ستبراي زياد سنگ
قطع كننده حاشيه واگراي پالئوتتيس، روند رو به شمال 

تر شدن  جريان قديمي و افزايش ستبرا و دريايي
هاي قطع  ها به سوي شمال و باز پويايي گسل رخساره

) كلمرد-هاي نايبند و كوهبنان گسل( جنوبي -كننده شمالي
را ) اوالكوژن طبس(پيدايش كافت سترون ايران مركزي 

كنند  شده است، تاييد مي كه در شمال به پالئوتتيس باز مي
(Lasemi, 1997; Lasemi et al., 2008)، )شكل  

8.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ناپديد شدن پالتفرم كربناته كامبرين به دليل پايين : B. (Lasemi, 1997)هاي اردويسين شمال ايران  مدل رسوبي براي سنگ: A -8شكل 
ها غالبا سيليسي آواري مربوط به  در ابتداي اردويسين پيشين، رخساره) پيدايش كافت پالئوتتيس( هاي تكتونيكي افتادن سطح درياها و فعاليت

كلمرد كه در ابتداي /هاي نايبند و كوهبنان ، در ميان گسل)اوالكوژن طبس(كافت سترون : D و C. (Lasemi, 1997)مناطق ژرف دريا هستند 
 ).1377السمي، (اردوسين پديد آمده است 
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گر  هاي اردويسين زيرين بيان ها و سكانس رخساره
هاي كششي و گسترش پوسته هستند، ساز و  شروع فاز
شيب شدن انتهاي  هاي نرمال به گمان قوي به پر كار گسل

آمدن سازند شيرگشت انجاميده پالتفرم در زمان پديد 
زمان با اين حركات و پايين افتادن سطح آب  هم. است

سازند درنجال و هم (تر  هاي قديمي درياها رخساره
هاي  اند و تخريبي مورد فرسايش قرار گرفته) هاي آن ارز

هاي توربيديتي به  حاصل از اين فرسايش به وسيله جريان
 (Lasemi, 1997)بخش ژرف دريا حمل شده اند 

  ).8شكل (
  

مدل رسوبي و تغييرات عمودي سازند 
  :شيرگشت

ها و محيط رسوبي كه براي سازند  با توجه به رخساره
در صفحات قبل شرح (شيرگشت شناسايي شده است 

 ,Middelton, 1973)، براساس قانون والتر)اند داده شده

Walter's Law)هاي امروزي و   و مقايسه آن با محيط
 ;Piper et al., 1984)  و1379ي، السم(قديمه 

Weimer et al., 1994; Stow et al., 1996; 
Lasemi, 1997; Rothwel et al., 2000 ، ) شكل

مدل رسوبي سازند شيرگشت پيشنهاد شده است ) 8
اي به تفكيك بخش هاي  ستون رخساره). 9شكل (

مختلف سازند شيرگشت و راهنماي آن و منحني تغييرات 
 نشان داده شده 10ين سازند در شكل محيط رسوبي ا

  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).برش الگو( مدل رسوبي سازند شيرگشت در برش مورد مطالعه -9شكل 
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).برش مورد مطالعه(اي سازند شيرگشت در برش الگو   ستون رخساره-10شكل   
  

  :نتيجه گيري
شيرگشت نتايج زير بدست آمده از بررسي سازند 

 بخش 3 متر از 925سازند شيرگشت به ستبراي : است
تشكيل شده است كه مرز زيرين آن با سازند درنجال 
تدريجي است و مرز بااليي آن با سازند نيور ناپيوسته و 

  .هم شيب است
بررسي رخساره هاي سازند شيرگشت به شناسايي 

  دريايك دسته رخساره اي آواري محيط ژرف 

انجاميده ) رخساره هاي توربيديتي و دشت حوضه اي(
خرده هاي فسيلي موجود در زير رخساره ها، آثار . است

شكستگي صدف ها، فابريك دانه بندي تدريجي به سمت 
باال ريز شونده و مرز ناگهاني زير رخساره هاي دانه 
درشت با رخساره هاي دانه ريز زير آنها، نشان مي دهند 

اره ها با جريان هاي توربيديتي از بخش كم كه اين رخس
ژرفاي محيط رسوبي به محيط ژرف حمل شده و دوباره 

 .نهشته شده اند
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رخساره هاي توربيديتي دانه درشت وابسته به محيط 
) باالي بادزن هاي زير دريايي و داخل كانال ها(پر انرژي 

