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  چکیده
در . اي استاست که مربوط به محیط رودخانهبخش پایینی  دررسوبات کنگلومرایی  دارايآواري کشف رود با سن ژوراسیک میانی،  ی ـ د سیلیسسازن

دلتـایی و  ـ   ايگـذاري در محـیط رودخانـه   شناسایی گردیده که نشانگر رسوب) سنگیکنگلومرایی، ماسه سنگی و گل(این سازند سه مجموعه رخساره 
ـ       )برش 8(سازند کشف رود در دو منطقه  پایینیرسوبات . یتی استادتوربی طـور عمـده شـامل    ه ، واقع در بخـش شـرقی حوضـه رسـوبی کپـه داغ کـه ب

ضـخامت  . ، مورد مطالعه قرار گرفته اسـت هاي شیلی و ماسه سنگی استطور محلی داراي میان الیهه کنگلومراي با قطعات در حد پبل تا بولدر است و ب
شامل  عمدتاً این سازند، پایینیبخش  يهامجموعه رخساره. کندمتر در برش پل گزي تغییر می 27ا متر در برش آق دربند ت 8/2عه رخساره از این مجمو

  جهـت یـافتگی  . اسـت  )SBو  GB( عنصـر سـاختاري   دوو ) Srو  Sm ،St( اي رخساره سنگی ماسه سهو  )Gmmو  Gcm( رخساره سنگی گراولی دو
ست که طور عمده ارتوکنگلومراه کنگلومراي دانه افزون ب .دهدنشان میبراي جریانهاي قدیمه مورد مطالعه نیز عموماً جهت شمال را هاي شقطعات در بر
متـر تشـکیل شـده    سـانتی  40هاي حـداکثر  در اندازه، ولکانیکی و رسوبی با جورشدگی ضعیف تا خیلی ضعیفگرد شده تا زاویه دار  هاي بیشتر از دانه

اند و در بعضی جاها داراي شکل محدب بوده و چنـین بـه   شده که بر روي سطوح فرسایش یافته نهشتهمتر داشته  9حدود  یها ضخامتاین رخساره. ستا
قطعات داراي . شوند هاي ماسه سنگی و شیلی از یکدیگر تمیز داده می ها به ندرت الیه بندي داشته و با الیه الیه. باشندپر کننده کانالها میرسد که نظر می

متر  1واحدهایی با ضخامت حداکثر ) پاراکنگلومرا(کنگلومراي گل افزون  .طور محلی داراي فابریک ایمبریکاسیون هستنده هاي مختلف بوده و ب اندازه
از سـنگ  طـور کامـل   ه بـ که  ودهب متر سانتی 50اندازه حداکثر  قطعاتی آذرین در و شامل است را تشکیل داده که فقط در برش آق دربند شناسایی شده

  .ت گرفته استأبستر نزدیک به محل نش
 
 

   .کنگلومرا، ژوراسیک  میانی، کشف رود، ایران: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
در شـمال شـرق ایـران واقـع شـده      که داغ  حوضه رسوبی کپه

غربی از شرق دریاي خـزر آغـاز و    ـ  در راستاي شرقی ،است
ــس از  ــترش درپ ــتان و  گس ــران ترکمنس ــتان  درای ــز افغانس نی

مـرز شـمالی ایـن پهنـه بـا      ). 1383آقانباتی، (شود میگسترده 
فالت توران منطبق بوده و توسط گسـل عشـق آبـاد بـا رونـد      

N315-310 در ارتبـاط  . )1355نبـوي،  (گـردد   از آن جدا می

  هاي رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره
                   150-135):  2( 4  ،1390 زمستان
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وجـود   یهـاي متفـاوت   داغ دیـدگاه  مرز جنوبی حوضـه کپـه   با
منشــورهاي از اي ناپیوســته ولــی ایــن مــرز بــا رخنمونهــ دارد،

شـود کـه در    مشخص مـی ) پالئوتتیس(برافزاینده تتیس دیرینه 
و جنوب غربی مشهد بـرون  ) سفیدسنگ(شمال شرق فریمان 

پی سنگ این حوضـه رسـوبی را   ). 1383آقانباتی، (د نزد دار
توان مشـاهده کـرد    فقط در ناحیه آق دربند با سن تریاس می

داغ یک حوضـه درون   بی کپهحوضه رسو). 1383آقانباتی، (
اي بوده که بعد از بسته شدن اقیانوس هرسی نین در طـی   قاره

زایی سیمرین پیشین و در زمان تریاس میانی تشکیل تأثیر کوه
 ,Berberian & King؛ 1373افشــار حــرب، (شــده اســت 

1981; Mussavi Harami & Brenner, 1992  .(  
سـن باژوسـین    آواري سازند کشف رود بـا  یرسوبات سیلیس

 ،(Sayed-Emami et al., 1994)بــاتونین پیشــین  ـ   پســین
طـور  ه داغ است کـه بـ   رسوبات حوضه رسوبی کپه قدیمترین

. عمده از شیل، ماسه سنگ و کنگلـومرا تشـکیل شـده اسـت    
ایـن سـازند    پـایینی این تصور وجود دارد که رسوبات بخش 

 دلتــایی بــر جـاي گذاشــته شــده  ـ  اي در محیطهـاي رودخانــه 
آن در محیطـی   بـاالیی که رسوبات بخش  است، در صورتی

 ,Afshar Harb, 1977; Madani( انـد  تـر نهشـته شـده    عمیق

1977; Poursoltani & Gibling, 2006; Poursoltani et 
al., 2007(.  

ــادي     ــت اقتص ــل اهمی ــه دلی ــازند ب ــن س ــای ــژهه ، ب ــواد  وی م
توسـط محققـین زیـادي در منـاطق مختلـف       هیـدروکربوري، 

 ،حسینیون و همکـاران (مورد مطالعه قرار گرفته است  حوضه
ــاران 1384 ــلطانی و همک  ,Afshar Harb ؛1385 ،؛ پورس

1977; Madani, 1977; Poursoltani et al., 2007; 
Taheri et al., 2009; Poursoltani & Gibling, 2011( .

صورت دگرشـیب، در  ه سازند سیلیسی آواري کشف رود، ب
سنگهاي قدیمتر با سـنین متفـاوت قـرار     داغ بر روي شرق کپه

طور هم شیب نیز توسط سازند کربناتـه مـزدوران   ه ب و گرفته
از نظـر گسـترش، سـازند کشـف رود در     . پوشیده شده است

ه و ب شتهدا برونزدداغ  رسوبی کپه ۀبخش جنوب شرقی حوض
ــره    ــراف پنجـ ــترده در دره کشـــف رود و در اطـ ــور گسـ طـ

 می،ئقا( یافته استرخنمون  فرسایشی زمین ساختی آق دربند
تغییر ناگهانی رخساره از دریاي کم عمق بـه  ). 1384و  1383
در ایـن سـازند، بیـانگر    گـذاري   در طـی زمـان رسـوب   عمیق 

نوعی فعالیت زمین ساختی در حوضه است و کافت رسـوبی  
توانــد معــرف کشــف رود در محــدودة باژوســین پیشــین مــی

ــارة صــفحه جایگــاه زمــین ســاختی  ــکن  ن منطقــه باشــددر ای
(Sayed-Emami et al., 1994).  

