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خاستگاه زمین ساختی ماسهسنگ های سازند بایندور (نئوپروتروزوئیک

پسین) در برش چپقلو ،شمالغرب ایران
2

نجمه اعتمادسعید *  ،1محبوبه حسینی برزی

-9استادیار زمينشناسی ،دانشکده علومزمين ،دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان.
-2دانشيار گروه زمينشناسی ،دانشکده علومزمين ،دانشگاه شهيد بهشتی.
پذیرش مقاله9015/9/24 :
تأیيد نهایی مقاله9015/7/91 :
چكیده
جایگاه زمين ساختی ایران طی نئوپروتروزوئيک پسين به خوبی شناخته شده نيست و پيشنهاداتی از حاشيه
غيرفعال (ایران بهعنوان بخشی از پالتفرم آفرو-عربی) تا حاشيه فعال (ایران بهعنوان بخشی از زمينهاي پيرامونی
گندوانا) وجود دارد .خاستگاه زمين ساختی سازند بایندور که طی این زمان نهشته شده است ،میتواند اطالعات
ارزشمندي از تکامل زمين ساختی ایران طی نئوپروتروزوئيک پسين را فراهم کند .سازند بایندور در برش چپقلو
بهطور غالب از سنگهاي سيليسی آواري ارغوانی تيره تا قرمز رنگ ،بيشتر گلسنگ و به ميزان کمتر ماسهسنگ
و سنگهاي کربناته ،تشکيل شده است ( .)~433mماسهسنگ ها حاوي مقادیر فراوانی کوارتز ،فلدسپار و قطعات
سنگی ولکانيکی (اغلب آندزیتی و ریوليتی) هستند و ترکيب ( Q44F30RF26ليتيک آرکوز تا آرکوزیک ليتارنایت)،
 Qt47F30L23و  Qm37F30Lt33دارند .این دادهها به روشنی نشان میدهد که ماسهسنگ هاي سازند بایندور از
منشا کمان ماگمایی با ترکيب سنگهاي ولکانيکی فلسيک/حدواسط و سنگهاي نفوذي گرانودیوریتی رخنمون
یافته ،منشا گرفتهاند .بلوغ نيافتگی بافتی و ترکيبی رسوبات سازند بایندور در کنار شکل نسبتا زاویهدار تا زاویهدار
دانههاي ناپایدار همانند قطعات سنگی ولکانيکی ،نشان دهنده منشا گرفتن محلی از سنگهاي رخنمون یافته
اطراف (منشاهاي نزدیک) و نهشت در یک حاشيه قارهاي فعال است .این نتایج شواهد جدیدي از نقش فرورانش
در این دوره زمانی در ایران ،بهعنوان بخشی از زمينهاي پيرامونی گندوانا را فراهم میکنند.
واژههای كلیدی :چپقلو ،خاستگاه زمين ساختی ،سازند بایندور ،کمان ماگمایی ،نئوپروتروزوئيک پسين.

* -نویسنده مسئول32400950040 :

Email: n.etemad@iasbs.ac.ir
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مقدمه
هدف اصلی از این مطالعه ،روشن ساختن شرایط
زمين ساختی ایران طی نئوپروتروزوئيک پسين
است که در بازسازي حاشيه شرقی ابرقاره گندوانا
در این زمان داراي اهميت زیادي است .این موضوع
در سالهاي اخير مورد بحثهاي زیادي قرار گرفته
است و در ميان پژوهشگران اختالف نظرهایی در
رابطه با شرایط زمين ساختی مرتبط با ریفت
(حاشيه غيرفعال قارهاي) و یا کمان (حاشيه فعال
قارهاي) وجود دارد (براي مثال :السمی9071 ،؛
رمضانی و تاکر2330 ،؛ حسن زاده و همکاران،
2331؛ شفایی مقدم و همکاران .)2395 ،با این
حال ،مطالعات انجام گرفته پيشين بيشتر بر روي
مطالعه سنگهاي آذرین متمرکز بوده و مطالعه
سکانسهاي رسوبی همراه آنها کمتر مورد توجه
قرار گرفته است (براي مثال :اعتمادسعيد و
همکاران9012 ،؛ اعتمادسعيد و همکاران.)2395 ،
این مطالعه ،گامی آغازین در شناسایی خاستگاه
سنگهاي سيليسی آواري سازند بایندور است.