هستند و رخساره هاي توربيديتي دانه ريز در محيط كم 
) پايين بادزن هاي زير دريايي و خارج كانال ها(ترانرژي 

 از شيل Eرخساره دشت حوضه اي . نهشته شده اند
ساخته شده و در محيط كم انرژي دشت حوضه اي نهشته 

اين رخساره در شرايط آرامش روي رخساره . شده است
 .هاي توربيديتي را پوشانيده است

شت سنگ هاي بازالتي كه همراه رسوبات سازند شيرگ
ديده مي شوند وابسته به محيط دريايي اند و ناشي از 

  .فعاليت هاي ريفت پالئوتتيس هستند
رخساره هاي ( رخساره هاي سازند شيرگشت

و سكانس هاي به سمت ) توربيديتي و دشت حوضه اي

باال نازك شونده اين سازند، نشان گر آن است كه سازند 
ناسب كه شيرگشت در دريايي به نسبت ژرف و با شيبي م

براي پديد آمدن جريان هاي توربيديتي الزم است در 
محيط بادزن هاي زير دريايي و دشت حوضه اي نهشته 

 .شده است

مجموع رخساره هاي به سمت باال ريز شونده سازند 
شيرگشت، تعداد زيادي چرخه هاي رده چهارم به سمت 
باال درشت شونده را تشكيل مي دهند كه اين چرخه ها 

باالتر دو چرخه رده دوم به سمت باال ريز شونده در رده 
را پديد مي آورند و مجموع اين دو سكانس، توالي به 
سمت باال ريز شونده سازند شيرگشت را مي سازند كه 
اين امر نشان گر عميق تر شدن محيط رسوبي در زمان 

  .نهشته شدن اين رسوبات است
  

  :منابع
سازمان . ايران، زمين شناسي 1385، .ع.آقانباتي، س −

  زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور،
 .ص586 −

، بانك اطالعات چينه 1386، .ع.آقانباتي، س −
شناسي ايران، گروه زمين شناسي پايگاه ملي داده 

  . هاي علوم زمين كشور
شناسي ايران،  ، زمين1380، .درويش زاده، ع −

 .ص900انتشارات امير كبير تهران، 

اسي رسوبات ، چينه شن1382، .طاهري، ج −
سيلورين در نواحي باختري كاشمر وشمال طبس 

پايان نامه كارشناسي ارشد، . بر اساس كنودونت ها
 .ص146پژوهشكده علوم زمين، 

، چينه شناسي پالئوزوئيك 1372، .علوي نائيني، م −
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني . ايران

  .ص492، 5، شماره )طرح تدوين كتاب(كشور 
، زيست چينه نگاري رسوبات 1384، .قادري، ع −

برش الگوي سازند شيرگشت بر اساس كنودونت 
ها و مقايسه آن با واحد هاي هم ارز در فرازمين 

پايان نامه كارشناسي ارشد، ). برش ميگودار(كلمرد 
  .ص250پژوهشكده علوم زمين، 

، رخساره ها، محيط هاي 1379، .السمي، ي −
ه سنگ هاي رسوبي و چينه نگاري سكانسي نهشت
سازمان زمين . پركامبرين بااليي و پالئوزوئيك ايران

، 78شناسي و اكتشافات معدني كشور، شماره 
  .ص180

، رخساره ها 1387، .منظمي وظيفه دوست، م −
ومحيط رسوبي سازند درنجال در ناحيه شيرگشت، 

پايان نامه كارشناسي ارشد، . شمال باختر طبس
در دست ( شمال دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

 ).تهيه

، مطالعات پالينواستراتيگرافي 1374، .مهرجردي، ح −
و پالئوبيوژئوگرافي سكانس رسوبي پالئوزوئيك 

بخش فوقاني سازند درنجال و سازندهاي (زيرين 
در برش الگوي سازند ) شيرگشت و نيور

پايان نامه كارشناسي . شيرگشت واقع در طبس
  .ص150 ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي تهران،

، بررسي 1382، .، و طاهري، ع.وزيري مقدم، ح −
ايكنوفسيل ها و ايكنو فاسيس رسوبات اردويسين 

فصل نامه علمي ). ده مال(بااليي در باختر شاهرود 
 .51 تا 40، ص49-50پژوهشي علوم زمين شماره 
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