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رخساره ها، محيط هاى رسوب گذاري و چينه نگاري 
سكانسي توالي رسوبي پرمين در ناحيه خوش ييالق 

رضا حسنى1، ميررضا موسوى2، محمد لنكرانى(3 و *) و رضا اهرى پور4   
1. كارشناسى ارشد، گروه زمين شناسى، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران

2. استاديار، گروه زمين شناسى، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران
3. دانشجوى دكترا، دانشكده زمين شناسى، پرديس علوم، دانشگاه تهران، تهران 

4. استاديار، دانشكده علوم زمين، دانشگاه دامغان، دامغان

چكيده
مختلط  ماهيت  كه  است  روته  و  دورود  سازند  دو  شامل  خوش ييالق  ناحيه  در  پرمين  رسوبي  توالي 
آواري-كربناته نشان مي دهد. سازند دورود، با سنگ شناسى غالب آواري، بخش زيرين اين نهشته ها را 
تشكيل مي دهد و سازند روته، با سنگ شناسى كربناته، بخش فوقاني توالي را دربرمي گيرد. بررسي هاي 
اين  در  كربناته  رخساره  و 15  آواري  رخساره  شناسايي 6  به  منجر  آزمايشگاهي  مطالعات  و  صحرايي 
توالي گرديده است. رخساره هاي آواري در قالب چهار مجموعه رخساره اي درون كانال رودخانه اي، 
بيرون كانال رودخانه اي، ساحل و تاالب و رخساره هاي كربناته در پنج كمربند رخساره اي پهنه كشندي، 
تاالب، پشته هاي كربناته، رمپ مياني و رمپ بيروني دسته بندي شده اند. رخساره هاي آواري در سيستم 
رودخانه اي- ساحلي سازند دورود نهشته شده اند و رخساره هاي كربناته در پالتفرم كربناته نوع رمپ 
شكل گرفته اند. اين رمپ كربناته، محيط رسوبگذاري سازند روته بوده است. تحليل چينه نگاري سكانسي 
منجر به شناسايي نه مرز سكانسي (نوع اول)، هشت سطح حداكثر غرقابي و هشت سكانس رسوبي 
در اين مجموعه گرديده است. سكانس هاي رسوبي تشكيل دهنده توالي رسوبي، با توجه به بازه زماني 

دربرگيرنده و ضخامت، از نوع سكانس هاي رده سوم مي باشند.

واژه هاي كليدي: پرمين، سازند دورود، سازند روته، رخساره، محيط رسوبگذاري، چينه نگاري سكانسي، 
ناحيه خوش ييالق. 

 

تاريخ دريافت: 89/11/16
تاريخ پذيرش: 91/9/12

مقدمه
(پرمين  دورود  سازندهاي  شامل  البرز  در  پرمين  نهشته هاي 
در  است.  فوقاني)  (پرمين  نسن  و  مياني)  (پرمين  روته  زيرين)، 
ناحيه مورد مطالعه، دو سازند دورود و روته گسترش دارند ليكن 
سازند نسن به چشم نمي خورد. برش نمونه سازند دورود اولين 
وي  شد.  انتخاب  جيرود  دره  در   Assereto (1963) توسط  بار 
قرمز  شيل  و  ماسه سنگ  كنگلومرا،  را  سازند  اين  سنگ شناسى 
كرد.  معرفي  فوزولين دار  آهك هاي  از  نازكي  طبقات  همراه  به 
روته  دره  در  نيز  را  روته  سازند  نمونه  برش   Assereto  (1963)

انتخاب و سنگ شناسى آن را آهك خاكستري تا تيره با ميان اليه هاي 
نازك مارني توصيف نمود. 

