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چکیده 
برش مورد مطالعه در جنوب باختر کاشمر در بلوک طبس و پهنه ساختاری- رسوبی ایران مرکزی قرار دارد. بر پایه مشاهدات صحرایی و مطالعات رسوب شناسی و سنگ نگاری 
دو مجموعه رخساره سیلیسی- آواری و کربناته در برش مورد مطالعه تشخیص داده شد. بر اساس بررسی متغیرهای قابل تشخیص در صحرا همچون ترکیب سنگی، فرم هندسی، 
مطالعات  پایه  بر  و   )Fl( Sm( و گلی  و   Sl,  Sh,  Sr,  St( ماسه سنگی   ،)Gcm, Gp( لیتوفاسیس شامل کنگلومرایی   3 میان الیه ها،  مرز  و  ساخت های رسوبی، سطوح الیه بندی 
سنگ نگاری 4 پتروفاسیس شامل ارتوکنگلومرای پلی میکتیک 1 و 2، آرکوزیک وک و ساب آرکوز و 4 مجموعه ریزرخساره متشکل از ریزرخساره های محیط دریای باز، سد، 
الگون و کشندی شناسایی شده است. رسوبات سیلیسی آواری بخش باالیی سازند شیرگشت با توجه به چرخه های ریزشونده بوما، قاعده فرسایشی و ترکیب گری وکی در یک 
محیط توربیدیتی بر جای گذاشته شده است. سنگ های کربناته بخش زیرین سازند نیور نیز با وجود شواهدی مانند چینه بندی مورب پشته ای، چرخه های ریزشونده با رخساره های 
پرفسیل در قاعده در یک رمپ کم ژرفا و تحت تأثیر شرایط توفانی ته نشست کرده است. تغییر شرایط رسوب گذاری در گذر از رسوبات اردوویسین باالیی )سازند شیرگشت( به 
سیلورین زیرین )سازند نیور( می تواند ناشی از تأثیر زمین ساخت منطقه، گسترش یخچال ها و سپس ذوب آنها و نیز تغییرات آب و هوای دیرینه )در ارتباط با گسترش امواج توفانی( 

انجام شده باشد. 
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1- پیش نوشتار
ایران مرکزی در بلوک طبس به شمار  منطقه مورد مطالعه بخشی از پهنه ساختاری 
می رود. رسوبات سیلورین زیرین در بسیاری از نقاط ایران مرکزی رخنمون کاملی 
ندارند. تا مدت ها باور بر این بوده است که در اردوویسین پایانی- سیلورین آغازین 
خشکی زایی  حرکات  اثر  بر  مرکزی  ایران  باختر  و  شمال  از  گسترده ای  بخش های 
و  اردوویسین مستقیماً  نهشته های کامبرین و  مناطقی حتی  مانده و در  بیرون  از آب 
پرمین  یا  و  باالیی  و  میانی  دونین  رسوبات  وسیله  به  همشیب  به طور  چینه ای  نبود  با 
نبود  از زمین شناسان )طاهری، 1382(  نائینی، 1372(. برخی  پوشیده شده اند )علوی 
گسلی  به  را  زیرین  سیلورین  به  باالیی  اردوویسین  از  ادامه دار  رسوبی  توالی های 
بودن منطقه یا وجود افق های بازالتی با ستبرای قابل توجه نسبت داده اند. برای نمونه 
روی  گسلی  به صورت  ازبک کوه  کوه های  در  )سیلورین(  نیور  سازند  الگوی  برش 
سازند شیرگشت )اردوویسین( قرار گرفته و از سنگ های کربناته تشکیل شده است 
ایران  پالئوزوییک  نهشته های  روی  شده  انجام  مطالعات   .)Ruttner et al., 1968(

اواخر  تا  غیرفعال  حاشیه  در  یافته  گسترش  کم ژرفای  دریایی  رسوبات  نشان دهنده 
پالئوزوییک است؛ به طوری که از اواسط پرمین تا تریاس ایجاد کافت سبب بازشدن 
و  پالئوزوییک  اوایل  البته در   .)Stampfli et al., 2001( نوتتیس شده است  اقیانوس 
منطقه  در  آتشفشانی  فعالیت های  نیز  سیلورین  اوایل  تا  اردوویسین  اواخر  در  به ویژه 
وجود داشته است که آن را به باز شدگی آلوکوژن نسبت داده اند )السمی، 1379(. 
اگر چه وجود رسوبات یخچالی تا کنون در ایران مرکزی گزارش نشده است ولی 
دریا  آب  تغییرات سطح  بر  مشخصی  تأثیر  می تواند  هیرنانتین  در  یخچالی  گسترش 
داشته و سبب تغییرات رخساره ای در رسوبات دریایی آن زمان شده باشد. بنابراین، 
این مطالعه روی تاریخچه رسوب گذاری و تغییرات رخساره ای بخش باالیی سازند 
شیرگشت و بخش زیرین سازند نیور )اردوویسین باالیی- سیلورین زیرین( در مقطع 

مطالعات  معدود  از   .)1 )شکل  است  متمرکز  کاشمر  باختر  جنوب  در  بوغو  کوه 
به  می توان  مطالعه  مورد  منطقه  در  انجام شده  دیرین جغرافیایی  و  زیست چینه نگاری 
)Gavidel-Syooki (2003 و طاهری )1382( اشاره کرد؛ ولی از دید رسوب شناسی و 
تعیین رخساره های رسوبی تاکنون مطالعات دقیق و قابل توجهی در این منطقه انجام 
نشـــده است. برش کوه بوغو )عرض ″55 ´03 ˚35 شمالی و طول 07″ ´15 ˚58 
خاوری( در 25 کیلومتری جنوب باختر کاشمر و 219 کیلومتری جنوب باختر مشهد 
شامل نهشته های بخش باالیی سازند شیرگشت ) اردوویسین باالیی( به ستبرای 135 
متر و بخش زیرین سازند نیور )سیلورین زیرین( به ستبرای 195 متر مطالعه شد. بخش 
باالیی سازند شیرگشت در این منطقه بیشتر شامل ماسه سنگ با میان الیه هایی از شیل 
سبزرنگ است )شکل 2(. بخش زیرین سازند نیور در برش مورد مطالعه بیشتر از شیل 
با میان الیه هایی از سنگ آهک و ماسه سنگ تشکیل شده و با رسوب گذاری پیوسته 
روی سازند شیرگشت قرار گرفته است )شکل 2(. تعیین مرز میان دو سازند بر پایه 
ویژگی های سنگ شناختی مانند تبدیل تدریجی ماسه سنگ های سازند شیرگشت به 
سنگ آهک های ماسه ای سازند نیور انجام شده است. وجود چینه های منظم و توالی 
کامل و به نسبت ستبر از رسوبات اردوویسین باالیی تا سیلورین زیرین در این رخنمون 
از مزایای این برش به شمار می رود. هدف از این پژوهش، مطالعه دقیق رخساره ها و 
رسوبات اردوویسین باالیی تا سیلورین زیرین در بلوک طبس و همچنین تعیین مدل 

رسوب گذاری بخش باالیی سازند شیرگشت و بخش زیرین سازند نیور است.