سنگهاي رسوبی سيليسی آواري داراي اهميت
زیادي در مطالعه خاستگاه و جایگاه زمين ساختی
حوضههاي رسوبی هستند و حافظه پنهانی براي
بازسازي تاریخ زمين دارند (دیکينسون،9173 ،
9115؛ باتيا9115 ،9110 ،؛ روزر و کورش،9116 ،
9111؛ کندي و همکاران .) 2339 ،بهترین شيوه
استفاده از این سنگها جهت انجام مطالعات
خاستگاهی ،استفاده از مجموعهاي از مطالعات
سنگشناسی (بهویژه براي ماسهسنگ ها) ،روش-
هاي ژئوشيميایی و همينطور آناليز اورانيوم-سرب
زیرکنهاي تخریبی است (مک لنان و همکاران،
9113؛ آرمسترانگ-آلترین و همکاران،2390 ،
2395؛ اعتمادسعيد و همکاران .)2395 ،در این کار
جهت مطالعه خاستگاه زمين ساختی سازند بایندور
در برش چپقلو ،از روشهاي سنگشناسی و آناليز
مودال ماسهسنگ ها استفاده شده است .سازند
بایندور که براي اولين بار توسط اشتوکلين و
همکاران (اشتوکلين و همکاران )9164 ،در کوه
بایندور معرفی شد ،نماینده جوانترین سنگهاي
پرکامبرین در شمالغرب ایران است (Ma
551±21؛ هورتون و همکاران .)2331 ،این سازند
تنها در نواحی شمال غربی ایران برونزد دارد و به
طور معمول در بين دو سازند کاهار و سلطانيه
(حاوي مرز پرکامبرین-کامبرین) مشاهده میشود
(آقانباتی .)9010 ،با وجود مطالعاتی که اغلب جهت
روشن سازي جایگاه چينهشناسی سازند بایندور
انجام شده است (همانند :قویدل سيوکی،)9074 ،
خاستگاه سنگهاي سيليسی آواري این سازند و
استفاده از آن در بازسازي جغرافياي دیرینه کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .در این مطالعه ،براي
نخستين بار خاستگاه زمين ساختی ماسهسنگ
هاي سازند بایندور با استفاده از پتروگرافی و آناليز
مودال ماسهسنگ ها ،مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
ناحيه مورد مطالعه ،در شمال پهنه ساختاري ایران
مرکزي (آقاانباتی )9010 ،و در منطقه البرز غربی
قرار دارد (شااکل  .)9برش انتخاب شااده در درهاي
در شامال شر روستاي چپقلو واق شده است (N
ʺ 06° 99′ 06و  .)41°55′21ʺ Eسازند بایندور در
این برش از حادود  433متر گلساااناگ بااا ميااان
الیههاي ماسااهساانگی و ساانگهاي کربناتی اغلب
اساتروماتوليتی تشکيل شده و در ميان سازندهاي
کاهار و ساالطانيه (حاوي مرز پرکامبرین-کامبرین)
قرار گرفته اساات (شااکل  .)2A-Eمرز زیرین آن با
ساازند کاهار ااهرا به صااورت پيوسته و تدریجی،
همراه با تغيير رنگ از ساابز-خاکسااتري به ارغوانی
اساات .مرز باالیی آن نيز به صااورت پيوسااته و هم
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بر این ،مطاالعاه پالينولوژیکی انجام گرفته بر روي
این سازند در نزدیکی برش مورد مطالعه و در برش
الگوي آن ،واق در شاامال دهکده دوران در جنوب
زنجان ،سااان ریفئن باالیی را نشاااان داده اسااات
(قویدل سيوکی.)9074 ،

شيب با دولوميت هاي سازند سلطانيه است (شکل
.)2Eاگرچه ساان سااازند بایندور در این برش مورد
مطالعه قرار نگرفته اسات اما موقعيت چينهشناسی
آن در بين ساااازندهاي کاهار و سااالطانيه ،سااان
نئوپروتروزوئيک پسااين را پيشاانهاد میدهد .عالوه

شکل  )A :9موقعيت ناحيه مورد مطالعه (ستاره) در نقشه زمينشناسی کلی کوههاي البرز (اشتوکلين و همکاران.)9164 ،
 )Bنقشه زمينشناسی  9:933333مرزنآباد (اشتوکلين و افتخارنژاد )C .)9161 ،ستون چينهشناسی سازند بایندور در
برش مورد مطالعه.