ناحيه مورد مطالعه در 35 كيلومتري شهرستان آزادشهر در كنار 
36 عرض شمالي و جاده آزادشهر - شاهرود به مختصات ˊ55 ,̊
تقسيم بندي  براساس  (شكل1).  دارد  قرار  شرقي  طول   55 ̊,  27ˊ
Stocklin (1968) اين ناحيه جزو پهنه البرز شرقي در نظر گرفته 
مي شود (شكل1). نهشته هاي پرمين ناحيه مورد مطالعه به صورت 
مختلط آواري- كربناته است كه بخش آواري آن (سازند دورود) 
در زير و با يك ناپيوستگي بر روي سازند مبارك قرار مي گيرد و 

فصلنامه زمين شناسي ايران، سال ششم، شماره بيست و چهارم، زمستان 1391، صفحات 19ـ32
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بخش كربناته آن، سازند روته، بر روي سازند دورود قرار گرفته 
مي شود  پوشانده  اليكا  سازند  ورميكوله  آهك هاي  توسط  خود  و 
مزوزوئيك  و  پالئوزوئيك  رسوبي  واحدهاي  بين  مرز  (شكل2). 
با يك افق التريتي مشخص مي شود. ضخامت سازند دورود در 

اين منطقه 68 متر و شامل كنگلومرا، ماسه سنگ، شيل و طبقات 
نازك آهكي مي باشد. سازند روته نيز با ضخامت 179 متر از آهك 
ضخيم تا نازك اليه خاكستري تا كرم رنگ با ميان اليه هاي آهك 

مارني تشكيل شده است. 

شكل1. موقعيت جغرافيايى برش خوش ييالق و راه هاى دسترسى به آن بر روى نقشه پهنه هاى ساختارى ايران (با اصالحات از Stocklin, 1968). منطقه مورد 
مطالعه با ستاره نشان داده شده است.

شكل2. موقعيت چينه اى نهشته هاى پرمين در برش مورد مطالعه، ديد به سمت شمال شرق.
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1. Alizarine Red S.
2. Potassium Ferricyanide
3. Facies association
4. Intra-fluvial channel 
5. Overbank
6. Beach
7. Lagoon
8. Tidal flat
9. Shoal
10. Mid ramp
11. Outer ramp
12. Orthoconglomerate
13. Sublitarenite

روش مطالعه
رخنمون هاي  ميان  از  مناسب  صحرايي  برش  انتخاب  از  پس 
موجود، اندازه گيري برش منتخب و توصيف واحدهاي سنگي آن 
با پيماش افقي و قائم صورت گرفت. در بررسي هاي صحرايي، 
سطوح  واحدها،  هندسي  اختصاصات  بر  مبناي  رسوبي  توالي 
چينه اي، ساخت هاي رسوبي و اجزاي زيستي و غيرزيستي طبقات 
مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت. به منظور تعيين دقيق 
بر  عالوه  پرمين،  نهشته هاي  رسوبگذاري  محيط  و  رخساره ها 
سازند  از  نمونه   34) سنگي  نمونه   96 تعداد  صحرايي،  توصيف 
دورود و 62 نمونه از سازند روته) بر اساس تغييرات سنگ شناختى 
توسط  برش ها  اين  همه  شد.  تهيه  نازك  برش  آنها  از  و  انتخاب 
از  كلسيت  تشخيص  جهت  پتاسيم2  فروسيانيد  و  قرمز1  آليزارين 
و  كلسيتى  سيمان  بودن  آهن  بدون  يا  بودن  آهن دار  و  دولوميت 
براي  شدند.  رنگ آميزي   Dickson (1966) روش  به  دولوميتى 
فسيلي  قطعات  پلوئيد،  (اووئيد،  رخساره  اجزاي  فراواني  تعيين 
(Bacelle and Bo- مقايسه اي  نمودارهاي  از  ذرات آواري)  و 
sellini, 1965) كمك گرفته شده است. براي نامگذاري سنگ هاي 
از  كربناته  سنگ هاي  براي   ،Folk (1974) تقسيم بندي  از  آواري 
 Emery and Klovan با اصالحيه Dunham (1962) تقسيم بندي
 Mount (1971) و براى سنگ هاى مختلط آوارى-كربناته از روش
(1985) استفاده شده است. به منظور تفسير رخساره هاي آواري از 
الگوي Miall (1996, 2002) و براي تفسير رخساره هاي كربناته از 
روش Flügel (2004) استفاده شده  است. همچنين براى تشخيص 
شده  ارائه  مدل هاى  از  تراكت ها  سيستم  و  سكانس ها  تفكيك  و 

توسط Hunt and Tucker (1992) بهره گرفته شده است.