2-  روش مطالعه 
در این مطالعه 71 مقطع نازک میکروسکوپی شامل 46 عدد ماسه سنگ و 25 عدد سنگ آهک 
 ))Dickson, 1966( سرخ  آلیزارین  محلول  با  سنگ آهک ها  رنگ آمیزی  از  )پس 
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مطالعه شد. درصد اجزای اصلی کوارتز، فلدسپار و خرده سنگ در ماسه سنگ ها به 
از دستگاه شمارنده  استفاده  با  روش گزی- دیکینسون )Ingersoll et al., 1984( و 
نقاط انجام شده است. ویژگی های بافتی شامل اندازه ذرات، جورشدگی ،گردشدگی  
و بلوغ بافتی بررسی شده است. رخساره های سنگی آواری در صحرا بر پایه کدهای 
)2006( Miall، پتروفاسیس ها به روش )Pettijohn et al. )1987 و میکروفاسیس ها به 

روش )Dunham (1962 نام گذاری شده اند. 7 نمونه شیل نیز پس از شستشو و عبور از 
الک های 50، 70، 100و 120 مش با میکروسکوپ های دوچشمی به منظور شناسایی 

فسیل های احتمالی در آنها بررسی شدند.

3- تحلیل رخساره ها
مطالعات  پایه  بر  که  مطالعه  مورد  برش  در  موجود  رخساره های  کلی  به طور 
کنگلومرایی،  آواری  سیلیسی  لیتوفاسیس   3 به  شدند  شناسایی  میکروسکوپی 
ماسه سنگی و گل سنگی، 4 پتروفاسیس سیلیسی آواری و 4 مجموعه رخساره کربناته 

تقسیم می شوند که به شرح زیر است:
3- 1. لیتوفاسیس هایی کنگلومرایی

این  با  ولی  ندارد  مطالعه  مورد  برش  در  زیادی  گسترش  رخساره ای  مجموعه  این 
وجود، شامل 2 لیتوفاسیس Gcm و Gp است )جدول 2(.

Gcm دیده شده در  - لیتوفاسیس کنگلومرایی توده ای دانه پشتیبان )Gcm(: رخساره 

فرسایشی  قاعده  با  و  متر   1 به ستبرای حدود  به صورت یک الیه  سازند شیرگشت 
است. در این رخساره دانه های در اندازه گراول به صورت توده ای و بدون آرایش 
خاصی در کنار هم قرار گرفته اند و به رنگ خاکستری تیره دیده می شوند. اندازه 
شامل  ماتریکس  دارای  رخساره  این  است.  تغییر  در  سانتی تر   10 تا   2 میان  دانه ها 
از 10 درصد می رسد  به کمتر  فراوانی آن  دانه های آواری در حد ماسه است که 

 .)A -3 شکل(
دانه پشتیبان  رخساره  این   :)Gp( مورب مسطح  با چینه بندی  کنگلومرایی  لیتوفاسیس   -

و دارای چینه بندی مورب مسطح کم زاویه با ستبرای 10 سانتی تر و قاعده فرسایشی 
چینه بندی های  از  دسته  هر  ستبرای  می شود؛  دیده  قهوه ای  تا  کرم  رنگ  به  و  است 
 Gp رخساره کنگلومرایی .)B -3 مورب میان 0/5  تا 1 سانتی تر تغییر می کند )شکل
در رسوبات مورد مطالعه با فراوانی کم دیده  می شود و بیشتر به صورت میان الیه ای با 
سنگ آهک های سازند نیور وجود دارد. اندازه دانه ها نیز میان 2 میلی متر تا 3 سانتی تر 

در تغییر است )جدول 2(.
3- 2. مجموعه لیتوفاسیس های ماسه سنگی

دسته بندی  اولیه  رسوبی  ساخت های  فراوانی  پایه  بر  رخساره ها  مجموعه،  این  در 
شده اند و ویژگی های بافتی تقریباً مشابهی دارند. این مجموعه شامل لیتوفاسیس های 

St، Sr، Sh،Sl و Sm )جدول 2( به شرح زیر است:

عدسی  مورب  چینه بندی   :)St( عدسی  مورب  الیه های  با  ماسه سنگ  لیتوفاسیس   -

کم  مقدار  به  رخساره  این   .)C  -3 )شکل  است   St رخساره  اصلی  مشخصه های  از 
تیره  در سازند شیرگشت در برش مورد مطالعه دیده مي شود، رنگ آن خاکستری 
بیشتر  و  ریزدانه  ماسه سنگ ها  رخساره  این  در  است.  سانتی تر   5 هرسری  ستبرای  و 

زاویه  دار و دارای جورشدگی متوسط هستند.
- لیتوفاسیس ماسه سنگی با الیه های ریپلی )Sr(: این رخساره با فراوانی به نسبت زیاد 

در بخش هایی از بخش باالیی سازند شیرگشت و بخش زیرین سازند نیور به رنگ 
خاکستری و متوسط الیه است و بیشتر به همراه رخساره Sh دیده می شود. پراکندگی 
اندازه دانه ها در این رخساره میان ماسه ریز تا متوسط در تغییر و دارای جورشدگی 
به  رسوبی  ساختار  مهم ترین  رخساره  این  در  موجی  ریپل مارک های  است.  متوسط 
شمار می روند. ستبرای هر الیه میان 5 تا 20 سانتی تر  و ستبرای هر سری میان 3 تا 5 

.)D -3 سانتی متر در تغییر است. )شکل

- لیتوفاسیس ماسه سنگی با چینه بندی موازی )Sh(: این رخساره در صحرا خاکستری 

رنگ و متوسط الیه است. رخساره Sh فراوانی به نسبت باالیی در بخش باالیی سازند 
شیرگشت دارد. از ویژگی های اصلی این رخساره می توان به الیه ها و المیناسیون های 
با  ریز  ماسه سنگ های  در  رخساره  این   ،)A  -4 )شکل  کرد  اشاره  افقی  یا  موازی 

جورشدگی متوسط وجود دارد. 
- لیتوفاسیس ماسه سنگی با الیه های مورب کم زاویه )Sl(: الیه و المیناسیون های مورب 

با زاویه کمتر از 10 درجه از مشخصه اصلی این رخساره است )شکل B -4(. رخساره 
Sl فراوانی کمی در ماسه سنگ های ریزدانه بخش باالیی سازند شیرگشت دارد. این 

با یکدیگر  بیشتر موارد همراه  Sh است و در  به رخساره سنگی  رخساره بسیار شبیه 
دیده می شوند. 

