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چكیده
برش حرمک شامل تناوبی از کنگلومرای الیگومیکتیک اکثراً با آلوئولینیدها و نومولیتیدها، همچنین قلوه های آهکی و کمتر قلوه های آندزيت و بازالت و توف ريولیتی، ماسه سنگ 
پبل دار و شیل قرمز است. منشأ کنگلومرای سازند قرمز قاره ای- آواری حرمک به احتمال زياد از سازند دبیل و هم ارز رسوبات پالئوسن پسین-ائوسن پیشین است. تقريباً 80 درصد 
,A. canavarii از روزن برهای سازند دبیل بسیار مشابه نمونه های شناسايی شده در کنگلومرای برش حرمک هستند. در منطقه مورد مطالعه، بر اساس گونه های شناسايی شده مانند 

A. elliptica nuttalli, A. pasticillata, A. decipiens, A. fornasinii, A. globula, A. solida سن ائوسن پیشین پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها: زون زمین درز سیستان، آلوئولینیدها، سازند حرمک، سازند دبیل، ائوسن پیشین.
E-mail: reza.m1371@yahoo.com                                                                                                                                                        نویسنده مسئول: رضا معزي نسب*

توالی های پالئوژن- نئوژن و سازند قرمز قاره ای- آواری حرمک و متشکل از واحدها و 
رخساره های تخريبی و ندرتاً مارنی الیگو- میوسن است. همچنین در میان اين واحدهای 
 تخريبی، اليه هايی از جريان های روانه ديده می شود که ورقه های گسترده ای را تشکیل داده اند. 

پاييز 97، سال بيست و هشتم، شماره 109، صفحه 229 تا 236

1- پیش نوشتار
جهت انجام اين پژوهش، برشی مناسب با تنوع فسیلی فراوان در محدده شمال زاهدان 
عرض و   60°   50´ طول  جغرافیايی  مختصات  به  برش  اين  شد.  پیمايش  و   انتخاب 

´59  °29 و در نزديکی روستای حرمک واقع شده است )شکل1(. برش مطالعه شده از 

شکل 1- موقعیت راه  های دسترسی به منطقه مورد مطالعه )اقتباس از مؤسسه جغرافیايی و گیتاشناسی ايران،  1389(.

2- جایگاه زمین شناسی جنوب خاور ایران
زمین شناسان پهنه های زمین شناختی ايران را به واحدهای مختلف و بخش های خاور 
و جنوب خاوری ايران را با توجه به ويژگی های زمین شناختی آن با نام های متفاوتی 
ايران، خاور  فلیش  زون   Stocklin (1968( را،  ايران  خاور  پهنه  کرده اند.   تقسیم 

)Tirrul et al. (1983 زمین درز سیستان، )Berberian and King (1981 زون زابل- بلوچ 

و نوگل سادات )1372( زير پهنه سیستان نامیده اند. با توجه به فراوانی افیولیت مالنژها 
در اين محدوده )Stocklin et al. (1972 به اين پهنه زون کالردمالنژ نیز گفته اند.

زمین شناسان  توجه  مورد  ديرباز  از  پهنه  اين  رسوبی  حوضه  تکامل  و  تکوين       
بوده است. به طوری که تکامل آن از شکسته شدن خردقاره لوت- هلمند در زمان 
بین آن مورد تأکید  اقیانوسی در  کرتاسه در نظر گرفته شده و تشکیل يک حوضه 
و  Sengor (1990), Camp and Griffis (1982) .(Tirrul et al., 1983( است   بوده 

 Mc Call (1997( اين حوضه را با عنوان اقیانوس سیستان ذکر کرده اند و  Boulin (1991( 

زمان تشکیل آن را کرتاسه پايانی تا ائوسن در نظر می گیرد. در همین زمان اقیانوس 
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وجود  آن  جنوب  در  فنوج  اقیانوس  و  مرکزی  ايران  شمالی  قسمت  در  سبزوار 
و  Babazadeh and De Wever (2004( .(Fotoohi Rad et al., 2009(  داشته است 