کـه ســازند کشــف رود بـه عنــوان یــک ســازند    نظـر بــه ایــن 
هاي سنگی  ی، داراي رخسارهتوربیدایتدلتایی تا  ـ  اي رودخانه

، مطالعــه  (Poursoltani et al., 2007)متفــاوتی اســت  
این سازند که معـرف محـیط    پایینیهاي کنگلومراي  رخساره
توانـد جهـت جریـان قدیمـه و همچنـین       می اي است رودخانه

 برشـهاي . زمان تعیـین نمایـد   در آنرا گذاري  الگوي رسوب
 مورد مطالعه در شمال شرق ایران، در جنوب شرق فریمـان و 

  ).1شکل (شمال شرق مشهد واقع است 
 

  روش مطالعه
هــا  بــه منظــور مطالعــات ســنگ شناســی و شناســایی رخســاره

مشــخص بــا  گــذرکــه داراي بهتــرین و کــاملترین رخنمونهــا 
در منطقـه آق دربنـد بـا     باشـند،  تـر  واحدهاي سـنگی قـدیمی  

 60˚ 63 ' 13 ˝شـمالی و    36˚ 51' 15˝مختصات جغرافیـایی  
ــمالی و ً 36ْ 51َ 15ً  و شــرقی ــرقی 60ْ 43َ 13ش ــه  ،ش در منطق

شـمالی و   35˚ 43' 51˝شرق فریمان با مختصـات جغرافیـایی   
  13َ  17و ًشمالی   35ْ  43َ  51شرقی و همچنین  ً 60˚ 13' 17˝
شرقی شناسایی و مکان برداشت برشهاي چینه شناسی بـا  060ْ

ــین  GPSکمــک دســتگاه  ــر روي نقشــه زم ــه  ب شناســی منطق
ــد  ــذاري گردی ــت گ ــحرایی  . عالم ــات ص ــرش 8در مطالع   ب

 9/117شناسی کـه  در مجمـوع داراي ضـخامت واقعـی     چینه
  نمونه از کنگلومراها، 120و تعداد  گیري شد اندازه ،متر است
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تـر جهـت مطالعـات سـنگ      پبلها و سـنگهاي آذریـن قـدیمی   
طور سیستماتیک برداشت گردید کـه از ایـن میـان    ه شناسی ب

ــزان     85 ــکوپ پالری ــط میکروس ــه و توس ــازك تهی ــع  ن مقط
KYOWA  مدلME-POL2-B مورد مطالعه قرار گرفت.  

را شناسـایی و بـا   هاي رسوبی در صح در این پژوهش رخساره
در طـی  . گذاري شدند نام Miall (1996)کمک تقسیم بندي 

ها مورد مطالعه و بررسـی قـرار    عملیات صحرایی آرایش دانه
فابریک ایمبریکاسـیون برداشـت    159همچنین تعداد . گرفت

 و بـا اسـتفاده از نمـودار گـل    است کـه پـس از اصـالح    شده 
گـذاري   امنـ . سرخی جهت جریان قدیمه رسم گردیده اسـت 

 Pettijohn (1975)کنگلومراها نیز با استفاده از تقسیم بنـدي  
  .صورت پذیرفته است Boggs (1992)و 
  

   بحث
ســازند کشــف رود بــا  پــایینیرســوبات دانــه درشــت بخــش 

داغ، نمونـه خـوبی    ضخامتهاي متفاوت در حوضه رسوبی کپه
جهت شناسایی و تعبیر و تفسیر رسـوبات کانـالی ژوراسـیک    

کنگلــومراي قاعــده ایــن ســازند در ). 2شــکل (اســت میــانی 
مناطق مختلف داراي  ضخامتهاي متفاوت بوده و از کمتـر از  

یابد، گرچه احتمـال وجـود    متر تغییر می 27متر تا حدود  8/2
  .وجود داردضخامتهاي بیشتري در دیگر مناطق نیز 

با نظر به مطالعات صـحرایی و آزمایشـگاهی انجـام شـده، در     
برشـهاي آق  ( اسـت ق بستر کانالها قابل تشـخیص  برخی مناط

، ولــی در بســیاري از )قیطــان و بغبغــودربنــد، ســنجدك، قــره
مناطق شواهد کافی از بستر کانالها در هنگام حمـل رسـوبات   

ي همچون گرد شدگی بسیاري در دسترس نیست، اما شواهد
نشانگر این واقعیت است که قطعات  از قطعات تشکیل دهنده

ثیر أگلومراها و ماسه سنگها طی حمل تحـت تـ  موجود در کن
در گـرد  اند، گرچه جنس رسوبات نیـز   کف بستر قرار گرفته

ایـن عامـل باعـث تغییـر در     . ثیر نبوده استأبی تشدگی آنها 
ها در طی حمل و نقل شده  میزان گرد شدگی و کرویت دانه

سازند کشف رود، حاصل فرسایش  پایینیکنگلومراي . است
بوده کـه در کانالهـاي حفـر شـده در سـنگ      سنگهاي قدیمه 

مواد رسوبی از نظر جـنس،  . اند بستر، پس از حمل نهشته شده
و سـنگهاي  ) تریـاس (تـر  شباهت زیادي بـا سـنگهاي قـدیمی   

 يمنطقه داشـته کـه تشـکیل دهنـده اجـزا     ) کف بستر(آذرین 
در برشهاي آق دربند، پل گزي، بغبغو . باشند این رخساره می

ي منطقه سنجدك وجود پیلهاي گرد شـده  و برخی از بخشها

نقشه بر روي  (B) بغبغوو  (P) پل گزي، (Q) قره قیطان ،(A) آق دربندجایگاه برشهاي  )الف؛ ی و زمین شناسی مناطق مطالعه شدهموقعیت جغرافیای: 1شکل 
بـرش چهـار    و (S3) برش سـه سـنجدك   ،(S2) برش دو سنجدك ،(S1) یک سنجدك جایگاه برش )ب ؛)1983افشار حرب، ( سرخس 250000/1زمین شناسی 

  .)1999، قائمی( سفید سنگ 100000/1زمین شناسی نقشه بر روي  (S4) سنجدك
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ها حـاکی   اعم از قطعات آذرین و یا رسوبی، در این رخساره
اي دور  از حمل به مـدت زمـان طـوالنی و احتمـاالً از فاصـله     