مطالعه  مورد  نهشته های  در  لیتوفاسیس  این   :)Sm( توده ای  ماسه سنگی  لیتوفاسیس   -

روشن   خاکستری  رنگ  به  نیور  سازند  میانی  بخش های  در  و  دارد  کمی  گسترش 
دیده شده است )شکل C -4(. دانه ها در این رخساره خیلی ریز )جدول 2( هستند و 

جورشدگی ضعیفی دارند. 
)Fl( 3- 3. لیتوفاسیس گلی دارای المیناسیون

زیرین  بخش  و  شیرگشت  سازند  باالیی  بخش  در  لیتوفاسیس ها  مهم ترین  از  یکی 
سازند نیور، رخساره Fl است )شکل D -4( که حجم گسترده ای از رسوبات مورد 
مطالعه را به خود اختصاص داده است. لیتوفاسیس Fl شامل مجموعه ای از سنگ های 
ذرات رسی  و  است  سیلت  در حد  بیشتر  دانه ها  اندازه  که  است  سیلتستونی  دانه ریز 
به مقدار کمتر وجود دارد. چینه بندی و المیناسیون موازی و مورب مشخصه اصلی 

رخساره Fl است. این رخساره به رنگ سبز دیده شده است.
     رخساره های کربناتی در برش مورد مطالعه تنها در بخش زیرین سازند نیور دیده 
شده اند. از جمله ویژگی های صحرایی این رخساره ها می توان به رنگ کرم تا قهوه ای 
مورب  چینه بندی  ساخت های  وجود  فرسایشی،  گاه  و  ناگهانی  قاعده های  روشن، 
پشته ای و مسطح در الیه های بخش های ابتدایی اشاره کرد. ستبرای الیه ها میان 5 تا 15 
سانتی متر در تغییر است و بیشتر به صورت متناوب با شیل و ماسه سنگ قرار گرفته اند.  

3- 4. پتروفاسیس
بافت  ترکیب  پایه  بر  مطالعه  مورد  آواری  سیلیسی  نهشته های  میکروسکوپی  مطالعه 

سنگ به شناسایی پتروفاسیس های زیر انجامید.
کم  خیلی  فراوانی  با  پتروفاسیس  این   :1 پلی میکتیک  ارتوکنگلومرای  پتروفاسیس   -

با   Gcm لیتوفاسیس  در  شیرگشت  سازند  باالیی  بخش  ابتدای  در  ستبر(  الیه  )یک 
دانه های  و  دارد  دانه پشتیبان  بافتی  بیشتر  کنگلومرا  این  شد.  دیده  فرسایشی  قاعده 
دانه های  فراوانی  بیشترین  است.  میلی متر   30 تا   10 پبل  اندازه  در  آن  تشکیل دهنده 
فراوانی  و کمترین  دارند  ماسه سنگی  و  را خرده سنگ های چرتی  آن  تشکیل دهنده 
مربوط به خرده سنگ های آهکی و دگرگونی است. این رخساره دارای جورشدگی 

.)A -6 ضعیف و از دید گردشدگی نیمه زاویه دار تا نیمه گرد شده است )شکل
- پتروفاسیس ارتوکنگلومرای پلی میکتیک 2: این پتروفاسیس نیز با فراوانی به نسبت کم 

 Fl به صورت متناوب با لیتوفاسیس Gp در بخش های ابتدایی سازند نیور در لیتوفاسیس
دیده شده است و نسبت به پتروفاسیس پیشین متفاوت است. بیشتر دانه پشتیبان بوده و 
اندازه دانه های تشکیل دهنده آن بین 5 تا 20 میلی متر در تغییر است. جنس و فراوانی 
پتروفاسیس  این  در  موجود  دانه های  از  است.  متفاوت  هم  با  کنگلومرا  این  قطعات 
می توان به خرده سنگ های رسوبی )آهکی، ماسه سنگی، چرتی(، خرده های فسفاتی، 
گالکونیت، خرده سنگ های آتشفشانی و فلدسپار و همچنین قطعات فسیلی همچون 
گردشده  دانه ها  و  متوسط  جورشدگی  پتروفاسیس،  این  در  کرد.  اشاره  اکینودرم 

.)B -6 هستند )شکل
این پتروفاسیس فراوانی زیادی در بخش باالیی سازند  - پتروفاسیس آرکوزیک وک: 

خود  به  را  ماسه سنگی  پتروفاسیس های  درصد   50 که  به طوری  دارد؛  شیرگشت 
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در  میلی متر  تا 0/06   0/1 میان  بیشتر  دانه ها  اندازه   .)2 است )جدول  داده  اختصاص 
بافتی  بلوغ  از دید  این رو  از  ندارند.  تغییر است و جورشدگی و گردشدگی خوبی 
در محدوده نیمه بالغ قرار می گیرند. مقدار ماتریکس رسی در این   Tianrui )1991(

رخساره میان 15 تا 20 درصد است. کوارتز تک بلوری با خاموشی مستقیم و موجی 
به عنوان فراوان ترین دانه در پتروفاسیس آرکوزیک وکی به شمار می رود که از این 
میان کوارتزهای با خاموشی مستقیم فراوانی محسوسی دارند )جدول 2(. فراوانی این 
ذرات میان 65 تا 80 درصد در تغییر است که با انواع مرزهای مماسی، محدب- مقعر و 
مضرسی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. فلدسپارها نیز از نوع پالژیوکالز و ارتوکالز 
)شکل D -6( هستند و 10 تا 25 درصد کل دانه ها را به خود اختصاص داده اند. از 
که  رسوبی  خرده سنگ های  به  می توان  پتروفاسیس  این  تشکیل دهنده  اجزای  دیگر 
به  نیز می توان  فرعی  از کانی های  اشاره کرد.  است  از 1 درصد  آنها کمتر  فراوانی 
مسکوویت )4 درصد کل دانه ها(، زیرکن و تورمالین )کمتر از 1 درصد( اشاره کرد 
)شکل C -6(. این ماسه سنگ دارای سیمان های مختلف )کربناته، آهن دار و رسی( 
است. گفتنی است که در برخی از بخش ها این پتروفاسیس درصد قابل توجهی )20 درصد( 