)Babazadeh (2007 بر اساس مطالعه راديولرهای چرت های موجود در افیولیت ها، 

بررسی  با  نظر می گیرند.  آپتین آغازين در  از  قبل  را  اقیانوس سیستان  باز شدن  سن 
سیستان زمین درز  زون  در  باال  فشار  دگرگونی  سنگ های   ژئوکرونولوژيکی 

را در  اقیانوس سیستان  فرورانش حاشیه خاوری  آغاز   Fotoohi Rad et al. (2009(

اواسط کرتاسه میانی )بارمین( در نظر گرفته و اين اقیانوس را در ژوراسیک آغازين 
 Tirrul et al. (1983( .تا اوايل کرتاسه آغازين به اقیانوس فنوج متصل می دانسته اند
در  رتوک  مجموعه  ابتدا  می دانند:  بخش  سه  از  متشکل  را  سیستان  زمین درز  زون 
دوم  افیولیتی،  مجموعه های  از  متشکل  توده های  و  کرتاسه  فلیش های  شامل  خاور 
افیولیت  از  ائوسن و بخشی  تا  پايانی  فلیش های کرتاسه  از  باختر که  نه در  مجموعه 
قبلی  کمپلکس  دو  ناهمشیب  به طور  که  سفیدابه  حوضه  سوم  و  است  شده  تشکیل  
 را می پوشاند و شامل رسوبات پیش کمانی ماستريشتین تا ائوسن است. در حالی که

)Fotoohi Rad et al. (2005 and 2009 عالوه بر در نظر گرفتن يک فرورانش به زير 

بلوک لوت در زمان ائوسن، به فرورانش ديگری در زمان کامپانین-الیگوسن به زير 
بلوک افغان نیز اعتقاد دارند. )Sengor (1990 نیز فرورانش به زير بلوک هلمند را در 

نظر می گیرد.
ترکیب  تبخیری،  ريفتی-  رخساره های  نبود  ذکر  با   )1371( اشتری  و  سامانی       
عدم  لوت،  بلوک  شمال  در  آتشفشانی  فعالیت های  گسترش  آذرين،  سنگ های 

گسترش آنها در جنوب بلوک هلمند، گسترش ماگماتیزم کمانی در جنوب هر دو 
بلوک لوت و هلمند، گسترش ماگماتیزم ساب آلکالن و آلکالن در امتداد اين زون 
و تغییر رخساره های عرضی شديد اين زون؛ مسئله برخورد و اتصال دو بلوک لوت 
و هلمند را منتفی دانسته اند و بیشتر به وجود يک سیستم گسلی ترانسفورم در بین دو 

بلوک در جهات مختلف اعتقاد دارند.

3- زمین شناسی منطقه
بلوک  دو  میان  جايگیری  لحاظ  به  ايران،  خاور  فلیشی  حوضه  ساختاری  الگوی 
نشانگر  پیچیده است و  بسیار  به ويژه چیرگی زمین ساخت برخوردی  لوت و هلمند، 
يک کوهزاد درون قاره ای است )آقانباتی، 1383(. منطقه مورد مطالعه بین دو گسل 
نصرت آباد  و  کهورک  گسل  دو  عملکرد  است.  واقع شده  کهورک  و  نصرت آباد 
به گونه ای بوده است که به نظر می رسد تکامل حوضه رسوبی آن با پهنه اصلی زون 
رسوبی  و  آذرين  رخساره های  می توان  و  است  متفاوت  قدری  سیستان  زمین درز 
ترتیب  کرد.  مالحظه  آن  در  حاضر  عهد  تا  فوقانی  کرتاسه  از  را  حوضه  تکامل 
خاور  به سمت  )گسل کهورک(  باختر  از  دو گسل،  اين  بین  رسوبات  گرفتن   قرار 
و  ابتدا رخساره های رسوبی کرتاسه  در  است که  بدين  صورت  نصرت آباد(  )گسل 
پس از آن توده های آذرين گابرو و پیلوالوا )کرتاسه( مشاهده می شود که سنگ های 
آذرين ايگنمبريت، توف و توف های ريولیتی )ائوسن( به طور ناپیوسته بر روی آنها 

نهشته شده است )شکل 2(.

شکل 2-  نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه )اقتباس از بهروزی، 1372 و آقانباتی، 1370(.
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شکل 3- ستون سنگ چینه نگاری برش حرمک.