هاي کنگلـومرایی همچـون    اما در دیگر مناطق رخساره. است
درمنطقــه منطقــه ســه بــرش  پــایینیقیطــان، بخــش بــرش قــره

ودن قطعـات حـاکی از زمـان و فاصـله     سنجدك، زاویه دار ب
طـور ناگهـانی نهشـته شـدن     ه حمل نسـبتاً کوتـاه بـوده کـه بـ     

گر چه عالوه بر مسافت حمل، جنس قطعـات نیـز از    .اند شده
ــل ــ عوامـ ــی  ؤمـ ــوب مـ ــدگی محسـ ــرد شـ ــردد ثر در گـ   گـ

(Colella & Prior, 1990; Boot & Schmeits, 2000) .
هـا مـورد    هفابریـک دانـ   ،همچنین بـر اسـاس شـواهد موجـود    

مهـم   عاملهـاي هـا نیـز از    تماس دانه. گرفته استبررسی قرار 
در . هاي کنگلومرایی قابل بررسی اسـت  است که در رخساره

برش آق در  پایینیهاي کنگلومرایی مانند بخش  برخی نهشته
ها هیچ گونه تماسی با یکدیگر نداشته و داخل زمینه  بند، دانه

زون از نوع پاراکنگلومرا شناورند، لذا یک کنگلومراي گل ف
اما در دیگر برشـها قطعـات    ،)الف3شکل(دهد  را تشکیل می

ــدیگر تمــاس نقطــه   ــا یک ــان   عمــدتاً ب ــاهی طــولی نش اي و گ
 .دهند می

قیطان، پل گـزي،  برشهاي قره پایینیکنگلومراي  از نظر منشأ،
بغبغو و سـنجدك قطعـات عمـدتاً از سـنگهاي اولترابـازیکی      

در برشهاي پل گزي، بغبغو، ظر شکل، از ن. تشکیل شده است
کروي دارند، اما در شکل بیشتر قطعات  سنجدك دوو برش 

ه سنجدك قطعـات بـ   سهبرش  پایینیقیطان و بخش قره برش
و از نظرکرویـت  داشـته،  اي  اي و میلـه  تیغـه  شکلطور عمده 

را یکی و جنس توان مسافت حمل  لذا می. ندزاویه دار عمدتاً
  . نظر گرفتمیزان کرویت و شکل در ثر در ؤاز عوامل م

گردشدگی نیز در قطعات کنگلومراهـا در برشـهاي مختلـف    
متفـاوت اسـت، کـه ایـن تغییـرات ناشـی از مسـافت حمـل و         

در برشهاي مورد مطالعه عمده . باشد همچنین ترکیب دانه می
. دارنــدقطعــات موجــود در کنگلومراهــا گردشــدگی خــوبی 

در . دهـد  یراتی را نشان میطور جانبی و عمودي تغیه گرچه ب

برشهاي آق دربند، پل گزي، بغبغو و بخش شرقی سـنجدك  
باشـند، امـا بـه     قطعات داراي گرد شدگی باال می ،)دوبرش (

کـه   طـوري ه بـ یابد،  طرف غرب این گرد شدگی کاهش می
طـور  ه قیطـان قطعـات بـ   همین منطقه و برش قـره  سهدر برش 

هـا در برخـی    خسـاره ر تا حدي کـه چشم گیري زاویه دارند، 
 ).پ5 پ و3 هايشکل(گیرند  قسمتها حالت برشی به خود می

لذا به دلیل یکنواخت بودن جنس قطعات در برشهاي مذکور 
حاصــل مســافت حمــل و ترکیــب تــوان مــیایــن تغییــرات را 

اي مطالعـه شـده بـه    هرخساره در زیر .دانست سنگی متفاوت
  .گردد برشهاي مختلف توصیف می تفکیک در

  
 برش چینه شناسی آق دربند  )فال

ــه    ــد و در بخــش شــمالی رودخان ــرش در دره آق دربن ایــن ب
 8/2ایـن بـرش    ضخامت کنگلومرا در. کشف رود واقع است

متر بوده کـه بـا تمـاس فرسایشـی بـر روي سـنگهاي آذریـن        
  این کنگلومرا خود بـه دو بخـش زیـرین   . قدیمی تر قرار دارد
متر از  9/0ن با ضخامت بخش زیری. گردد و باالیی تقسیم می

ــوع  ــاراکنگلومرا، نـــ ــزونپـــ ــل افـــ ــت (Gmm) گـــ   اســـ
(Poursoltani et al., 2007)  ــاراکنگلومرا ــوع پ ــذا از ن ، ل

قطعات تشکیل دهنده ایـن بخـش زیـرین     .گردد محسوب می
از نوع سنگهاي آذرین بازیکی بوده و از نظـر انـدازه در حـد    

سـیمان  صـورت شـناور در داخـل    ه کابل تا بولدر بوده کـه بـ  
  ). الف6و  الف و ب3شکلهاي (کربناته قرار گرفته است 
آهکـی از جـنس    پیلهاياز  ،متر 9/1بخش باالیی با ضخامت 

اسـت،  تشـکیل شـده    (Sandy dolostone)اي  دولستون ماسه
و از جورشدگی نسـبتاً خـوبی برخـور     اند گرد شدهکه عمدتاً 

ت یافتگی پیلها فابریک ایمبریکاسیون نشان داده و جه. نددار
لـذا  . آنها تقریباً از جنوب به طرف شمال تا شمال غرب است

این احتمال وجود دارد که حاصل فرسایش سنگهاي کربناته 
اي همچـون فسـیل کـه بتـوان سـن       تر باشد، امـا نشـانه    قدیمی

ــین کــرد شناســایی نشــده اســت   ــن . ســنگهاي منشــأ را تعی ای
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 اســـت (Gc)کنگلـــومرا یـــک نـــوع کنگلـــومراي کربناتـــه  
(Poursoltani et al., 2007) . ًدانـه  شـامل  این بخش عمـدتا 

ایـن  . باشـد  از نوع مونومیکتیـک مـی   ییبوده و ارتوکنگلومرا
  .شود هاي شیلی پوشیده می واحد رسوبی توسط الیه

 
  قیطان برش چینه شناسی قره )ب

قیطان، در بخش شمالی این برش نیز در نزدیکی روستاي قره 
ضـخامت واقعـی ایـن بـرش     . استرودخانه کشف رود واقع 

ه بـ  یایـن بـرش نیـز بـا یـک تمـاس فرسایشـ       . متر است 9/14
شیب بر روي سنگهاي قدیمی تـر اولترامـافیکی    صورت ناهم

قطعات سازنده ایـن واحـد رسـوبی حاصـل     . قرار گرفته است
فرســایش ســنگهاي اولترامــافیکی قــدیمی تــر منطقــه بــوده و  