.)D -6 قطعات اسکلتی مانند براکیوپد و غیراسکلتی مانند اکینویید دارد )شکل
- پتروفاسیس ساب آرکوز: این پتروفاسیس 50 درصد از پتروفاسیس های ماسه سنگی 

اندازه  از  دانه ها   .)2 )جدول  است  داده  اختصاص  به خود  را  مطالعه  مورد  برش  در 
بلوغ  از دید  با جورشدگی خوب هستند و  نیمه زاویه دار  تا 0/5میلی متر متغیر و   0/1
بافتی نابالغ تا نیمه بالغ هستند. کوارتزها بیشتر تک بلوری با خاموشی مستقیم و موجی 
و  ارتوکالز  شامل  بیشتر  فلدسپارها  هستند.  درصد   70 تا   65 میان  فراوانی  دارای  و 
پالژیوکالز هستند که درصد فلدسپارهای پتاسیم تقریباً 3 برابر فلدسپار پالژیوکالز 
است. فلدسپارها به دو صورت تازه و دگرسان شده یافت می شوند که در مواردی 
کاماًل از بین رفته و به رس تبدیل شده اند. به طور کلی این ذرات فراوانی میان 15 تا 25 
درصد را شامل می شوند. فراوانی خرده سنگ ها در این پتروفاسیس کمتر از 2 درصد 
است و گاه به صفر می رسد )جدول 2(. از ذرات فرعی این پتروفاسیس می توان به 
زیرکن، تورمالین و مسکوویت اشاره کرد. این پتروفاسیس دارای سیمان سیلیسی و 

 .)E -6 هماتیتی است )شکل
3- 5. سنگ های کربناته

مجموعه   4 ساختی،  و  بافتی  ویژگی های  همچنین  و  تشکیل دهنده  اجزای  پایه  بر 
این  شد.  شناسایی  مطالعه  مورد  توالی  برای  )میکروفاسیس(  کربناته  رخساره ای 

میکروفاسیس ها از دریا به سوی خشکی تفکیک و بررسی شده اند. 
- مجموعه رخساره A: در این کمربند 3 میکروفاسیس A1، A2، A3 شناسایی شده است: 

تیره  به رنگ کرم  این رخساره در صحرا  A1 )پکستون اکینوییددار(:  میکروفاسیس   •

این چینه بندی ها در  پشته ای است که  دارای ساخت چینه بندی مورب  قهوه ای و  تا 
برخی موارد دارای چینه بندی مورب مسطح است و گاه اینتراکلست های کربناته با 
اندازه 5 تا 10 میلی متر و قاعده شارپ دارند. در زیر میکروسکوپ اجزای اسکلتی 
این رخساره شامل اکینویید، بریوزوآ ، پلویید و دوکفه ای است. اکینوییدها به صورت 
سالم و بریوزوآ و دوکفه ای ها بیشتر شکسته هستند. مقدار اکینوییدها در این رخساره 
دست  به  درصد   5 دوکفه ای  و  درصد   10 پلویید  درصد،   20 بریوزوآ  درصد،   50
اجزای  میان  فضای  است.  میلی متر   0/5 میانگین  به طور  آلوکم ها  اندازه  است.  آمده 
تشکیل دهنده در این رخساره بیشتر توسط میکریت و مقدار کمی اکسید آهن پر شده 

.)A -7 است؛ میزان گل در این رخساره حدود 30 درصد است )شکل
• میکروفاسیسA2  )پکستون بریوزوئردار(: این میکروفاسیس در صحرا به رنگ کرمی 

به  تا قهوه ای دیده  می شود. از ساخت های رسوبی موجود در این رخساره می توان 
قرار  شیلی  الیه های  با  متناوب  به صورت  که  کرد  اشاره  پشته ای  مورب  چینه بندی 
اسکلتی  قطعات  از  می شود.  دیده  شارپ  به صورت  رخساره  این  قاعده  گرفته اند. 
موجود در این رخساره در زیر میکروسکوپ می توان به بریوزوآ )حدود 55 درصد(، 

اکینویید )20 درصد( و خرده های صدف براکیوپد )5 درصد( اشاره کرد. آلوکم ها 
در این رخساره شکلی کشیده دارند. قطعات بریوزوآ بیشتر شکسته  و اکینوییدها سالم 
هستند. اندازه آلوکم ها به طور میانگین 1/5 میلی متر است و فضای میان این آلوکم ها 
با میکریت پرشده است. میزان گل در رخساره پکستون بریوزوآیی 20 درصد است 

 .)B -7 شکل(
به رنگ کرمی  این رخساره در صحرا  )پکستون تنتاکولیتس دار(:   A3 میکروفاسیس   •

رسوبی  ساخت  دارای  و  سانتی متر   20 تا   15 آن  ستبرای  می شود،  دیده  قهوه ای  تا 
این رخساره در زیر میکروسکوپ  قاعده شارپ است.  پشته ای و  چینه بندی مورب 
بریوزوآ  براکیوپد،  اکینویید،  تریلوبیت،  تنتاکولیتس،  همانند  اسکلتی  قطعات  شامل 
و مقدار کمی کوارتز است )شکل C -7(.  بیشترین فراوانی آلوکم در این رخساره 
مربوط به خرده های تنتاکولیتس )45 درصد( است. براکیوپد 10درصد، اکینویید 2 درصد، 
تریلوبیت 1 درصد و بریوزوآ 1 درصد از این رخساره را به خود اختصاص داده اند. 
بیشتر براکیوپدها و تنتاکولیتس ها سالم هستند و به مقدار کم تنتاکولیس های شکسته 
اندازه  هستند.  شکسته  موجود  آلوکم های  دیگر  می شود.  دیده  رخساره  این  در  نیز 
آلوکم ها میان 2 تا 0/25 میلی متر در تغییر است. فضای میان دانه ها را میکریت پر کرده 
یافت می شود و دارای  فراوانی  به  نیور  ابتدای بخش 1 سازند  این رخساره در  است. 
.)B و A -8 ( است )شکل هایHummocky( ساخت رسوبی چینه بندی مورب پشته ای

تفسیر: در این مجموعه رخساره اي، آلوکم هاي مربوط به محیط دریاي باز که بیشتر 

مي شوند.  دیده  فراوانی  به  هستند  تنتاکولیتس  و  دوکفه اي  و  اکینودرم  براکیوپود، 
بیشتر این موجودات جزو موجودات استنوهالین و حساس به شوري هستند که محیط 
 .)Flugel, 2010; Gao et al., 2014( دریاي باز را براي زندگی خود انتخاب مي کنند
همچنین محیط تشکیل چینه بندی مورب پشته ای )Hummocky( از میان سطح امواج 
آرام )FWWB( تا سطح اساس امواج توفانی )SWB( در محیط های دریای بازنسبت 
داده شده است )Dott and Bourgeois, 1982; Gao et al., 2014(. چینه بندی مورب 
 .)Tillman, 1986; Walker, 1982( پشته ای در زمان شرایط توفان در محیط تشکیل شده است
- مجموعه رخساره B: در این کمربند رخساره ای یک میکروفاسیس شناسایی شده 