رخساره ها
سيستم  يك  در  مطالعه  مورد  منطقه  در  پرمين  نهشته هاي 
اين  آواري  بخش  تفسير  گرفته اند.  شكل  آواري- كربناته  مختلط 
نهشته ها بيشتر مبتني بر مشاهدات صحرايي (وضعيت طبقه  بندي، 
و  آنها)  جانبي  تغييرات  و  اليه ها  هندسه  رسوبي،  ساخت هاي 
ميزان  و  (نوع  پتروگرافي  مطالعات  اساس  بر  آن  كربناته  بخش 
بافت  و  فسيل ها  سيمان،  نوع  و  خميره  فراواني  دانه ها،  فراواني 
و  صحرايي  مشاهدات  تركيب  گرفته  است.  صورت  رسوبي) 
مطالعات آزمايشگاهي منجر به شناسايي 6 رخساره آواري متعلق 
به 4 مجموعه رخساره اي3 درون كانال رودخانه اي4، بيرون كانال 

به  متعلق  كربناته  رخساره   15 و  تاالب7  و  ساحل6  رودخانه اى5، 
رمپ  كربناته9،  پشته  تاالب،  پهنه كشندي8،  رخساره اي  كمربند   5
مياني10 و رمپ خارجي11 گرديده است. ارتباط قائم رخساره ها به 
صورت يك ستون رسوب شناختي ارائه گرديده  است (شكل3) و 

توصيف اين رخساره ها در ذيل مي آيد. 

رخساره هاي آواري
مجموعه رخساره اى درون كانال رودخانه اى

رخساره ارتوكنگلومرا12 با طبقه بندى مورب (Gt): اين رخساره 
داراي مورفولوژي مطبق و اليه اي با يك سطح فرسايشي در قاعده 
مي باشد (شكل3). طبقه بندى مورب تراف ساخت رسوبى غالب 
اين رخساره است، اندازه دانه ها در آن در حد گرانول تا پبل بوده 
و از پايين به سمت باال اندازه دانه ها كوچكتر شده و در انتها به 
ماسه ختم مي شود (شكل A-4). سيمان آن از نوع كلسيتي است 
مي شود.  مشاهده  در  آن  كمتر  مقدار  به  نيز  دولوميتي  سيمان  اما 
ذرات تشكيل دهنده اين كنگلومرا شامل كوارتز و خرده سنگ هاي 
بيشترين  آن  در  چرت  قطعات  كه  مي باشند  رسوبي  و  ولكانيكي 
فراواني را دارند. اين ذرات داراي جورشدگي متوسط تا خوب 
بوده و از نظر گردشدگي، نيمه گرد شده تا گردشده مي باشند. اين 
Read-) شده  است  نهشته  رودخانه اي  كانال هاي  درون  رخساره، 

 .(ing, 1996

مجموعه رخساره اى بيرون كانال رودخانه اى
موازى  طبقه بندى  با  اليه  متوسط  ساب ليت آرنايت13  رخساره 
(Sh1): اين رخساره شامل ماسه سنگ هاي ساب ليت آرنايتى قرمز 
رنگ نازك اليه، ورقه اي شكل و داراي كاني هاي سنگين مي باشد 
منتهى  شيل هاى قرمز رنگ دشت سيالبى  جانبى به  در جهت  كه 
درصد   25 كوارتز،  درصد   75 حدود  از  رخساره  اين  مى گردند. 
خرده - سنگ و مقدار خيلي كمي فلدسپات (ارتوز و ميكروكلين) 
تشكيل شده  است (شكل D-4). خرده سنگ هاي موجود در اين 
رخساره از نوع چرتي و كربناته مي باشند. اندازه دانه ها درحد ماسه 
متوسط تا ريزدانه بوده و داراي جورشدگي خوب و نيمه زاويه دار 
كربناته  و  هماتيتى  سيمان  توسط  دانه ها  مابين  فضاى  مي باشند. 
به  تركيبي  و  بافتي  بلوغ  نظر  از  ماسه سنگ ها  اين  است.  شده  پر 
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شكل3. نمودار رسوب شناختى نهشته هاى پرمين در برش خوش ييالق
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از  كروس پهن  زيرمحيط  در  رخساره  اين  مي باشند.  بالغ  صورت 
شده  است  نهشته  رودخانه اى  كانال  بيرون  رخساره اي  مجموعه 