. دهـد  یل مـی تشـک درصد کمی را نیـز قطعـات ماسـه سـنگی     
اندازه قطعات در این بـرش از پبـل تـا کابـل تغییـر یافتـه کـه        

خمیـره ایـن واحـد رسـوبی     . عمده قطعات در حد کابل است
ایـن واحـد رسـوبی از نـوع     . متوسط تـا ریـز دانـه اسـت    ۀ ماس

کـه قطعـات    بوده و به دلیـل ایـن   (Gcm)رخساره دانه افزون 
اولیگــــو میکتیــــک  اســــت،آن از یــــک نــــوع  ســــازندة

ایــن واحــد ســنگی توســط . شــودنامیــده مــیرتوکنگلــومرا او
. هــاي نــازك ماســه ســنگی و شــیلی پوشــیده مــی شــود  الیــه

اي و بقایاي گیاهی نیز در این واحـد   هاي فسیل دو کفه خرده
  ).پ3 شکل(سنگی شناسایی شده است 

  
  گزي برش چینه شناسی پل )پ

این برش در نزدیکی روسـتاي پـل گـزي، در بخـش شـمالی      
صـورت  ه تماس زیرین آن ب. نه کشف رود واقع استرودخا

بر روي سازند ولکانوژنیکی سینا با سـن   دارشیب زاویه  ناهم
هاي ضخیم شـیلی مربـوط بـه     تریاس قرار گرفته و توسط الیه
ضخامت این بخش از سازند  .همین سازند پوشیده شده است

هــاي شــیلی، ماســه ســنگی و  از تنــاوب الیــه ومتــر بــوده  27
هاي  رایی تشکیل شده است، که در این میان رخسارهکنگلوم

شناسـایی و مطالعـه گردیـده     Sm و Sr ،Stمختلفـی همچـون   
   (Poursoltani et al., 2007)  است

ــاره  ــش  Stرخس ــایینیدر بخ ــه    پ ــوط ب ــد و مرب ــایی ش شناس
رسـوبات تشـکیل دهنـده دانـه ریـز تـا       . استرسوبات کانالی 

چینـه  . بل فراوان اسـت درشت بوده که برخی قسمتها داراي پ
ایـن رخســاره  . بنـدي متقــاطع در ایـن رخســاره فـراوان اســت   

 ستباال نسبتاً اي با قدرت حمل  مربوط به جریانهاي رودخانه
 ,.Grecula et al., 2003; Mutti et al: مثـال بـه عنـوان   (

2003; Peter & Steel, 2006 .(  رخسـارهSr    نیـز از جملـه
بخش است که مربـوط بـه    هاي شناسایی شده در این رخساره
هاي کانالی است و از ماسه سنگ ریز تا درشت دانه  رخساره

المیناسیون متقاطع از ساختهاي رسوبی . تشکیل گردیده است
 Mutti: مثـال به عنـوان  (شناسایی شده در این رسوبات است 

et al., 2003 (Grecula et al., 2003; .  براساس طبقه بنـدي
Maill (1996) ــاره ــاي رخس ــز  ه ــذکور ج ــوب  SB وم محس

  ).A7شکل (گردند  می
هــاي کنگلــومرایی در قســمتهاي مختلــف شناســایی  رخســاره

ــا  5/0داراي ضــخامتهاي انــد و  شــده ایــن . باشــد مــیمتــر  2ت
هـاي پـایینی    بوده و الیـه  (Gcm)کنگلومرا از نوع دانه افزون 

آن داراي قطعاتی در حد گرانـول اسـت، امـا بـه طـرف بـاال       
طـور  ه قطعـات بـ  . یابـد  تا حد بولدر افزایش میاندازه قطعات 

از جنس سنگهاي آذرین بازیکی  تاًاند و عمد کامل گرد شده
جور شدگی در ایـن کنگلـومرا ضـعیف    . و ماسه سنگی است

ماتریکس آن را ماسه دانه ریز تا دانـه متوسـط تشـکیل    . است
این کنگلـومرا بـر اسـاس خصوصـیات بـافتی و نـوع       . دهد می

ــده آن قطعــات تشــکیل د ــومرا هن ــک ارتوکنگل  الیگــو میکتی
  ).ث3شکل (باشد  می
  

  برش بغبغو )ت
ــوبی     ــو، در بخــش جن ــتاي بغبغ ــرش در نزدیکــی روس ــن ب ای

داراي ضــخامت واقعــی  ورودخانــه کشــف رود واقــع اســت 
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صورت فرسایشـی بـوده و   ه تماس زیرین ب. باشد متر می 5/11
یکی طور ناهم شیب بر روي سنگهاي قـدیمی تـر اولترامـاف   ه ب

هاي شیلی ضخیم و ماسـه سـنگی    قرار گرفته است، که با الیه
مربوط به سازند کشـف رود بـه طـور هـم شـیب روي آن را      

جنس قطعات این واحـد سـنگی بیشـتر از جـنس     . پوشانند می

سنگهاي آذرین اولترامافیکی و مقدار کمـی خـرده سـنگهاي    
رسوبی با گردشدگی و کرویت باال در حد گرانول تـا کابـل   

ایـن  . اند باشد که توسط سیمان کربناته به یکدیگر چسبیده می
ــزون    ــه اف ــوبی دان ــد رس ــک   (Gcm)واح ــوده و الیگومیکتی ب

  ).ت3شکل (گذاري شده است  ارتوکنگلومرا نام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ث

 ب

 ت

Ig 

 الف
Ig 

ترتیـب،  ه بـ (با قطعات گرد شـده  کنگلومراي برش آق دربند ) ب و الف: 3شکل 
در سیمان کربناته که بـر روي سـنگهاي آذریـن     با قطعات آذرینبخش زیرین 

ــه اســت  (Ig)قــدیمی  ــرار گرفت ــاالییبخــش و  ق ــات  ب ــا قطع   ؛)آهکــیســنگ ب
ــومراي ) پ ــرشکنگل ــره ب ــاق ــه  نقیط ــات زاوی ــا قطع ــن ب ــنس آذری   ؛دار از ج
با قطعاتی از جـنس آذریـن کـه بـر روي سـنگهاي      بغبغو  برشکنگلومراي ) ت

بـا قطعـات    کنگلومراي برش پل گـزي ) ث .قرار گرفته است (Ig)آذرین قدیمی 
خطـوط منقطـع سـطوح فرسـایش را نشـان      ( گرد شده آذرین و ماسه سـنگی 

 .)متر است سانتی 12طول ماژیک . دهد می
 

 پ
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 سنجدك  1برش  )ث

در منطقه سفید سنگ چهار برش از شرق بـه غـرب در طـول    
ا فواصل مختلف برداشت شـده و مـورد   کیلومتر ب 5/7تقریبی 