است:
می شود.  دیده  کرم  رنگ  به  صحرا  در  میکروفاسیس  این  اکینوییددار:  گرینستون   •

ستبرای الیه ها 20 تا 25 سانتی متر است که در مجموع 1 متر سنگ آهک متوسط الیه 
آلوکم هایی  میکروسکوپ  زیر  در  دارند.  متقاطع  چینه بندی  و  می دهند  تشکیل  را 
همچون اکینویید و براکیوپد در این رخساره شناسایی شد )شکل D -7(. اکینویید در 
این میکروفاسیس بیش از 50 درصد و خرده صدف براکیوپد 5 درصد است. بیشتر 
آلوکم ها سالم هستند. فضای میان دانه ها کاماًل با سیمان بلوکی کلسیتی پر شده است 
به طور  آلوکم ها  اندازه  نمی شود.  دیده  گلی  ماتریکس  رخساره  این  در  همچنین  و 
اندازه ای  براکیوپود  و  اکینویید  از خرده های  برخی  ولی  میلی متراست؛   1/5 متوسط 

حدود 2 میلی متر دارند. بیشتر دانه ها گردشدگی خوبی دارند.
و  جزرومد  و  امواج  باالی  انرژی  توسط  بایوکلستی  سدهای  رسوبی  محیط  تفسیر: 

مقادیر پایین گل مشخص می شود )Lasemi et al., 2012(. بنابراین می توان گفت که 
این رخساره در یک محیط دریایي کم ژرفا و به نسبت پرانرژي سدي تشکیل شده 
است. حضور موجودات دریایی مانند اکینویید و براکیوپد نشان دهنده رسوب گذاری 
است  آب  عادی  شوری  شرایط  با  دریایی  محیط های  مجاورت  در  رخساره  این 

 .)Flugel, 2010(

- مجموعه رخساره C: این کمربند رخساره ای شامل یک میکروفاسیس است.

تیره،  خاکستری  رنگ  به  صحرا  در  رخساره  این   : ماسه ای  بیوکلستی  وکستون   •

نازک الیه و دارای المیناسیون افقی است که به صورت میان الیه با شیل دیده می شود. 
)با درصد  فراوانی حدود 20 درصد(، کوارتز  )با درصد  پلویید  دارای  این رخساره 
فراوانی حدود 10 درصد(، اکینویید )با درصد فراوانی 5 درصد(، خرده های صدف 
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بقیه رخساره  براکیوپد )با درصد فراوانی 5 درصد( و دوکفه ای )1 درصد( است و 
این رخساره  قطعات موجود در  بیشتر   .)E زمینه گلی تشکیل می دهد )شکل 7-  را 
میکریتی شده اند. اندازه خرده های اکینویید در این رخساره حدود 0/4 میلی متر است 
تا کمتر  بسیار ریز  ماسه  نیز معموالً  این رخساره  E(. دانه های کوارتز در  )شکل 5- 

متوسط است، که در میان خرده های فسیلی قرار می گیرند.   
وجود  و  شده  میکریتی  اسکلتی  ذرات  پلویید،  آهکی،  گل  باالی  مقادیر  تفسیر: 

موجودات یوری هالین مانند دوکفه ای نشان دهنده انرژی پایین محیط، چرخش محدود 
 .)Flugel, 2010; Lasemi et al., 2012( آب و محیط رسوب گذاری محصور است 
از سوی دیگر وجود خرده های اسکلتی دریای باز مانند اکینودرم می تواند به علت 
حمل و نقل توسط امواج و جریان های کشندی با انرژی باال از محیط رمپ خارجی 
بنابراین اختصاصات بافتی و محتوای فسیلی، وجود دانه های  به محیط الگون باشد. 
پلویید، نسبت باالی گل به دانه و همچنین حضور شیل های المینه ای در این بخش از 
سازند نیور )در لیتوفاسیس ها اشاره شده است( نشان دهنده تشکیل آن در یک محیط 

.)Flugel, 2010; Gao et al., 2014( الگونی محصور تا نیمه محصور است
- مجموعه رخساره D: این کمربند رخساره ای شامل یک میکروفاسیس است.

از  و  روشن  و  تیره  المینه های  دارای  میکروفاسیس  این  استروماتولیتی:  باندستون   •

به وسیله ساختارهای زیستی  F( که  استروماتولیت های مسطح است )شکل 7-  نوع 
و احتماالً به وسیله به دام انداختن رسوبات به صورت اولیه توسط فرش های میکروبی 

.)Scholle and Ulmer-Scholle, 2003( ایجاد شده اند
برقراري  بازتابیاز  رخساره  این  در  صفحه اي  استروماتولیت هاي  حضور  تفسیر: 

تشکیل  کلی  به طور  است.  رسوبی  محیط  در  خاص  بیوشیمیایی  فیزیکی-  شرایط 
 Tucker, 2001;( استروماتولیت ها مربوط به منطقه میان کشندی و گاه فراکشندی است