 .(Reading, 1996)
بخش  رخساره  اين   :(Fl1) نازك اليه1  قرمز  شيل   رخساره 
قابل توجهى از نهشته هاى سازند دورود را به خود اختصاص داده 
دورود،  سازند  ميانى  و  ابتدايى  قسمت هاى  در  (شكل3).  است 
با  قرمزرنگ  نازك اليه  شيل هاى  از  و  داشته  را  بيشترين گسترش 
است.  شده  تشكيل  قرمز  ماسه سنگ هاى  از  نازك  ميان اليه هايى 
در بعضى از افق ها گرهك هاى آهن و منگنز به صورت پراكنده 
وجود  علت  به  شيل ها  اين  رنگ  مى شوند.  ديده  شيل ها  اين  در 
نشان دهنده  كه  بوده  تيره  قرمز  تا  قرمز  رنگ  به  آهن  اكسيدهاى 
نهشته شدن آنها در محيط اكسيدان مى باشد (Tucker, 2001). اين 
استاندارد  رخساره هاى  با  مشابه  اختصاصات  داراى  كه  رخساره 
سيالبى  دشت  زيرمحيط  به  است،   (Miall, 1985, 1996)ا(Fl)
ضخامت  قرمز،  رنگ  علت  به  شيل ها  اين  مى شود.  داده  نسبت 
قابل توجه و وجود ميان اليه هاى نازك ماسه اى، به دشت سيالبى 
(Tucker, مى شود  داده  نسبت  مئآندرى  رودخانه اى   سيستم  يك 

.(2001

مجموعه رخساره اى ساحل
رخساره كوارتزآرنايت2 با طبقه بندى موازى (Sh2): اين رخساره 
اليه  متوسط  تا  نازك  قرمز رنگ  كوارتزآرنايتى  ماسه سنگ هاي  از 
شده  است (شكل  تشكيل  موازي  الميناسيون  و  طبقه بندي  داراي 
3). اين ماسه سنگ ها داراي بيش از 95 درصد كوارتز هستند كه 
تك بلوري  و  مستقيم  خاموشي  با  كوارتزهاي  نوع  از  آنها  اغلب 
مي باشند. اندازه دانه هاي كوارتز در حد ماسه متوسط تا ريز است 
كه داراي جورشدگي خوب بوده و نيمه زاويه دار مي باشند (شكل
B-4). از نظر بلوغ بافتي به علت فقدان رس، جورشدگي خوب 
و  بوده  فوق بالغ  تا  بالغ  سنگ ها  ماسه  اين  متوسط،  گردشدگي  و 
از نظر بلوغ تركيبي نيز با وجود بيش از 95 درصد ذرات كوارتز، 
و  سيليسى  ماسه سنگ ها،  اين  در  غالب  سيمان  هستند.  فوق بالغ 
هماتيتي و سيمان فرعى، كربناته است. اين رخساره در ارتباط با 
.(Reading, 1996; Selley, 1996) محيط ساحل نهشته شده  است

 :(Sh3) موازى  طبقه بندى  با  كالك ليتايت3  هيبريد  رخساره 
نازك اليه  تا  متوسط  ماسه سنگ هاي  كالك ليتايتى  از  رخساره  اين 
تشكيل شده  است. اندازه دانه هاي كوارتز در اين رخساره از ماسه 
خيلي ريز تا ريز دانه متغير مي باشد. دانه ها داراي جورشدگي خوب 
بوده و نيمه زاويه دار مي باشند (شكل C-4). اجزاى كربناته و به 