انــواع کنگلــومرا در ایــن منطقــه  . مطالعــه قــرار گرفتــه اســت
شـیب   طـور نـاهم  ه متفاوت بوده، که این واحدهاي رسوبی ب

تر آذرین از نـوع اولترابازیـک قـرار     قدیمی بر روي سنگهاي
رونـد  . متـر اسـت   1/8اولین بـرش داراي ضـخامت   . اند گرفته

طـوري کـه در   ه ال ریزشـونده اسـت، بـ   دانه بندي به سمت بـا 
بـوده و بـه   ) متـر  سـانتی  30(پایین اندازه قطعـات در حـد پبـل    

جـنس قطعـات از   . گردد طرف باال به ماسه ریزدانه تبدیل می
سنگهاي آذرین تا سنگهاي رسوبی از نوع کربناته بـا بقایـاي   

مطالعـات  . باشـد، متغیـر اسـت    فسیلی که قابـل شناسـایی نمـی   
ام شــده بــر روي برخــی از مقــاطع نــازك  میکروســکپی انجــ

حاصل از کنگلومراي این برش، نشانگر این است که قطعات 
ــامل     ــده ش ــکیل دهن ــلی تش ــهاص ــوارتز از نــوع    دان ــاي ک ه

کریســتالین و منوکریســتالین، خــرده ســنگهاي رســوبی،   پلــی
هـم  ه که توسـط سـیمان کربناتـه بـ     است دگرگونی و آذرین

 (Gcm)لومرا دانه افزون این کنگ). ب6شکل (اند  متصل شده
بوده و نوع پلی میکتیک ارتوکنگلومرا را تشکیل داده اسـت  

  ).الف4شکل (
  
         سنجدك دوبرش  )ج

است کـه بیشـترین ضـخامت     5/10ضخامت واقعی این برش 
طـور نـا   ه باشـد، و بـ   واحد کنگلومرایی اندازه گیري شده می

فتـه  شیب بر روي سنگهاي آذرین اولترامـافیکی قـرار گر   هم
این واحد رسـوبی بـه دلیـل اخـتالف در نـوع قطعـات       . است

تشکیل دهنده، اندازه قطعات و در نهایت نـوع کنگلـومرا بـه    
بـا   پـایینی بخـش   .گـردد  تقسـیم مـی   باالییو  پایینیدو بخش 

متــر بیشــتر از قطعــات ســنگی آذریــن   5/1ضــخامت حــدود 
هــاي کــوارتز و کمــی خــرده  تــر، دانــه اولترامافیــک قــدیمی

ي رسوبی از نوع ماسه سنگ و دگرگونی تشکیل شده سنگها

اند  اي ماسه سنگی به یکدیگر چسبیده است که توسط خمیره
بسیاري از قطعـات تشـکیل دهنـده    ). ث6ت و 6پ، 6شکل (

کـوچکتر  (ده اما عمده قطعات در حد گرانـول  در حد پبل بو
ــانتی دواز  ــر س ــاال    )  مت ــت ب ــوب و کروی ــدگی خ ــا گردش ب
طور کلی توالی رسـوبی بـه طـرف    ه بخش ب در این. باشند می

هـاي ماسـه    اما در برخی قسمتها بـا الیـه   ،باال ریز شونده است
. دهـد  تنـاوب نشـان مـی    Stو  Srهـاي   سنگی از نوع رخسـاره 

بسیاري از . طبقه بندي تدریجی از ساختهاي رسوبی آن است
باشـند   ت کنگلومرا نیز داراي فابریک ایمبریکاسیون مـی طعاق
و بـه   (Gcm)ایـن کنگلـومرا دانـه افـزون بـوده       ).ب4 شکل(

میکتیــک قطعــات تشــکیل دهنــده از نــوع اولیگودلیــل تنــوع 
  .باشد ارتوکنگلومرا می

بـــوده  (Gc)از نـــوع کنگلـــومراي کربناتـــه  بـــاالییبخـــش 
(Poursoltani et al., 2007)    که قطعات تشـکیل دهنـده آن

ور عمده طه اندازه قطعات ب. استسنگهاي کربناته  از نوعنیز 
در حـد گرانـول بـوده امـا قطعـاتی در حـد پبـل نیـز مشــاهده         

. انـد  اي کربناته، کلکلیتایت قرار گرفتـه  شود که در خمیره می
هـا   جورشدگی ضعیف است، اما گردشـدگی دانـه  لذا داراي 

ــه بنــدي تــدریجی در .نســبتاً خــوب اســت ایــن رخســاره  دان
ن ضـخامت ایـ  . شـود  عمومیت دارد و چندین بـار تکـرار مـی   

ایـن کنگلـومرا داراي گسـترش    . متـر اسـت   9رخساره حدود 
طـوري کـه تـا چنـدین کیلـومتر قابـل       ه جانبی زیادي است، ب

تعقیب اسـت، امـا ضـخامت آن در قسـمتهاي مختلـف متغیـر       
در برخی از قسمتهاي این رخساره کانالهاي حفر شـده  . است

ایـن  . گردد و پرشده با سطح تحتانی فرسایشی نیز مشاهده می
پترومیکتیک ارتوکنگلومرا اسـت  ) پلی(د رسوبی از نوع واح

  ).پ4شکل (
  
   سنجدك سهبرش  )چ

شرق شهرستان  ، شمالگرماباین برش در مسیر جاده شاهین 
   . باشد می متر 3/23 ضخامتفریمان واقع بوده و داراي 
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 ت

Sh 
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Ig 8.15 

 الف

بـاالي واحـد   . قـرار گرفتـه اسـت    (Ig)تـر  متر کـه بـر روي سـنگهاي آذریـن قـدیمی      5/8داراي ضخامت  (Cl) سنجدك 1کنگلومراي برش )الف: 4شکل 
نهشـته  ) پیکـان (که بر روي سنگهاي آذرین قـدیمی  سنجدك  2 برش زیرینبخش  يکنگلومرا) ب .پوشانده است (Sh)کنگلومرایی را واحد ضخیم شیلی 

کنگلـومراي  ) پ .سطح فرسایشی با خط منقطـع نمـایش داده شـده اسـت    . عمده قطعات آذرین  که از جنس سنگ کف است تشکیل شده است. شده است
خـط  (فرسایشـی نمایـان اسـت     صورته بتر دیمین با سنگهاي آذرین قآ مرزکه  سنجدك 4کنگلومراي برش ) ت ؛سنجدك 2بخش باالیی برش کربناته 

سنجدك که بیشتر از سنگهاي رسوبی کربناته و کمتر از ماسه سنگ و یا آذرین تشکیل  4نمایی از کنگلومرا و قطعات تشکیل دهنده در برش ) ث ؛)منقطع
 .)متر استسانتی 12 و اندازه خودکار مترسانتی 165قد شخص ( ه استشد
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شـیب   طور نـاهم ه صورت فرسایشی بوده و به تماس زیرین ب
بر روي سنگهاي قدیمی تر اولترامـافیکی قـرار گرفتـه اسـت،     