 .)Davis and Dalrymple, 2012; Lasemi et al., 2012; Mickala et al., 2015

4-  تفسیرمحیط رسوبی
4- 1. بخش باالیی سازند شیرگشت

وجود ماسه سنگ های گری وکی، تناوب شیل و ماسه سنگ، قاعده های فرسایشی و 
ته نشست رسوبات تحت  برای  نشانه هایی  موجی  مورب  و  مسطح  موازی  چینه بندی 
 .)Bass, 2004; Roy et al., 2007; Strba, 2012( تأثیر جریان های توربیدیتی است
رخساره Gcm با قاعده فرسایشی، جورشدگی ضعیف و نبود ایمبرکاسیون می تواند 
 ،)Miall, 2006( نشان دهنده جریان های با آشفتگی کم و در نواحی نزدیک منشأ باشد
رخساره Sm نیز می تواند به علت رسوب گذاری سریع جریان های با بار رسوبی باال 
و  موازی  المیناسیون های  دیگر  سوی  از   .)10 و   9 شکل های  )Miall, 2006؛  باشد 
مورب کم زاویه در ماسه سنگ های گری وکی مورد مطالعه که به ترتیب از ویژگی 
رخساره های Sh و Sl به شمار می روند، به طور چیره در سرعت های باالی جریان، زمانی 
که بار رسوبی به نسبت کم است، تشکیل می شوند )Miall, 2006؛ Harms et al., 1982؛ 
شکل 10(. افزون برآن، تشکیل رخساره Sl گاه به شیب بستر در زمان رسوب گذاری 
این  بنابراین وجود  و همکاران، 1387(؛  )موسوی حرمی  است  داده شده  نسبت  نیز 
باشد.  شیب دار  بستر  روی  توربیدیتی  جریان  تشکیل  بر  تأکیدی  می تواند   رخساره 
همچنین وجود رخساره Fl نشان دهنده رسوب گذاری گسترده در بار معلق است و می توان 
گفت که در سرعت های پایین تشکیل شده است )Higgs et al., 2012؛ شکل 4(. در توالی 
بررسی شده، رخساره های کنگلومرایی )Gcm( به دلیل داشتن مقدار فراوان تر رسوبات 
دانه درشت  نسبت به رسوبات دانه ریز و نیز به دلیل داشتن قاعده ای فرسایشی، می توانند 
بخش های پایینی توالی بوما را تشکیل دهند و از سوی دیگر نشان دهنده نزدیکی این 
رخساره ها به منشأ )دریایی( )proximal( هستند. رسوبات بیشتر ماسه سنگی )Sr و Sm( که 
نسبت به رسوبات دانه درشت تر توالی )Gcm( اندازه دانه کوچک تری دارند و ستبرای 
الیه ها نیز در آنها کمتر است، دارای ویژگی هایی مانند قاعده فرسایشی هستند که با 

ماسه سنگ توده ای شروع می شود، در ادامه دارای چینه بندی موازی است و در پایان 
یاد شده می توانند  پایان می یابد )شکل 10(. ویژگی های  ریپلی  با چینه بندی مورب 
نشان دهنده بخش های میانی توالی بوما باشند که در بخش های میانی حوضه از نظر 
رخساره  اصلی  بخش  دانه ریز  رسوبات  اینکه  دلیل  به  کرده اند.  پیدا  ته نشست  منشأ 
و  موازی  و همچنین وجود چینه بندی  بسیار کم الیه ها  تشکیل می دهند، ستبرای  را 
مورب ریپلی در بخش  های باالیی، رخساره های دانه ریز )Sh و Fl( می توانند نشان دهنده 
بخش باالیی توالی بوما باشند که در بخش های دور از منشأ )distal( تشکیل شده اند 
)شکل های 10 و 11(. چرخه توربیدیتی سازند شیرگشت در برش مورد مطالعه بر پایه 
)Bouma (1962 از نوع چرخه دانه متوسط و در عین حال غنی از ماسه است؛  مدل 
بنابراین دانه های تشکیل دهنده این چرخه توربیدیتی می توانند از چند منشأ سرچشمه 
بافتی  با توجه به رخساره ها و اختصاصات ساختی و   .)Bouma, 2004( باشند  گرفته 
شناسایی شده برای آنها و نیز تحلیل  شرایط رسوبات توربیدیتی مدل نمادین محیط 

رسوب گذاری این سازند در برش مورد مطالعه در شکل 12 نشان داده شده است. 
4- 2. بخش زیرین سازند نیور

رسوبات توفانی نشان دهنده آشفتگی شدید رسوبات موجود در حوضه است که به 
یافته  به نسبت کم ژرفا ادامه  وسیله رسوب گذاری دوباره سریع آنها در محیط های 
است )Aigner, 1982(. این رسوبات به وسیله موج های توفانی که تأثیر زیادی روی 
و  فسیلی  پوسته  خرده های  پبل،  و  ماسه  جابه جایی  وسیله  به  فروکشندی  رسوبات 
مواد دانه ریز دارد، ایجاد شده است )Einsele, 2000(. بنابراین ذرات جابه جا شده، 
پس از شرایط توفانی دوباره روی محل فرسایش یافته رسوب می کنند، یا به سوی 
پژوهشگران  می یابند.  ته نشست  آنجا  در  و  می شوند  حمل  معلق  به صورت  حوضه 
مختلفی تالش کرده اند رسوبات توفانی را بر پایه مهم ترین ویژگی هایشان از جمله 
مجموعه  در  موجود  رسوبی  نوع ساخت های  و  ماسه ها  دانه ها، شسته شدگی  اندازه 
 Einsele, 2000; Chuanmao et al., 1993;( کنند  متمایز  یکدیگر  از  رخساره ای 

.)Mohseni and Al-Aasm, 2004

توفان   شرایط  در  که   )Hummocky( پشته ای  مورب  چینه بندی  ساخت های       
 )FWWB( آرام  امواج  سطح  محدوده  در  و   )Tillman, 1986; Walker, 1982(

می شود  تشکیل  باز  دریای  محیط های  در   )SWB( توفانی  موج  اساس  سطح  تا 
)Dott and Bourgeois, 1982(، در الیه های آهکی و گراولی بخش 1 سازند نیور 

آنها  رأس  در  که  ستبر  و  نازک  الیه های   .)B و   A  -8 )شکل های  است  دیده شده 
ساخت ریپلی )Sr( وجود دارد و بیشتر در واحدهای ماسه سنگی بخش زیرین سازند 
نیور وجود دارند، یکی از شواهدی است که به جریان های توفانی نسبت داده شده 
است )Molina et al., 1997( )شکل های A -5 و B(. قطعات اینتراکالست دیده شده 
در رخساره پکستون این بخش از سازند نیور نیز می تواند نشان از شرایط توفانی در 
زمان ته نشست رسوبات داشته باشد )Bakush and Carozzi, 1986(. بنابراین با توجه 
به وجود شواهد یاد شده برای بخش 1 سازند نیور، شرایط تشکیل این بخش از توالی 
را می توان به جریان های توفانی نسبت داد. از سوی دیگر بر پایه اندازه دانه ها )وجود 
قطعات در اندازه گراول و ماسه( و نیز ساخت های دیده شده در توالی )مانند چینه بندی 
مورب پشته ای( می توان این رسوبات توفانی را تا حدی نزدیک به منشأ )محدوده میان 
گرفت  نظر  در   )proximal( دریا(  توفانی  امواج  اساس  سطح  و  آرام  امواج  سطح  
)Chuanmao et al., 1993(. از بخش های میانی بخش 1 سازند نیور به سوی باالی 

این بخش، شرایط حوضه آرام است و یک توالی رو به باالي کم ژرفا شونده دیده 
می شود که رخساره های B، C و D در این بخش از حوضه نهشته شده اند. همچنین 
فسیل مرجان فاوزیتس، محیط کم ژرفا و دارای شرایط نوری مناسب را در این بخش 
نشان می دهد. وجود اکینوییدها، براکیوپدها، بریوزوئرها نشان دهنده این است که این 
مجموعه در شرایط مناطق گرم و استوایی دارای شوری عادی رسوب گذاری کرده 
نبود  سدی،  ریف های  رشد  عدم  به  توجه  با  دیگر  سوی  از   .)Flugel, 2010( است 
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رخساره های توربیدیتی در این بخش تغییرات تدریجی رخساره ها و مقادیر بسیار کم 
دانه های آگرگاته، مدل رخساره ای رمپ کربناته کم ژرفا برای بخش 1 سازند نیور 

پیشنهاد می شود )شکل 14(. 