مقدار خيلي كم اووئيد و قطعات فسيلي، اجزاى درون حوضه اى 
و برجاى تشكيل دهنده اين رخساره به حساب مى آيند كه در كنار 
اجزاى آوارى و برون حوضه اى، ماهيتى هيبريدى بدان مى بخشند. 
اين ماسه سنگ ها از نظر بلوغ بافتي به حالت بالغ و از نظر بلوغ 
تركيبي به حالت نابالغ مي باشند. اين رخساره در ارتباط با خطوط 
 (Miall, 1996, شده  است  نهشته  آواري-كربناته  مختلط  ساحلي 

.(2002

مجموعه رخساره اى تاالب 
شيل هاى  از  رخساره  اين   :(Fl2) آهكى4  شيل هاى  رخساره 
شده  تشكيل  پست  مورفولوژى  با  رنگ  نخودى  تا  زرد  آهكى 
است. ميان اليه هايى از مادستون و دولوميت با ضخامت 10-15 
اين  مى خورند.  چشم  به  آهكى  شيل هاى  اين  ميان  در  سانتى متر 
شيل ها، هوازده شده و تا حدودى توسط گياهان پوشيده شده اند. 
تركيب سنگ شناختى و جايگاه چينه اى آن (شكل3) معرف ارتباط 

اين رخساره با تاالب هاى كم عمق ساحلى است.

رخساره هاي كربناته
كمربند رخساره اى پهنه كشندى

رخساره دولومادستون5  (CF1): اين رخساره كامال از بلورهاي 
دولوميكرايت6  نوع   از  ميكروني)  (10تا20  ريزدانه  دولوميت 
اندازه  و  فابريك  به  توجه  با   .(4-E (شكل  شده  است  تشكيل 
فسيل  وجود  عدم  و  رسوبي  اوليه  بافت  حفظ  بلورها،  خيلي ريز 
مي توان نتيجه گرفت اين دولوميت ها از نوع اوليه بوده و تحت 
فراكشندى7  زيرمحيط هاي  در  و  پايين  دماي  سطحي،  شرايط 
تشكيل شده اند (آدابي، 1383). اين رخساره معادل رخساره رمپى 
فوقانى  بخش  به  و  بوده   Flügel (2004) (RMF22) (22 شماره

(فراكشندى) پهنه كشندى نسبت داده مي شود.
مادستون آهكى8 (CF2): اين رخساره از زمينه كامال يكنواخت 
ميكرايتي و فاقد آلوكم تشكيل شده  است.  تظاهر صحرايي آن به 
صورت آهك هاي نازك تا متوسط  اليه خاكستري  رنگ مي باشد 
كه ساخت تى پى9 در آن گسترش يافته است. اين رخساره معادل 
رخساره رمپى شماره Flügel (2004) (RMF19) 19 است كه در 
ارتباط با زيرمحيط فراكشندى يك رمپ كربناته نهشته شده است. 
يك  از  رخساره  اين   :(CF3) فسيل دار10  روزنه اي  مادستون 
خميره ميكرايتي تشكيل شده و داراي فابريك روزنه اي مي باشد 
F-4). اين  شده اند (شكل  كلسيتي پر  سيمان  توسط  كه روزنه ها 
 .(Flügel, 2004) مي باشند  المينار11  نوع   از  روزنه اى  حفرات 
1. Red shales
2. Quartzarenite
3. Hybrid calclitite
4. Calcareous shales 
5. Dolomudstone
6. Dolomicrite
7. Supratidal
8. Lime-mudstone 
9. Tepee
10. Fossiliferous fenestral mudstone
11. Laminoid- fenestrae
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فسيل هاي كف زي واجد ديواره تيره از گونه .Hemigordius sp در 
اين رخساره به صورت پراكنده ديده مي شوند. زيرمحيط تشكيل 
است  بوده  كشندى  پهنه  از  ميان كشندي1  محدوده  رخساره،  اين 

.(Flügel, 2004)

كمربند رخساره اى تاالب
از  رخساره  اين  درصد   70 تا   60  :(CF4) پلوئيدى2  پكستون 
خميره  يك  در  كه  شده  تشكيل  خوب  جورشدگي  با  پلوئيدهاي 
ميكرايتي قرار دارند. ذرات كوارتز به مقدار يك تا دو درصد در 
اين رخساره ديده مي شوند كه در اندازه ماسه بسيار ريز مي باشند. 
زيرمحيط شكل گيرى اين رخساره، بخش كم عمق تاالب و پهنه 