هاي شیلی ضخیم و ماسه سنگی مربـوط بـه سـازند     که با الیه
  . پوشانند کشف رود به طور هم شیب روي آن را می

). A5شـکل  (در این برش دو واحد مجزا شناسایی شده است 
متر را کنگلومرا که در برخی قسـمتها حالـت    3/9تدا حدود اب

ــا نــوع دانــه افــزون   برشــی نشــان مــی تشــکیل  (Gcm)دهــد ب
) متـر  سـانتی   40تـا   20(عمـده قطعـات درحـد پبـل     . دهـد  می
جـنس قطعـات تمامـاً از سـنگهاي آذریـن بـازیکی       . باشند می

است که حاصـل فرسـایش سـنگهاي قـدیمی تـر کـف بسـتر        
از ماسـه سـنگ دانـه ریـز تـا دانـه متوسـط         است و خمیره آن

ــت  ــکیل داده اس ــوع مون  . تش ــومرا از ن ــن کنگل ــک ای ومیکتی
  ).پ5شکل ( ستکنگلومرا

متر بوده که بر روي  14بخش دوم، کنگلومرایی به ضخامت 
ــ  پــایینیبخــش کنگلــومرایی  عنــوان ه نهشــته شــده اســت و ب

 Poursoltani et)شـود   شناخته می (Gc)کنگلومراي کربناته 

al., 2007) .     این واحد رسوبی از قطعـات کربناتـه بـا خمیـره
در  این واحد رسوبیبیشتر پبلهاي  .اي تشکیل شده است ماسه

 20(بوده، اما برخی تا حد پبـل  ) متر سانتی 5 تا1(حد گرانول 
پبلها گردشدگی باال داشـته  . کند نیز تغییر می) متر سانتی 30 تا

سـاخت رسـوبی   . اشـند ب و به ندرت بازیکی میبوده و آهکی 
. غالب در این کنگلـومرا چینـه بنـدي تـدریجی نرمـال اسـت      

نــــوع مونومیکتیــــک  از کنگلـــومراي  ایــــن بخــــش نیــــز 
  ).ب5شکل (ست رتوکنگلومراا

ماسه سنگ دانه ریز تا دانه متوسط کـه در برخـی بخشـها بـه     
هـایی در   صـورت میـان الیـه   ه ماسه سنگ پبلی تبدیل شده، ب

ماسـه سـنگ دانـه    . ی شـده اسـت  این واحـد رسـوبی شناسـای   
طور ه متوسط تا دانه درشت بدون هیچ گونه ساخت رسوبی ب

فسیل گیـاهی و  . شیب بر روي این واحد قرار گرفته است هم
  .هاي ماسه سنگی فراوان است اي در الیه خرده فسیل دو کفه

سطح فرسایشی با خط منقطع نمایش . قرار گرفته است) پیکان(کیل شده و بر روي پی سنگ آذرین که از دوبخش تش سنجدك 3کنگلومراي برش ) الف: 5شکل 
تر  که شامل قطعات زاویه دار آذرین حاصل از سنگهاي قدیمی 3کنگلومراي بخش زیرین برش ) پ ؛3کنگلومراي کربناته بخش باالیی برش) ب .داده شده است

 .)متر است سانتی 180قد شخص ( باشدنوع کنگلومرا قابل توجه می در هردو )پیکان(جهت یافتگی قطعات . است

 الف

 ب

 پ
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 سنجدك  4برش  )ح

ــ  8/19 ایــن بــرش داراي ضــخامت واقعــی ه متــر بــوده، کــه ب
تـر  یصورت ناهمشیب بر روي سنگهاي آذرین بازیکی قدیم

این واحد رسوبی شامل سه توالی به طـرف  . قرار گرفته است
 قطعـات این برش داراي کنگلومرایی بـا  . باال ریزشونده است

بسیار درشت در حد کابل بوده گرچه قطعات در حد پبل نیز 

به طور عمده کربناته بوده جنس قطعات . قابل شناسایی است
ت و 4شـکل  (تـر منشـأ گرفتـه اسـت     که از سنگهاي قـدیمی 

گونه فسیلی شناسـایی نگردیـد    که هیچ ا به دلیل این، ام)ث4
از دیگـر قطعـات   . نمود پیشنهادتوان  سن دقیقی براي آن نمی

 یتشکیل دهنده خرده سنگهاي رسوبی ماسـه سـنگی و گـاه   
یمان کربناتـه بـه هـم    دگرگونی و آذرین است که توسـط سـ  

 تصـویر  )؛ الـف مطالعـه مـورد  پبلهاي کنگلومراهاي مقاطع میکروسکپی : 6شکل
نـوع مونزودیوریـت، کنگلـومراي    آذریـن  از قطعـات سـنگ    (XPL)میکروسکپی 

آذریـن  از قطعات سـنگ   (XPL)میکروسکپی  تصویر )آق دربند؛ ب برشزیرین 
 (XPL)میکروسکپی  تصویر) سنجدك؛ پ 1 برش، کنگلومراي گابرودیوریت نوع

، دانه گراولی از نوع سد آرنایت با سیمان کربناته از قطعات ماسه سنگ درشت
 از قطعـات ماسـه   (XPL)میکروسـکپی   تصویر) سنجدك؛ ت 2 برشکنگلومراي 

سـنجدك   2 بـرش ، کنگلـومراي  (c)سنگی نوع لیت آرنایـت بـا سـیمان کربناتـه     
 (PPL)تصویرمیکروسـکپی  ) ؛ ث)دهدپیکانها برخی از خرده سنگها را نشان می(

، )باشـد پیکانها نشانگر فلدسپات مـی (آذرین نوع میکرودیوریت از قطعات سنگ 
ــومراي  ــرشکنگل ــنجدك  2 ب ــات،: C(س ــرت، : Chکربن ــوارتز،: Qچ ــانیکی: Vک   ،ولک

 F : ،فلدسپاتH :،هورنبلندS : ،سیلت سنگQp : ،کوارتز پلی کریستالینCh :کلریت( 

F 

Q 

Ch 

Ch 

F 

0.2 mm الف 

H F F 

H 
0.1 mm ب 

V 

Qp 

S 1 mm پ 

C 
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قطعـات تشـکیل دهنـده عمـدتاً گـرد شـدگی       . اند متصل شده
تـر هماننـد دگرگـونی و    خوبی دارند، گرچه قطعـات سـخت  

در این بـرش  . باشند آذرین نیمه زاویه دار تا نیمه گردشده می
امـا در مقابـل    شـود  مـی به طرف باال از درصد گراولها کاسته 