کااون ا اای9114 ،؛ کااو .)2393 ،اسااااتااراتااژي
نمونهبرداري و فواصال نمونهبرداري سايستماتيک،
بساااتاه به شااارایط برش مورد مطالعه و با هدف
برداشات واحدهاي ليتوستراتيگرافيکی ماسهسنگی

پس از بازدیدهاي صحرایی و با تعيين حدود برش
مورد مطالعه 73 ،نمونه به صااورت ساايسااتماتيک
(جهت پوشش کامل برش) و هدفدار برداشت شد
(روشهاااي نمونااهبرداري براساااا  :لویز و مااک
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بودن اغلب ماساهسانگ ها 01 ،نمونه ماسهسنگی
مناساب براي این کار انتخاب گردید .سپس -433
 033داناه در این نموناهها توساااط نقطه شااامار
مکانيکی و با روش گزي-دیکينسون( 2اینگرسول و
همکااران )9114 ،شااامارش گردیدند .متغيرهاي
شمارش شده در جدول  9و نتایج به دست آمده از
نقطه شاماري ماسااهساانگ هاي سازند بایندور در
جدول  2نشان داده شده است.

بوده اساات .از نمونههاي برداشاات شااده مناسااب،
مقاط نازک ميکروساااکوپی تهيه گردید .مطالعات
ميکروساااکوپی و پتروگرافی بر روي مقااط نازک
ماساهسانگی در آزمایشاگاه ميکروسکوپی دانشگاه
تحصااايالت تکميلی علوم پایه زنجان انجام گرفت.
پس از مطالعات پتروگرافی ،نمونههاي ماسهسنگی
دانه متوسااط خوب جورشااده جهت آناليز مودال و
نقطه شماري انتخاب گردیدند .با توجه به ریز دانه

شاکل  :2ماساهسانگ هاي خاکستري-سبز سازند کاهار ( )Aدر مقایسه با ماسه سنگ هاي ارغوانی رنگ سازند بایندور
( ،)Bکربناتهاي اساتروماتوليتی که به صاورت ميان الیه با سيليسی آواريها قرار گرفتهاند ( ،)Cگلسنگهاي ارغوانی،
اصلیترین تشکيل دهندههاي سازند بایندور ( ،)Dمرز باالیی سازند بایندور با دولوميتهاي سازند سلطانيه (.)E

2-Gazzi-Dickinson method
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تشکيل دهندههاي ماسهسنگ هاي مورد مطالعه به
ترتيب فراوانی شامل کوارتز ،فلدسپار و قطعات
سنگی ولکانيکی و به ميزان کمتر مسکویت و کانی-
هاي سنگين اپک و شفاف هستند .کوارتزها به طور
غالب مونوکریستال ،با نسبت کوارتز مونوکریستال
به پلی کریستال ( )Qm/Qpمعادل  1/17و
خاموشی مستقيم تا موجی خفيف هستند
(کوارتزهاي پلوتونيک؛ شکل  .)0Aفلدسپارها نيز
هم به صورت فلدسپارهاي پتاسيمدار (اغلب
ارتوکالز) و هم به صورت پالژیوکالز ،با نسبت
پالژیوکالز به فلدسپارهاي پتاسيم ( )P/Kمعادل
 3/11مشاهده میشوند (شکل  .)0Bبا این تفاوت
که پالژیوکالزها اغلب درشت ،زاویهدار و تازه اما
فلدسپارهاي پتاسيمدار اغلب نيمه گرد شده تا گرد
شده و آلتره هستند (شکل  .)0Bاصلیترین قطعات
سنگی مشاهده شده در ترکيب این ماسهسنگ ها
نيز قطعات سنگی ولکانيکی با ترکيب حدواسط تا
اسيدي (اغلب آندزیتی و ریوليتی) و با بافت
ميکروليتی و فلسيک هستند (شکل  .)0Cقطعات
سنگی چرتی نيز با فراوانی اندک مشاهده میشوند.
عالوه بر این ،کانیهاي فرعی شامل ميکاها (اغلب
مسکویت) ،کانیهاي سنگين اپک و کانیهاي
سنگين شفاف (اغلب زیرکن) 2% ،تا ( 22به طور
ميانگين  )99%ماسهسنگ هاي مورد مطالعه را
تشکيل میدهند.