.(Flügel, 2004) زيركشندى3 مي باشد
اصلى  بيوكالست   :(CF5) استراكددار4  بيوكالستى  وكستون 
همراه  به  كه  هستند  استراكد  قطعات  رخساره،  اين  تشكيل دهنده 
قرار  ميكرايتي  خميره  يك  در  خارپوست  و  براكيوپد  قطعات 
گرفته اند (شكل H-4). اين رخساره معادل رخساره رمپى شماره 
Flügel (2004) (RMF18) 18  است كه در پهنه تاالب و تحت 

شرايط درياي محصورشده5 تشكيل شده  است.
وكستون/ پكستون پلوئيدى بيوكالست دار6 (CF6): اين رخساره 
در رخنمون صحرايي به شكل آهك هاي نازك تا متوسط اليه به 
رخساره  اين  تشكيل دهنده  مهم  جزء  پلوئيد  مي خورد.  چشم 
است (30 تا50 درصد) كه از انواع و اندازه هاي مختلف بوده و 
گاهي منظره المينار به سنگ مي دهد (تجمع در برخى طبقات). 
خارپوست،  ريز  قطعات  شامل  رخساره  اين  بيوكالست هاي 
براكيوپد، بريوزوئر و دوكفه اي مي باشند (فراوانى 10- 5 درصد) 
مي شود  ديده  رخساره  اين  در  نيز  گاستروپد  كمتر  مقدار  به  و 
(شكل G-4). اين رخساره در ارتباط با زيرمحيط تاالب نهشته 

.(Flügel, 2004) شده  است
مهم  جزء  آنكوئيد   :(CF7) فوزولين دار7  و  آنكوئيد  پكستون 
تشكيل دهنده اين رخساره است (شكل A-5) كه به همراه فوزولين 
حدود 80 درصد آلوكم هاى اين رخساره را تشكيل مي دهد. هسته 
آنكوئيدها را اساسا براكيوپدها و قطعات فسيلى كلسيتى شده اى، 
فرعي  اجزاى  از  مي دهند.  تشكيل  بوده اند،  دوكفه اى  احتماال  كه 
اشاره  بريوزوئر  و  براكيوپد  خارپوست،  به  مي توان  رخساره  اين 
اين  خميره  كه  است  فرآيندي  دولوميتي شدن   .(5-B (شكل  كرد 
رخساره را تحت تاثير قرارداده است. اين رخساره معادل رخساره 

شاخص  و  مي باشد   Flügel (2004) (RMF21) شماره 21  رمپى 
زيرمحيط تاالب است.

كمربند رخساره اى پشته كربناته
 :(CF8)  8پكستون/گرين استون اووئيدى بيوكالست دار ماسه اى
اووئيد جزء مهم تشكيل دهنده اين رخساره است (فراوانى 20-30 
شده اند  يا دو اليه تشكيل  از يك  غالبا  اووئيدها  درصد) كه اين 
(Tucker, 2001) (شكل مي باشند  سطحي9  اووئيدهاي  نوع  از  و 
مهم  اجزاي  ديگر  از  دوكفه اي ها  و  فرامينيفر  فسيل هاي   .(5-C
از  خيلي كم  مقادير  همراه  به  كه  مي باشند  رخساره  تشكيل دهنده 
تشكيل  را  رخساره  اين  بيوكالست هاي  خارپوست،  و  براكيوپد 
مي دهند. دانه هاي كوارتز حدود 5 تا 10 درصد اين رخساره را 
تشكيل داده، در اندازه ماسه متوسط تا ريز بوده، داراي جورشدگي 
هسته  صورت  به  گاهي  و  هستند  ضعيف  گردشدگي  و  متوسط 

اووئيدها ديده مي شوند.
قطعات فسيلي از ديگر اجزايي هستند كه در تشكيل اووئيدها 
به صورت هسته عمل كرده اند. اين رخساره معادل رخساره رمپى 
شماره Flügel (2004) (RMF30) 30  است و در بخش رو به 