کنگلـومرا دانـه افـزون    ایـن  . یابـد  سیمان آهکـی افـزایش مـی   
(Gcm) است (Aboumaria et al., 2009)     و بـه دلیـل تنـوع

  .باشد پترومیکتیک ارتوکنگلومرا می) پلی(قطعات از نوع 
  

  ها و محیط رسوبی رخساره
هــاي  هــاي ســنگی شناســایی شــده شــامل رخســاره   رخســاره
   :است )Srو  Sm ،St(اي  و ماسه )Gmmو  Gcm(گراولی 

  
  گراولی هاي  رخساره )الف

دانــــه تشــــکیل شــــده اســــت از  عمــــدتاً Gcmرخســــاره 
(Aboumaria et al., 2009) .   ــرین ــاره فراوانت ــن رخس ای

ــاره ــت    رخس ــده اس ــایی ش ــوبی شناس ــاي رس ــا   و ه ــب ب اغل
). پ7ب و 7شـکل  (همـراه اسـت    Smهاي رسـوبی   رخساره

و داراي مقـدار کمـی زمینـه     بودهبندي  این رخساره فاقد الیه
صحرایی و جنس قطعـات تشـکیل دهنـده    بنابر شواهد . است

رود که توسـط جریانهـاي آشـفته در     این رخساره احتمال می
 ,.Kosun et al( دار نهشته شده باشـد  شیب یک کانال نسبتاً

قطعـات   ناز طرفی دیگر با توجـه بـه زاویـه دار بـود    . )2009
نیـز بـر جـاي     أنزدیک بـه منشـ   روداحتمال می تشکیل دهنده

این رخسـاره نشـان دهنـده انـرژي بـاالي       .گذاشته شده باشند
گذاري بـوده کـه از تـه نشـین شـدن       محیط در هنگام رسوب

ذرات ریز جلوگیري نموده و لذا طبقات به علـت تشـکیل در   
ایـن  . اي دارنـد  انرژي باال و شرایط جریان آشفته حالت تـوده 

رخساره مربوط به کف کانال یا پـایین تـرین بخـش سـدهاي     
هاي بریده بریـده بـا بسـتر     در رودخانه رسوبی است و معموالً

رخسـاره  . (Miall, 1996; 2000)گـردد   گراولی تشکیل مـی 
Gmm    ــت ــات ضــخیمی اســت کــه حال ــده طبق نمــایش دهن

شکل (اي داشته و عمدتاً از ماتریکس تشکیل شده است  توده
اي و گلی فضاي خمیـره   رسوبات دانه ریز ماسه). ت7پ و 7

این رسوبات فاقد الیه بنـدي  . ددهن این رخساره را تشکیل می
داراي . شـود  بوده و طبقه بندي تدریجی نیز در آنها دیده نمی

باشـند   هم ریخته مـی ه جورشدگی بسیار ضعیف و ساختمان ب
و نشان دهنده حمل و نقل کوتاه و نزدیکی بـه منشـأ رسـوبی    

ــا انــرژي بــاال   جریــان واریــزه. اســت اي پالســتیک و غلــیظ ب
 Gomez( ست این رخساره گردیده استنش احتماال باعث ته 

et al., 2009; Davis et al., 2002; Miall, 2000.(  
  

  ايهاي ماسهرخساره) ب
صـورت میـان الیـه بـا     ه کـم بـ  هاي ها با ضـخامت این رخساره 

برشها شناسایی شـده   زهاي درشت دانه تر در برخی ا رخساره
هاي درشت دانـه گویـاي کـاهش    است که در مقابل رخساره

اي در  ماســه يهــا رخســارهطــور عمــده ه بــ. باشــدنــرژي مــیا
اي حاصــل حمــل و نقــل ماســه توســط  سیســتمهاي رودخانــه

 ;Miall, 1996( جریانهاي کششی و به فرم تناوبی می باشـند 

2000; Khalifa & Katuneanu, 2008.( هـاي  رخسارهSm 
که حاصل جریانهـاي ثقلـی در کانالهـاي اصـلی نهشـته       Stو 

که حاصل جریانـات بـا انـرژي نسـبت پـایین       Srو شده است 
باشـند  اي شناسایی شـده مـی  هاي ماسهاز انواع رخساره است،

  ). ت7الف تا 7 هايشکل(
براساس نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش و مطالعـات      در نهایت

 Taheri etو ) Poursoltani et al., )2007انجام شده توسط 

al., )2006( انطالعات محققـ بر روي این سازند و همچنین م 
که  Hansen (2006) و) Mutti et al.,)2003 دیگر همچون 

تـوان چنـین   بر روي رسوبات مشابهی انجام شـده اسـت، مـی   
تفســیر نمــود کــه کنگلــومراي پــایینی ســازند کشــف رود در 
بسیاري از برشها که از نوع ارتوکنگلومرا می باشد مربوط بـه  

نه درشت دلتـایی  اي بوده که به رسوبات دارسوبات رودخانه
  .گرددختم می
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 بـر روي رسـوبات مشـابه    پژوهشـهایی مشابه این مطالعات نیز 
وجود رسوبات دانه درشت را نیـز  از طرفی . انجام شده است

  تـــوان بـــه فعالیـــت تکتـــونیکی شـــدید منطقـــه هنگـــاممـــی
از ایـــن کنگلـــومرا بـــه نـــوع . گـــذاري نســـبت دادرســـوب

کــه در برخــی از برشــها  کـرد تــوان اشــاره پـاراکنگلومرا مــی 
نظیر ایـن رسـوبات   . همچون برش آق دربند نهشته شده است

بر روي رسوبات کنگلـومرایی   ,.Davis et al (2002)توسط 
تسنگپو تبت که مشابه رسوبات دانـه درشـت   ـ   زون زرالنگ

ثیر فعالیـت تکتـونیکی در   أسازند کشف رود است، بیـانگر تـ  
  .نه درشت استتشکیل این رسوبات دا

  
  و مدل رسوبی عناصر ساختاري

هـاي رســوبی  در برشـهاي مطالعـه شـده بـا تکیــه بـر رخسـاره      
عنصر . موجود، عناصر ساختاري متفاوتی شناسایی شده است

بـه صـورت عدسـی شـکل و گسـترده کـه پـر         GBساختاري 
کننده کانالها بوده و مرتبط با کانالهاي کم عمق از نوع بریده 

 ,.Miall, 1996; Gao et al(ستر گراولی اسـت  بریده با بار ب

  . استهمراه  SBو در برخی جاها با عناصر ساختاري  )2007
ــدرت شناســایی شــده اســت و از  بــه  SBعنصــر ســاختاري  ن

. تشکیل شده است Srو   St یو گاه Smهاي سنگی رخساره
گـذاري در اثـر   وجود این عنصر ساختاري حاکی از رسـوب 