بحث و نتایج
ماسهسنگ هاي سازند بایندور در برش مورد مطالعه
اغلب ریز تا متوسط دانه ،حاوي دانههاي نيمه گرد
شده تا نيمه زاویهدار با جورشدگی متوسط تا خوب
و از نظر بافتی نابالغ هستند (شکل  .)0A-Cالبته
توجه به این نکته ضروري است که هرچند براسا
نتایج به دست آمده از نقطه شماري ،ماسهسنگ
هاي سازند بایندور حاوي  0تا  22درصد (به طور
ميانگين  )99%ماتریکس هستند ،با این حال طبق
طبقهبندي دیکينسون ( )9173براي ماتریکس ها،
بخش زیادي از ر هاي موجود در ترکيب این ماسه
سنگ ها دیاژنزي هستند .این ذرات ریزدانه
ناپيوسته از طریق فشار و جریان یافتن دانههاي
آواري ضعيف همانند قطعات سنگی ریزدانه در
فضاهاي خالی مجاور شکل گرفتهاند .بخشی از آنها
نيز محصوالت هوازدگی فلدسپارها و قطعات سنگی
ولکانيکی هستند .توزی نامنظم ،ساختارهاي شعله
مانند و محصور شدن توسط دانههاي سختتر ،از
شواهد شناسایی این نوع ماتریکس هستند (شکل
 .)0Aبا این حال نمیتوان تمامی این ماتریکس را
به ماتریکس دروغين نسبت داد و سهمی براي
ماتریکس اوليه (پروتوماتریکس) در نظر نگرفت.
عالوه بر این ،سيمان کوارتزي رورشدي هم محور،
اصلیترین سيمان مشاهده شده در ترکيب ماسه-
سنگ هاي بایندور است (شکل  .)0Bاصلیترین
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جدول  :9پارامترهاي شمارش شده در ماسهسنگ هاي مورد مطالعه (دیکينسون.)9115 ،

جدول  :2دادههاي حاصل از نقطه شماري  033تا  433دانه در ماسهسنگ هاي سازند بایندور .به اسامی خالصه شده
در جدول  9اشاره شده است.
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میگيرند .ویژگی اصلی ماسههاي مشتق شده از
کمان ماگمایی ،ترکيب فلدسپاتوليتيک تا
ليتوفلدسپاتيک با نسبت باالي  P/Kو Lv/Ls
(نسبت قطعه سنگ ولکانيکی به قطعه سنگ
رسوبی) است (دیکينسون .)9115 ،پایين آمدن
نسبت  P/Kدر ماسهسنگ هاي این خاستگاه زمين
ساختی ،همانند ماسهسنگ هاي سازند بایندور ،به
فرسایش عميق 4مجموعههاي کمانی نسبت داده
میشود (دیکينسون.)9115 ،

بهطور کلی ماسهسنگ هاي سازند بایندور در برش
چپقلو ترکيب ليتيک آرکوز تا فلدسپاتيک ليتارنایت
و به ميزان کمتر آرکوز دارند (براسا طبقهبندي
فولک ()9113؛ شکل  .)0Dبا استفاده از دیاگرام-
هاي مثلثی تفکيک خاستگاه دیکينسون (،)9115
ميانگين ترکيب مودال ماسهسنگ هاي سازند
بایندور  Qt47F30L23و  Qm37F30Lt33است (شکل
 .)4براین اسا ماسهسنگ هاي گري وکی سازند
بایندور در هر دو مثلث ،درون یا در مجاورت
محدوده منشا کمان ماگمایی فرسایش یافته 0قرار

شکل  :0تصاویر ميکروسکوپی از ماسهسنگ هاي سازند بایندور .کانیهاي کوارتز تک بلور و ماتریکس هاي دیاژنزي نشان
داده شده با فلش ( ،)Aپالژیوکالز و سيمانهاي رورشدي کوارتزي مشخص شده با فلش ( )Bو قطعات سنگی ولکانيکی
( )Cدر این تصاویر مشاهده میشوند .براسا طبقهبندي فولک ( )9113اغلب ماسهسنگ هاي سازند بایندور ترکيب
ليتيک آرکوز تا فلدسپاتيک ليتارنایت نشان میدهند.