4- روش مطالعه
سازند  در  آلوئولینا  از  گونه هايی  اختصاصات  توصیف  نوشتار  اين  اصلی  هدف 
شناسايی  برای  است.  خاش  نهبندان-  زون  در  حرمک  آواری  قاره ای-  قرمز 
مطالعه  مورد  برش  از  نازک  مقطع   100 حدود  مطالعات  اين  انجام  در  آلوئولینا 
سنگ های  در   (LBF( بزرگ  کف زی  روزن برهای  مطالعات  شد.  آماده سازی 
شناسايی  اساس  که  آنجايی  از  است.  مختلفی  روش های  نیازمند  نرم  و  سخت 
و  آلومتريک  پارامترهای  مطالعه  مستلزم   (LBF( بزرگ  کف زی  روزن برهای 
در  سنگی  نمونه های  از  مختلفی  برش های  مطالعات  اين  در  است؛  بايومتريک 

گونه های  معرفی  برای  مناسب  طولی  برش های  تهیه  منظور  به  مختلف  جهات 
شد. فراهم  آلوئولینا 

5- سنگ چینه نگاری برش حرمک
اندازه گیری ها در اين برش از بازالت آغاز شده و تا کنگلومرای نزديک جاده اصلی 
زاهدان-زابل ادامه داشته است. در اين بررسی ضخامت 209 متر است. اليه های مورد 

بررسی از باال به پايین به شرح زير است )شکل 3(.
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حاوی  قلوه های  و  درشت دانه  ماسه  سیمان  دارای  کنگلومرای   :OMH1 واحد   -

و  متر   14 ضخامت  با   ... و  نومولیت  آلوئولین،  شامل  بزرگ  کف زی  روزن برهای 
.OMH22,23,24,25,26,27,28 دارای نمونه های سنگی

- واحد OMH2: ماسه سنگ، کنگلومرا و شیل قرمز با ضخامت 26/8 متر.

- واحد OMH3: کنگلومرا با سیمان ماسه درشت دانه و قلوه های حاوی روزن برهای 

دارای  و  متر   13/40 ضخامت  با   ... و  نومولیت  آلوئولین،  شامل  بزرگ  کف زی 
.OMH19,20,21 نمونه های سنگی

- واحد OMH4: ماسه سنگ، کنگلومرا، ماسه گريدد بدينگ و کنگلومرای ريزدانه 

با ضخامت 2/10 متر.
- واحد OMH5: شیل با ضخامت 21 متر.

- واحد OMH6: ماسه پبل دار با ضخامت 2/9 متر.

- واحد OMH7: ماسه پبل دار و مادستون با ضخامت 4/8 متر .

- واحد OMH8: ماسه پبل دار با ضخامت 16/7 متر.

حاوی  قلوه های  با  پبل دار  درشت دانه  ماسه  مادستون،  کنگلومرا،   :OMH9 واحد   -

و  متر   4/6 با ضخامت   ... و  نومولیت  آلوئولین،  بزرگ شامل  روزن برهای کف زی 
.OMH16,17,18 دارای نمونه های سنگی

- واحد OMH10: شیل قرمز با میان اليه هايی از کنگلومرای مونومیکتیک با قلوه های 

حاوی روزن برهای کف زی بزرگ شامل آلوئولین، نومولیت و ... با ضخامت 22 متر 
.OMH11,12,13,14,15 و دارای نمونه های سنگی

- واحد OMH11: شیل قرمز، مادستون و ماسه سنگ پبل دار با ضخامت 24 متر.

بزرگ  کف زی  روزن برهای  حاوی  قلوه های  با  کنگلومرا   :OMH12 واحد   -

سنگی  نمونه های  دارای  و  متر   3 ضخامت  با   ... و  نومولیت  آلوئولین،  شامل 

.OMH1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

- واحدOMH13: شیل قرمز با ضخامت 24 متر.

- واحدOMH14: بازالت با ضخامت 29/7 متر.