5- نتیجه گیری
دو  زیرین،  سیلورین  باالیی-  اردوویسین  توالی  رسوب شناسی   مطالعات  پایه  بر 
مجموعه رخساره های سیلیسی - آواری و کربناته شناسایی شده است. ویژگی هایی 
مانند ترکیب سنگی، ساخت های رسوبی، فرم هندسی و سطوح چینه بندی به شناسایی 
لیتوفاسیس و 4 پتروفاسیس سیلیسی آواری و 4 مجموعه رخساره کربناته شامل    7
6 میکروفاسیس انجامید که بر پایه مطالعه میکروسکوپی از یکدیگر تفکیک شدند. 
سازند شیرگشت با توجه به وجود ماسه سنگ های گری وکی و ساختمان های رسوبی 
وجود  همچنین  و  مورب  چینه بندی  موازی،  چینه بندی  تدریجی،  دانه بندی  مانند 

توالی های ناقص بوما، در یک محیط ژرف دریایی تحت تأثیر جریان های توربیدیتی 
رسوب گذاری کرده است. با توجه به شواهدی همچون چینه بندی مورب پشته ای در 
سنگ های کربناته، وجود الیه های پر فسیل و خرده های آهکی، بخش زیرین سازند 
نیور در یک رمپ کم ژرفا و تحت تأثیر توفان بر جای گذاشته شده است. همچنین 
وجود رخساره های تدریجی مانند ماسه سنگ های آهکی و آهک های ماسه ای موجود 
در قاعده بخش پایینی سازند نیور که پس از ماسه سنگ ها و شیل های بخش باالیی 
سازند شیرگشت ته نشست پیدا کرده اند، می تواند نشان دهنده گذر تدریجی از سازند 
شیرگشت به نیور باشد. با توجه به این شواهد می توان نتیجه گرفت که تغییر شرایط 
رسوب گذاری در گذر از اردوویسین باالیی به سیلورین زیرین در منطقه مورد مطالعه 
احتماالً ناشی از فاز کششی اردوویسین باالیی- سیلورین زیرین، تشکیل گسل های 
عادی، گسترش و ذوب یخچال ها و نیز تغییرات آب وهوایی باشد که سبب کاهش 

رسوب گذاری نهشته های سیلیسی آواری و گسترش نهشته های کربناته شده است.

شکل 1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در محدوده بلوک طبس )برگرفته از )Wilmsen et al. (2010 با تغییرات(.
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شکل 2- ستون چینه سنگی سازند شیرگشت باالیی و بخش زیرین سازند نیور در برش کوه بوغو. موقعیت نمونه ها در ستون نشان داده شده است.
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شکل 3- تصاویر صحرایی لیتوفاسیس های سازند شیرگشت در برش بوغو. A( کنگلومرای گل پشتیبان )Gcm(؛ B( کنگلومرای با چینه های 
.)St( ماسه سنگ با چینه های مورب عدسی      ،)Gp( مورب مسطح

.Fl رخساره سنگی )D ؛Sh و Sm )C ؛Sl )B ؛Sh )A .شکل 4- تصاویر صحرایی لیتوفاسیس های سازند شیرگشت در برش بوغو

)C
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شکل A -5(  تصاویر صحرایی و نمادین رخساره های ماسه سنگ با الیه بندی افقی )Sh( و الیه بندی مورب ریپلی)B ;(Sr( تصاویر 
.)Sr( صحرایی و نمادین رخساره ماسه  سنگ با الیه بندی مورب ریپلی

شکل 6-  پتروفاسیس های مربوط به بخش باالیی سازند شیرگشت و بخش زیرین سازند نیور در برش 
بوغو، A( ارتوکنگلومرای پلی میکتیت 1؛ B( ارتوکنگلومرای پلی میکتیک 2؛  C( آرکوزیک وک؛ 

D( آرکوزیک وک با قطعات کربناته )اکینویید و دوکفه ای(،E( ساب آرکوز.



الناز خزائي و همکاران

119

شکل 8- تصاویر صحرایی رخساره پکستون تنتاکولیسی در سازند نیور. A( چینه بندی مورب پشته ای )Hummocky(؛ B( چینه بندی مورب پشته ای از نمای نیم رخ.

شکل 7- تصاویر میکروفاسیس های بخش زیرین سازند نیور در برش بوغو A ; XPL( پکستون اکینوییدی XPL؛ B( پکستون بریوزوآیی XPL؛ C( پکستون تنتاکولیتسی XPL؛ D( گرینستون اکینوییدی 
.XPL باندستون استروماتولیتی )F ؛XPL پکستون ماسه ای اکینوییدی )E ؛XPL
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شکل 9- ستون رخساره ای سازند شیرگشت در برش بوغو.
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شکل 10-  تصاویر صحرایی و نمادین از توالی کالسیک بوما در رسوبات سیلیسی آواری بخش باالیی سازند شیرگشت در برش بوغو، Ta )A: لیتوفاسیس ماسه سنگ توده ای 
)Sm)،     : رخساره ماسه سنگ با الیه بندی موازی)Tc ،(Sh: رخساره ماسه سنگ با المینه های مورب ریپلی )Sr(؛ B( این تصویر Ta  و Tb از توالی بوما را نشان می دهد. C( در قاعده 

.)Bouma, 1962( رسوب کرده است که به معنی شروع دوباره چرخه بوماست Ta و در ادامه )Tc( ماسه سنگ با الیه بندی مورب ریپلی دیده می شود

شکل A - 11( چرخه های ناقص بوما در بخش باالیی سازند شیرگشت در برش بوغو )CU: Coarsening up ward( و )FU: Fining up ward(؛ B( ادامه توالی 
سازند شیرگشت از نمایی دیگر.

Tb



تحلیل رخساره ها در گذر از نهشته های اردوويسین )بخش بااليی سازند شیرگشت( به سیلورين  ...