4-Deep dissection

3-Dissected magmatic arc

55

خاستگاه زمين ساختی ماسهسنگ هاي سازند بایندور 56 ................................................................................................

شکل  :4نتایج آناليز مودال در ماسهسنگ هاي سازند بایندور بر روي دیاگرامهاي تفکيک کننده خاستگاه زمين ساختی
دیکينسون (.)9115

بر این ،اندیس آلتراسيون مينرالوژیکی( 5جانسون،
 )9110که از محاسبه نسبت کوارتز به مجموع دانه-
هاي کوارتز ،پالژیوکالز و فلدسپار به دست میآید،
در ماسهسنگ هاي بایندور از  45%تا  71و به طور
ميانگين  51%است (جدول  .)2این مقادیر نشان
دهنده هوازدگی متوسط ناحيه منشا رسوبات است.

به منظور بررسی اثر آب و هوا بر ترکيب ماسهسنگ
هاي سازند بایندور در برش مورد مطالعه ،دادههاي
به دست آمده از نقطه شماري ،در نمودار ساتنر و
دوتا ( )9116وارد شدند (شکل  .)5نتایج به دست
آمده نشان دهنده شرایط آب و هوایی خشک تا
نسبتا مرطوب در زمان نهشت رسوبات است .عالوه

شکل  :5وارد نمودن دادههاي حاصل از نقطه شماري در نمودار ساتنر و دوتا (.)9116

ساخت و ليتولوژي سنگهاي منشا رسوبات اشاره
کرد (باگز .)2331 ،هرچند ،فرآیندهایی از قبيل
هوازدگی و چرخه مجدد رسوبی نيز میتوانند بر

بحث
ترکيب رسوبات سيليسی آواري تحتتاثير عوامل
مختلفی است که از مهمترین آنها میتوان به زمين
5-MIA: Mineralogical Index of Alteration
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روي ترکيب نهایی رسوبات اثر بگذارند .تاثير این
فرآیندها تا حد زیادي به آب و هوا (شدت هوازدگی)
و زمان سپري شده بين فرسایش و نهشت (مدت
هوازدگی) بستگی دارد .این فرآیندها با حذف
انتخابی کانیهاي با پایداري کم ،سبب تفسير
نادرست خاستگاهی از روي مجموعه کانیهاي
باقيمانده در رسوبات میشوند و به همين علت نيز
باید پيش از هرگونه نتيجهگيري خاستگاهی ،مورد
بررسی قرار گيرند (هاگتون و همکاران.)9119 ،
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهند
که ماسهسنگ هاي سازند بایندور ،از نظر ترکيبی
سيليسی آواريهاي نابالغ هستند و ترکيب ليتيک
آرکوز تا فلدسپاتيک ليتارنایت دارند .حفظ کانیها
و قطعات سنگی ناپایدار و مستعد هوازدگی
شيميایی در ترکيب این ماسهسنگ ها نشان دهنده
شرایط خاصی همانند سرد یا خشک بودن آب و هوا
و باال آمدن سری ناحيه منشا است (فولک.)9113 ،
به این ترتيب شواهد سنگشناسی نشان میدهند
که ترکيب اوليه رسوبات بایندور تغييرات زیادي را
تحمل نکرده است و تفسير خاستگاهی آنها تا حد
زیادي قابل اعتماد است .همانطور که در طرح
مسئله عنوان گردید ،شرایط زمين ساختی ایران
طی نئوپروتروزوئيک پسين ،مورد بحثهاي زیادي
قرار گرفته است .در بين محققين اختالف نظرهایی
در رابطه با ماگماتيسم هاي مرتبط با ریفت و یا
کمان و به تب آن شرایط حاشيه غيرفعال و یا فعال
قارهاي در این زمان وجود دارد (رمضانی و تاکر،
2330؛ حسن زاده و همکاران2331 ،؛ هورتون و
همکاران2331 ،؛ شفایی مقدم و همکاران.)2395 ،
از طرف دیگر ،مطالعات پالينولوژیکی (قویدل و
همکاران )9074 ،و سن سنجی اورانيوم-سرب
زیرکنهاي تخریبی (هورتون و همکاران2331 ،؛