)Description( 6- توصیف
پالتفرم  در  که  هستند   (LBF( بزرگ  کف زی  روزن برهای  از  آلوئولینا  جنس های 
)نئوتتیس(  تتیس  حوضه  میانی  و  پیشین  ائوسن  پسین-  پالئوسن  کم ژرفای  کربناتی 
از  آلوئولینا  گونه های  مجموعه  کامل ترين  همچنین  داشتند.  گسترده ای  توزيع 
بخش های مختلف ايران تنها توسط )Rahaghi (1978 and 1980 شناسايی و به عنوان 

بخشی از گزارشات شرکت ملی نفت ايران به چاپ رسید. 
Phylum: Foraminifera (d›Orbigny, 1826(

Class: Tubothalamea Pawlowski et al., 2013

Order: Miliolida Pawlowski et al., 2013

Family: Alveolinoidea Ehrenberg, 1839

Genus: Alveolina D’Orbigny, 1826

Type species: Oryzaria boscii Defrance in Bronn, 1825

Alveolina canavarii Checchia-Rispolii, 1905

اندازه متوسطی دارد. قطر محوری آن 6/5 تا 8/5 میلی متر، قطر  فرم مگالوسفريک 
استوايی آن 3/5 تا 4/5 میلی متر و میزان طويل شدگی آن 1/75 تا 2 میلی متر است و 
9 دور پیچش در مقطع محوری دارد. حجره جنینی کروی است و بین 0/5 تا 0/75 

میلی متر ضخامت دارد. 4 پیچش انتهايی کشیدگی زيادی دارند )شکل 4(. 
Early Eocene (Early-Middle Cuisian( :سن

  .Alveolina canavarii Checchia-Rispolii, 1905, OMH 9,10,12 شکل 4- واحدهای

Alveolina elliptica nuttalli Davies, 1940

فرم مگالوسفريک اندازه متوسط و قطب های گرد شده ای دارد. ضخامت محوری آن 
8 میلی متر و ضخامت استوايی آن 1/5 تا 3 میلی متر است. حجره جنینی بزرگ وکروی 
کشیده  بعدی  پیچش های  و  کروی  تا  نیمه کروی  ابتدايی  پیچش  دو  تا  يک  است. 
هستند. دورهای پیچش 12 دور يا بیشتر است. مقطع عرضی حجرات در پیچش های 
 ابتدايی گرد تا نیمه گرد و در پیچش های انتهايی بیضی و عمودی هستند )شکل 5(. 

Early-Middle Eocene (Cuisian( :سن

Alveolina pasticillata Schwager, 1883

حجره  از  پس  اول  دور   5 تا   4 دارد.  متوسطی  اندازه  و  است  گرد  صدف 
هم  از  سريعاً  پیچش ها  سپس  و  است  نزديک  هم  به  و  فشرده  شدت  به  جنینی 
بسیار  آخر  پیچش   4 نهايت  در  و  می گیرند  فاصله  هم  از  دورها  می شوند؛  باز 
هستند  فشرده  و  کوچک  جوانی  مرحله  در  حجرات  می شوند.  نزديک  هم  به 

 .)6 )شکل 
Early Eocene (Early Ilerdian( :سن
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  .Alveolina elliptica nuttalli Davies, 1940, OMH 10,12 شکل 5- واحدهای

  .Alveolina pasticillata Schwager, 1883, OMH 1,3,10,12 شکل 6- واحدهای

Alveolina decipiens Schwager, 1883

فرم مگالوسفريک گرد تا کمی کشیده؛ اما فرم میکروسفريک به شکل تخم  مرغی 
تا کشیده است. 8 دور پیچش دارد. قطر صدف بین 1/5 تا 2/5 میلی متر است. 3 الی 
دور  هم  از  بعدی  در دورهای  ولی  هستند؛  نزديک  هم  به  و  ابتدايی گرد  پیچش   4
می شوند و شکل تخم  مرغی تا کشیده تری دارد. قطر پوسته بین 1/75 تا 3/5 میلی متر 

و جنس صدف از آهک پرسالنوز است )شکل 7(. 
Early Eocene (Ilerdian( :سن

Alveolina fornasinii checchia- Rispoli, 1909

پوسته اين فرم بیضی شکل و قطر آن در حدود 2/5 تا 4 میلی متر است. تعداد دورها به تدريج 
بسیار افزايش می يابد. حجره جنینی دايره ای و قطر داخلی آن 350 میکرون است. )شکل 8(. 