درياي پشته هاى كربناته10 تشكيل شده  است. 
بيوكالست ها   :(CF9) آنكوئيددار11  بيوكالستى   گرين استون 
هستند.  رخساره  اين  تشكيل دهنده  اصلي  اجزاي  آنكوئيدها  و 
بيوكالست هاي اين رخساره شامل فوزولين، بريوزوئر، براكيوپد، 
خارپوست و استراكد مي باشند. اين رخساره معادل رخساره رمپى 
شماره Flügel (2004) (RMF26) 26  است كه در بخش رو به 

درياي پشته هاى كربناته  شكل گرفته  است. 
 گرين استون فوزولين دار12  (CF10): برش صحرايى اين رخساره 
فوزولين ها  خاكستري  رنگ  است.  توده اي  آهك هاي  صورت  به 
كه  مي آيند  به  حساب  رخساره  اين  تشكيل دهنده  اصلي  جزء 
 .(5-D شكل) حدود 40 تا 50 درصد برش نازك را دربرمي گيرند
اجزاى فرعي اين رخساره كه به مقدار كم مشاهده شده اند شامل 
خارپوست و براكيوپد مي باشد. اين رخساره معادل رخساره رمپى 
شماره Flügel (2004) (RMF27) 27  است كه در بخش رو به 

تاالب پشته هاى  كربناته13 نهشته شده  است. 
اين  در  بيوكالستي  قطعات   :(CF11) بيوكالستى  گرين استون 
براكيويود،  خارپوست،  شامل  و  بوده  زياد  تنوع  داراي  رخساره 
بريوزوئر، دوكفه اي، فوزولين، فرامينيفر و گاستروپود مي باشند كه 

1. Intertidal
2. Peloid packstone
3. Subtidal
4. Bioclast wackestone with ostracods
5. Restricted marine
6. Bioclast peloid wackestone/packstone
7. Fusulinid oncoid packstone
8. Sandy bioclast ooid packstone/grainstone
9. Superficial ooids
10. Seaward skeletal shoals
11. Oncoid bioclast grainstone
12. Fusulinid grainstone
13. Leeward skeletal shoals
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D: ساب ليت آرنايت   .(Sh2) هيبريد كالك ليتايت :C .(Sh1) ماسه سنگ كوارتزآرنايت :B .توالى كنگلومرا و ماسه در بخش ابتدايى سازند دورود :A .4شكل
 .(CF6) وكستون/ پكستون پلوئيدى بيوكالست دار :G  .(CF3) مادستون روزنه اى فسيل دار :F  .(CF1) (برش نازك رنگ آميزى شده) دولومادستون :E  .(Sh3)

.(CF5) وكستون بيوكالستى استراكددار :H

A

C

E

G

D

F

H

B
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در يك زمينه اسپارايتي قرارگرفته اند (شكل E-5). آهن دارشدن و 
دولوميتي شدن فرآيندهايي هستند كه تا حدودي اين رخساره را 
تحت تاثير قرار داده اند. اين رخساره معادل رخساره رمپى شماره 
درياي  به  رو  بخش  در  و  است   Flügel (2004) (RMF26)  26

پشته هاى  كربناته نهشته شده  است. 

كمربند رخساره اى رمپ ميانى
فسيلي  قطعات  داراي  رخساره  اين   :(CF12) رودستون1 
براكيوپد، خارپوست، بريوزوئر، فوزولين و دوكفه اي بوده كه بيش 
از 10 درصد آنها درشت تر از 2 ميلي متر مي باشند. فراوانى قطعات 
اعظم  قسمت  و  بوده  اجزاء  بقيه  از  بيشتر  براكيوپد  و  خارپوست 
اين رخساره را تشكيل مي دهند. بريوزوئر، فوزولين و دوكفه اي 
در اندازه كوچكتر و به مقدار كمتر در اين رخساره ديده مي شوند. 
 Flügel (2004)  9 شماره  رمپى  رخساره  معادل  رخساره  اين 
شده  نهشته  رمپ  مياني  كم عمق  بخش  در  كه  است   (RMF29)