هنرمند و همکاران )2396 ،نشان دادهاند که سازند
بایندور سن نئوپروتروزوئيک پسين و معادل زمان
مورد بحث را دارد .به همين دليل ،خاستگاه زمين
ساختی سازند بایندور میتواند اهميت زیادي در
تعيين شرایط زمين ساخت حاکم بر زمان شکل-
گيري پی سنگ رسوبی ایران طی نئوپروتروزوئيک
پسين داشته باشد .استفاده از روشهاي کالسيک
در تعيين خاستگاه زمين ساختی این ماسهسنگ ها
(آناليز مودال) ،نشان دهنده خاستگاه زمين ساختی
کمان ماگمایی فرسایش یافته براي آنها است .این
نتایج نشان دهنده شرایط همراه با زمين ساخت
مرتبط با فرورانش در این دوره زمانی
(نئوپروتروزوئيک پسين) در ایران و مطابق با مدل
حاشيه فعال قارهاي و نه ریفتينگ است .در این
مدل ،بلوکهاي ایران همانند زمينهاي کمانی
آوالونيا )543-643 Ma( 6و کادوميا-696 Ma( 7
 )543بخشهایی از زمينهاي حاشيهاي گندوانا1
بودهاند که در طول حاشيه قارهاي گندوانا قرار
داشتهاند (حسن زاده و همکاران2331 ،؛ ساکی،
2393؛ عزیزي و همکاران2399 ،؛ شفایی مقدم و
همکاران .)2395 ،عالوه بر این ،شواهد بافتی این
ماسهسنگ ها و تازه و زاویهدار بودن قطعات ناپایدار
(همانند پالژیوکالزها و قطعات سنگی ولکانيکی)
نشان میدهند که حداقل بخشی از رسوبات حوضه
نهشتی سازند بایندور از منشاهاي نزدیک تامين
شدهاند .بر این اسا  ،قسمتی از رسوبات سازند
بایندور از منشاهاي ولکانيکی (اغلب آندزیتی و
ریوليتی) و پلوتونيکی مشتق شده و احتماال در
حوضههاي مرتبط با کمان نهشته شدهاند .هرچند
الگوي توزی زیرکنهاي تخریبی این ماسهسنگ ها
(هورتون و همکاران ،)2331 ،کوهزایی شر آفریقا
را نيز به عنوان منب رسوب مهم دیگري براي

6-Avalonia
7-Cadomia

8-Peri-Gondwanan Terranes
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کاهار را از طریق مطالعات آناليز مودال ،آناليز کانی-
هاي سنگين ،ژئوشيمی گلسنگها و سن سنجی
زیرکنهاي تخریبی ،در برشهایی همانند برش
نمونه (کوه کاهار) در البرز مرکزي و شرقی مورد
مطالعه قرار دادند و نتایج مشابهی با این مطالعه
گزارش نمودند .این محققين ميانگين ترکيبی
 Qt39F40L21و  Qm32F40Lt28را براي ماسهسنگ
هاي ليتيک آرکوزي کاهار در برش نمونه (کوه
کاهار) گزارش کردند که شباهت زیادي به ميانگين
ترکيبی ماسهسنگ هاي بایندور در این مطالعه دارد
( Qt47F30L23و  .)Qm37F30Lt33همچنين ،جایگاه
زمين ساختی کمان ماگمایی فرسوده و منشأ
نزدیک به حوضه (اغلب آندزیتی و ریوليتی) براي
رسوبات کاهار نيز همخوانی زیادي با نتایج به دست
آمده در این مطالعه دارد .عالوه بر این که این
همخوانی شاهدي دیگر بر جایگاه زمين ساختی
حاشيه فعال قارهاي براي ایران طی نئوپروتروزوئيک
پسين است ،نشان دهنده شباهت بسيار زیاد دو
سازند است .نکته جالب توجه این است که ميان
الیههاي ماسهسنگی و گلسنگی قرمز رنگ که تنها
شاهد جداسازي سازند کاهار از سازند سلطانيه
هستند ،در سازند کاهار نيز مشاهده میشوند که
البته بر روي رنگ کلی سازند تاثير زیادي نگذاشته-
اند .بر این اسا به احتمال زیاد سازند بایندور،
بخش باالیی سازند کاهار در ناحيه مورد مطالعه
است ،که البته تایيد این فرضيه نيازمند مطالعات
جام ژئوشيميایی است.