Early Eocene (Late Ypresian( :سن

Alveolina globula Hottinger, 1960

پوسته گلبولی شکل، تعداد دورهای پیچشی 9 تا 10 دور و فاصله دورهای پیچشی در 
بخش میانی نسبت به دورهای اول و آخر بیشتر است )شکل 9(. 

Early Eocene (Middle Ilerdian( :سن

Alveolina solida Hottinger, 1960

اين گونه به شکل گرد تا کروی و به اندازه متوسط است. دورهای اولیه بعد از حجره 
جنینی فواصل يکسانی از هم دارند؛ اما در دورهای آخر به هم نزديک تر می شوند. 

قطر محوری 3/25 و قطر استوايی 2/75 است )شکل 10(. 
Early Eocene (Early Ilerdian(  :سن
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  .Alveolina decipiens Schwager, 1883, OMH 1,9,12 شکل 7- واحدهای

  .Alveolina fornasinii checchia- Rispoli, 1909, OMH 1,9,10 شکل 8- واحدهای

  .Alveolina globula Hottinger, 1960, OMH 12 شکل 9- واحد



رضا معزی نسب و همکاران
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  .Alveolina solida Hottinger, 1960, OMH 10,12 شکل 10- واحدهای

جدول 1- هم ارزهای چینه شناسی منطقه مورد مطالعه.

7- هم ارزهای چینه شناسی منطقه مورد مطالعه در ایران
ايران  مختلف  زون های  در  مختلفی  سازندهای  و  مناطق  هم ارز  مطالعه  مورد  منطقه 

است )جدول1(.

8- پالئواکوژی و جغرافیای دیرینه      
 جنس Alveolina )بی منفذهای هم زيست دار(، در آب های نسبتاً کم عمق )0 تا 75 متر(

و روی هر نوع پی اليه زيست می کنند. جمعیت انبوه آنها در نواحی زالل و محصور 
يافت می شود  امواج  تأثیر  قاعده  نزديکی و زير  بین ريفی، در  ماسه های  پشت سد، 

زاگرسالبرزایران مرکزیزون زمین درز سیستانمنطقه مورد مطالعه

منطقه نصرت آباد، منطقه سازند قرمز قاره ای-آواری حرمک
جنوب بیرجند

سازند جهرم، سازند تله زنگ، سازند زيارتسازند قم
سازند آسماری، سازند پابده

)Geel, 2000). بنابراين جنس Alveolina مورد بررسی در آب های نسبتاً کم عمق تا 

75 متر و در نواحی زالل و محصور پشت سد، ماسه های بین ريفی، در نزديکی و زير 
قاعده در شرايط تشکیل فسیل های منطقه هستند.

مانند  روزن برهايی  در  )فلوسکولیزاسیون(  آهکی  پوسته  ضخیم شدگی  وجود       
قابل   A. solida, A. elliptica, A. pastisillata گونه های  خصوص  به   Alveolina

مشاهده است که نشان می دهد در محیط تشکیل فسیل ها، دمای 20 تا 30 درجه و 
بیشتر شرايط الیگوتروفیک حاکم بوده است.

9- نتیجه گیری
معرف سن  که  شد؛  شناسايی  آلوئولینا  از جنس  گونه   7 پژوهش،  اين  انجام  جهت 
ائوسن پیشین در سازند قرمز قاره ای- آواری حرمک است. مجموعه فسیلی موجود 
در برش حرمک با مناطق نصرت آباد، جنوب بیرجند، سازند قم، سازند جهرم، سازند 

تله زنگ، سازند آسماری، سازند پابده و سازند زيارت مشابه و قابل انطباق است. 
برای  مناسب  محیط  ايجاد  باعث  آب  سطح  آمدن  باال  و  جهانی  گرم شدگی       

روزن برهای کف زی بزرگ در محیط های دريايی پالئوسن- ائوسن شده است و با 
توجه به تکامل و گسترش سريع آنها در اين زمان، می توان از آنها جهت بازسازی 

محیط قديمی استفاده کرد.
نام  به  سازندی  می توان  حرمک  برش  در  کنگلومرايی  مجموعه  برای        

Red continental-clastic Hormak formation معرفی و پیشنهاد کرد.
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