122

شکل 12- تصویر سه بعدی از محیط رسوبي  بخش باالیی سازند شیرگشت در منطقه مورد مطالعه.
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شکل 13- تصویر سه بعدی از محیط رسوبي بخش 1 سازند نیور در منطقه مورد مطالعه.

.Miall (2000(جدول 1- رخساره های سنگی شناسایی شده در نهشته های سیلیسی آواری برش بوغو بر پایه کدهای رخساره ای
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Petrofasies Sample No. Qpq Qpq>3 Qm Qm  un Qm  non Qt K P Ls Cht Lt

SK-1 22.5 22.3 41.6 11.1 30.4 86 10.2 3 0 0.5 0.5

SK-2 24.7 21.2 34.5 7.9 26.5 80.5 13.2 6.1 0 0 0

SK-3 23.4 22.2 39.5 6.2 33.3 85.1 14.8 6.1 0 0 0

SK1 20 18 42 12 30 80 13 4 0 0.5 0.5

SK2 21 20 43 15 28 84 11 5 0 0 0

SK3 20.5 16.5 43 13 30 80 18 2 1 1 2

SK4 17 15 46 6 40 78 18 4 0 0 0

SK5 20.3 19.2 41.5 10 31.5 81 15 3 0 1 1

SK6 5.2 1.5 78 18.5 59.5 84 12.1 2.9 0.5 0.5 1

SK7 15 10 40 10 30 75 19 4 0 2 2

SK8 10 7 68 22.9 45.8 85.9 10.3 3.6 0 0 0

SK9 7.9 6 73 12.7 60.7 87.5 10.9 1.5 0 0 0

SK10 12.9 8.1 62.1 18.9 43.2 83.2 13.5 3.2 0 0 0

SK11 15.3 9.2 56.5 10.4 46.1 81 14 5 0 1 1

SK12 17.5 6.7 53.2 9.8 43.4 77.4 18.2 4.2 0 0 0

SK13 13.3 8.7 63 9.9 53 83 14.5 2.1 0 0 0

SK14 9.3 12.2 55.1 11.9 43.1 76.6 16.9 6.3 0 0 0

SK15 16.7 8.9 49 10.1 38.9 74.7 23.7 1.5 0 0 0

SK119 18 12 50 15 35 80 15 3 0.5 1 2

SK20 20.7 4.9 57.6 16.1 41.4 83.4 14.5 2 0 0 0

SK24 14 10 54 19 35 78 18 4 0 0 0

SK26 16 11.5 53.5 14 39.5 81 15 3 1 0 1

SK29 25 6 49 9 40 80 17 3 0 0 0

SK30 9.3 19 49.7 9.3 40.4 78.1 18.6 2.7 0 0.5 0.5

SK38 16.2 8.1 65.1 28.1 37 89.6 7.4 2.9 0 0 0

SK42 15 11 55 19 36 81 16 3 0 0 0

SK53 19.8 9.9 57.6 12.6 45 87.3 9 3.6 0 0 0

SK60 26.3 20.8 40.2 13.8 26.3 87.5 9.7 2.7 0 0 0

SK63 23.8 15.4 51.1 13 38 90.4 7.1 2.3 0 0 0

SK83 22 16 53 7.5 45.5 92.4 4.5 2.5 0 0.5 0.5

SK84 10 4.2 72.8 21.4 51.4 88.5 7.8 3.5 0 0 0

SK85 25 10 53 18 35 88 8 4 0 0 0

SK86 26 18 41.4 9.5 9.5 86.1 10.6 3.6 0 0 0

SK87 27.7 14.5 31.2 6.9 24.3 73.6 20.8 5.5 0 0 0

SK88 26.6 14.2 40.9 7.6 33.3 81.9 14.2 3.8 0 0 0

SK89 16 9.9 61.1 20 41.1 79 17 4 0 0 0

A
rk
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ic

 w
ac

ke
Su
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rk
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e

)Qp>3(، کوارتز  بلور  از 3  بیش  با  باالیی سازند شیرگشت. کوارتز چندبلوری )Qp(، کوارتز چندبلوری  جدول 2- داده های شمارش دانه های مختلف در ماسه سنگ های 
تک بلوری )Qm(، کوارتز تک بلوری با خاموشی مستقیم )Qmnon(، کوارتز تک بلوری با خاموشی موجی )Qmun(، مقدار کل کوارتز )Qt(، فلدسپار پتاسیم )K(، فلدسپار 

.)Lt( مقدار کل خرده سنگ ،)Cht( چرت ،)Ls(خرده سنگ های رسوبی ،)P(پالژیوکالز
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و  زمین شناسي  سازمان  معادن،  و  وزارت صنایع  ایران،  پالئوزوئیک  و  باالیي  پرکامبرین  نهشته سنگ هاي  چینه نگاري سکانسي  و  رسوبي  محیط  السمي، ي.، 1379- رخساره ها، 

اکتشافات معدني کشور، 180 ص.
ا.، خردمند، ع. و زندمقدم، ح.، 1387- آنالیز رخساره هاي سنگی و سیکل هاي به طرف باال ریز شونده در نهشته هاي سیلیسی آواري سازند داهو  موسوي حرمی، ر.، محبوبی، 

)کامبرین پیشین( واقع در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان. فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره ششم، صص. 71 تا 85. 
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Abstract

The studied section in SW Kashmar located in Tabas block of central Iran sedimentary - structural zone. According to field observations and 

petrography, two sets of siliciclastic and carbonate facies were distinguished. Three lithofacies were identified based on the field parameters 

such as lithology, geometry, sedimentary structures, layering surfaces and bedding contacts. Three lithofacies including conglomerate (Gcm, 

Gp), Sandstone (St, Sr, Sh, Sl, Sm), muddy (Fl), four petrofacies (polymictic orthoconglomerate 1 and 2, arkosic wacke, and subarkose as well 

as four microfacies associations  of open marine, shoal, lagoon, tidal flat were identified based on microscopic features such as grain type, 

grain size and texture. Based on finning upward Bouma cycles, erosional surface and greywacke composition, siliciclastic sediments of upper 

part of the Shirgesht Formation are deposited in turbidity conditions. Present of hummocky stratification, finning upward cycles with shellbeds 

at the base of units revealed that carbonate rocks of lower part of the Niur Formation are deposited in a shallow ramp storm - dominated. The 

regional tectonic, expansion of glaciers and melting led to environmental changes during Upper Ordovician – Early Silurian transition in the 

studied region.

Keywords: Facies, Shirgesht Formation, Tabas Block, Central Iran, Niur Formation, Turbidite, Storm deposit. 
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