نهشتههاي بایندور معرفی میکند .الزم به ذکر است
که ماهيت سازند بایندور و ارتباط آن با سازند کاهار
هنوز به روشنی مشخص نيست و این عقيده نيز
وجود دارد که این سازند تنها بخش باالیی سازند
کاهار است .به غير از رخنمونهاي موجود در کوه-
هاي سلطانيه زنجان ،تاکنون سازند بایندور از
بخشهاي مرکزي و یا شرقی البرز گزارش نشده
است و در این نواحی سازند کاهار به طور مستقيم
و با مرزي پيوسته با سازند سلطانيه پوشيده میشود
(آقانباتی .)9010 ،اشتوکلين و همکاران ()9164
عقيده دارند که وجود نداشتن سازند بایندور در این
نواحی به دليل نازک شدن تدریجی و حذف جانبی
این سازند است .در ناحيه زنجان سازند بایندور به
طور مستقيم بر روي سيليسی آواريهاي سازند
کاهار و یا گرانيت دوران قرار دارد و توسط سازند
سلطانيه پوشيده میشود .اشتوکلين و همکاران
( )9164عقيده دارند که به جز یک تفاوت رنگ
واضح از رنگهاي به طور غالب سبز در پایين و
رنگهاي به طور غالب قرمز در باال ،جدا کردن
سازندهاي کاهار و بایندور در این نواحی بسيار
دشوار است ،چرا که ویژگیهاي سنگی این دو
سازند بسيار مشابه است .این محققين ،این تغيير
رنگ را نشان دهنده یک هياتو رسوبی بزرگ یا
ناپيوستگی میدانند (اشتوکلين و همکاران.)9164 ،
با این حال ،در ناحيه مورد مطالعه مرز ناپيوستهاي
ميان سيليسی آواريهاي غالبا سبز رنگ منتسب به
سازند کاهار و سيليسی آواريهاي غالبا قرمز رنگ
منتسب به سازند بایندور مشاهده نمیشود .نکته
جالب توجه این است که ماسهسنگ هاي سازند
بایندور فاقد قطعات سيليسی آواري گلسنگی،
ماسهسنگی و یا کربناته سازند کاهار هستند که
وجود ناپيوستگی با نبود زمانی بين دو سازند را
پرسش آميز میکند .عالوه بر این ،اعتمادسعيد و
همکاران ( )2395 ،9010 ،9012خاستگاه سازند

نتیجهگیری
ماسهسنگ هاي سازند بایندور در برش چپقلو از
نظر بافتی و ترکيبی نابالغ هستند و ترکيب آنها
نشان دهنده هوازدگی متوسط ناحيه منشا رسوبات
است .کوارتزهاي مونوکریستال ،فلدسپارهاي
پتاسيم و پالژیوکالز و قطعات سنگی ولکانيکی
آندزیتی و ریوليتی اصلیترین تشکيل دهندههاي
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کاهار و بایندور ،عدم وجود قطعات سازند کاهار در
ماسهسنگ هاي بایندور و عدم وجود مرز فرسایشی
مشخص در مطالعات صحرایی ،نشان میدهند که
سازند سرخ رنگ بایندور در برش مورد مطالعه ،به
احتمال فراوان بخش باالیی سازند کاهار است.

این ماسهسنگ ها هستند .ماسهسنگ هاي سازند
بایندور ترکيب ليتيک آرکوز تا فلدسپاتيک
ليتارنایت دارند .حفظ کانیها و قطعات سنگی
ناپایدار و مستعد هوازدگی شيميایی در ترکيب این
ماسهسنگ ها نشان دهنده شرایط خاصی همانند
سرد یا خشک بودن آب و هوا و باال آمدن سری
ناحيه منشا است .خاستگاه زمين ساختی ماسه-
سنگ هاي سازند بایندور کمان ماگمایی فرسایش
یافته است که اصلیترین منشا رسوبات در آن
پوششهاي ولکانيکی و ریشههاي پلوتونيکی
رخنمون یافته هستند .این خاستگاه با مدل زمين
ساختی حاشيه فعال قارهاي براي ایران طی
نئوپروتروزوئيک پسين همخوان است .شباهت
ترکيبی و خاستگاهی ماسهسنگ هاي سازندهاي

سپاسگزاری

از همفکريهاي فراوان دکتر هوشمندزاده و هم-
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