اي بریـده   ی در سیسـتمهاي رودخانـه  هـاي کانـال   مهاجرت سد
 ,.Kim et al(گـذاري متوسـط اسـت    رسـوب  میـزان  بریده با

2009(.  
ــاختاري  ــر سـ ــاره SGعنصـ ــاي از رخسـ و  Gcmو  Gmmهـ

شود کـه بـه فـرم باریـک، کشـیده و      تشکیل می Smرخساره 
ممکـن  و صورت گستره نمایان شده ه ب بعضاً اي شکل وزبانه

ــدین   ــت چن ــهاس ــوبی را تشــ  چرخ ــدرس ــاالً. کیل ده   احتم

ب، پ برش پل گزي هاي سنگی رخساره )الف :7شکل 
 بــراي( ســنجدك 2بــرش هــاي ســنگی رخســاره) و ت

گــذاري نــام( .)جــوع شــودتوضــیح بیشــتر بــه مــتن ر
، Miall (1996)هــا براســاس تقســیم بنــدي رخســاره

متـر  سـانتی  12طـول ماژیـک   .) (صـورت گرفتـه اسـت   
 .)است

Gmm 
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ینـدهاي گرانشـی و بـه فـرم     آگـذاري تحـت تـأثیر فر   رسـوب 
و  (Miall, 1996)جریانهاي خرده دار بر جاي گذاشته شـده  

 ,.Miall, 2000; Kim et al( سـت انـرژي باال  نشـان دهنـده  

2009; Ghoshal et al., 2010 .(هامعموالً این نوع رودخانه 
هـا داراي  این رودخانـه . دنشوقسمتهاي باالدست دیده می در

پیچش کمی بوده و عمده رسوبات آنهـا از گـراول و مقـدار    

در مطالعات انجام شده ایـن  . یزي ماسه تشکیل شده استچنا
با مطالعات صحرایی و . باشدعنصر ساختاري بیشترین نوع می

فابریـک ایمبریکاسـیون جهـت جریانهـاي      159گیري  اندازه
یی رسـوبات کانـالی در   قدیمه جریان در رسوبات کنگلـومرا 

برشهاي چینه شناسی مختلف توسط نمودارهاي گل سـرخی  
  ).1جدول (گذاري نشان داده شده است هنگام رسوب

  

  برش برداشت شده از بخش پایینی این سازند 8گراول در کنگلومراهاي سازند کشف رود به تفکیک در  159جهت یافتگی : 1جدول  

  
   گیرينتیجه

رسوبات بخش زیرین سـازند کشـف رود مربـوط بـه محـیط      
ا بار بستر گراولـی بـوده کـه    رودخانه اي از نوع بریده بریده ب

عمـده رسـوبات از نـوع    . جریان داشته است N305در جهت 
ــواع   ــوده و انـ ــومرا بـ ــت و کنگلـ ــت، الیگومیکتیـ مونومیکتیـ

ــومرا   ــت ارتوکنگل ــط بــ پترومیکتی ــوع   ه و فق ــی ن ــور محل ط
هاي تشکیل دهنده رخساره .پاراکنگلومرا قابل شناسایی است

است که  Gmm, Gcm, Gc, Sm, St, Srاین رسوبات شامل 
  . دهندرا تشکیل می GB, SBبر این اساس عناصر ساختاري 

  
هـاي موجـود، منطقـه در    بنا بر مطالعات انجام شده و رخساره

گذاري از نظر تکتونیکی فعال بوده و همچنـین  هنگام رسوب
  . محیط ته نشست رسوبات نزدیک به منشأ بوده است

  
  گزاريسپاس

ي ارتقـا  ماییهـاي آگاهانـه باعـث   از داوران محترم که بـا راهن 
  .گردداند قدردانی میعلمی این مقاله گردیده

  

  آق دربند  قیطانقره  پل گزي  بغبغو  )1برش (سنجدك   )2برش (جدك سن  )3برش( سنجدك  )4برش (سنجدك 
N314 N141 N209 N280 N101 N102 N124 N301 N10 
N296 N327 N351 N251 N291 N221 N254 N312 N15 
N174 N351 N309 N340 N318 N171 N203 N122 N350 
N306 N098 N297 N112 N295 N148 N143 N341 N352 
N317 N216 N312 N215 N112 N170 N303 N305 N220 
N299 N161 N143 N031 N321 N310 N291 N278 N11 
N314 N315 N311 N345 N326 N300 N034 N290 N315 
N289 N303 N351 N301 N112 N312 N209 N302 N310 
N108 N296 N313 N212 N313 N030 N145 N114 N305 
N314 N351 N030 N311  N341 N315 N176 N117 
N221 N187 N314 N141  N297 N347 N209  
N332 N092 N255 N187  N211 N296 N335  
N304 N301 N314 N313  N172 N324   
N313 N131 N097 N321  N311 N312   
N181 N352 N279 N305  N341 N285   
N112 N298 N172 N317  N141 N300   
N317 N332 N326 N117  N214 N351   
N216 N307 N297 N241  N311 N304   
N341  N305 N217  N352    
N306  N311 N347  N046    

  N215 N302  N105    
  N047 N291  N308    
  N313 N187  N314    
  N114 N318  N302    
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Abstract 
Kashafrud Formation, siliciclastic strata, Middle Jurassic in age, commences with basal fluvio 
conglomerates. The strata are described in terms of 3 facies association (conglomerate, sandstone 
and mudstone), which were deposited in a fluvio-deltaic and turbities environments. The basal 
Kashafrud strata at 2 areas (8 sections), in the eastern Kopet-Dagh basin, consist predominantly of 
boulder to pebble conglomerate, locally interbedded with sandstone and shale, has been studied. 
The thickness of facies association ranges from 2.8 m at Agh-Darband section to 27 m at Pol-Gazi 
section. The basal association comprises 2 gravely lithofacies (Gcm, Gmm), and 3 sandy lithofacies 
(Sm, St, Sr), and 2 architectural elements (SB, GB). Imbrication of gravels indicates a generally 
northerly paleoflow for the studied sections. Clast-supported conglomerate is mostly 
orthoconglomerate, composed mainly of rounded to angular and poorly to very poorly sorted clasts 
of volcanic and sedimentary rocks, up to 40 cm in diameter. The facies is present in bed sets up to 9 
m thick, which mainly rest on erosional surfaces that are locally concave-up, implying that the 
conglomerates are channel fills. The beds are crudely stratified, with bedding defined by layers of 
sand and shale. Matrix-supported conglomerate (paraconglomerate) forms units up to 1m thick, 
which only at Agh-Darband section has been identified, with clasts up to 50 cm in diameter 
composed entirely of the locally adjacent volcanic basement rocks. 
 
Keywords: Conglomerate, Middle Jurassic, Kashfrud, Iran. 