 است.
رخساره  اين  اصلى  بيوكالست   :(CF13) بيوكالستى2   پكستون 
خارپوست  قطعات  مي شود،  ديده  آن  در  زيادى  مقدار  به  كه 
دربرمي گيرند.  را  رخساره  اين  درصد   30-40 حدود  كه  است 
ديگر  از  فرامينيفر  فسيل هاي  و  بريوزوئر  براكيوپد،  دوكفه اي، 
كمتر  فراواني  (با  مي باشند  رخساره  اين  در  مهم  فسيلي  قطعات 
تاثير  تحت  شدت  به  رخساره  اين   .(5-F (شكل  درصد)   10 از 
و  خارپوست  قطعات  خميره،  و  قرارگرفته  دولوميتي شدن  فرآيند 
سيمان هم محور اطراف آنها دولوميتي شده اند. اين رخساره معادل 
در  و  است   Flügel (2004) (RMF7)  7 شماره  رمپى  رخساره 

بخش هاي كم عمق رمپ مياني تشكل گرفته  است. 
خارپوست  كوچك  قطعات   :(CF14) بيوكالستى3  وكستون   
(فراوانى10-5 درصد)، براكيوپد (فراوانى 5 درصد) و دوكفه اي 
(5 درصد) بيوكالست هاي اين رخساره را تشكيل مي دهند (شكل 
 Flügel  9 شماره  رمپى  رخساره  معادل  رخساره  اين   .(5-G
قطعات  كوچك  اندازه  به  توجه  با  كه  است  ا(2004)    (RMF9)
با  مرتبط  نازك،  ديواره  با  دوكفه اي هايي  و  براكيوپد  خارپوست، 

بخش انتهاي رمپ مياني تشخيص داده شده  است. 

كمربند رخساره اى رمپ بيرونى
نازك،  ديواره  با  دوكفه اي هايي   :(CF15) مادستون  فسيل دار 
و  مقداركم  به  كه  هستند  فسيلي  قطعات  بريوزوئر  و  خارپوست 
 .(5-H شكل) در اندازه بسيار ريز در اين رخساره ديده مي شوند
اسپيكول (سوزن) اسفنج نيز به مقدار بسياركم و به ندرت در اين 
رخساره ديده مي شود. اين رخساره معادل رخساره رمپى شماره 
Flügel (2004) (RMF5) 5  است و در بخش هاى ابتدايى رمپ  

بيرونى نهشته شده  است. 
رخساره اي  كمربند  پنج  در  مطالعه  مورد  كربناته  رخساره هاي 
شكل گرفته اند. رخساره هاي CF1 تا CF3 در كمربند رخساره اي 
پهنه كشندي و رخساره هاي CF4 تا CF7 در كمربند رخساره اي 
پلوئيد  حضور  ميكرايتي،  خميره  وجود  شده اند.  نهشته  تاالب 
بزرگ4  كف زي  فرامينيفرهاي  و   (Cadjenovic et al., 2008)
از  حاكي  پيچش كروي  با  فوزولين هايي  به ويژه   (Flügel, 2004)
مانند  كم انرژي  و  كم عمق  محيط  يك  در  رخساره ها  اين  تشكيل 
تاالب مي باشد. محيط تشكيل رخساره هاي CF8 تا CF11 كمربند 
رخساره اي پشته هاى كربناته بوده است. زمينه اسپارايتي به همراه 
رخساره  اين  تشكيل  نشان دهنده  فسيلي  بزرگ  قطعات  حضور 
در   CF14 تا   CF12 رخساره هاي  مي باشد.  پر انرژي  محيط  در 
كمربند رخساره اي رمپ مياني نهشته شده اند. وجود خميره گلي 
به همراه فراوانى قطعات فسيلي (خارپوست، براكيوپد، بريوزوئر) 
مي باشند.  رمپ مياني  در  رخساره ها  اين  تشكيل  نشان دهنده 
رخساره CF15 به دليل داشتن خميره گلي، حضور دوكفه اي هاي 
در  سيليسي  اسفنج هاي  سوزن هاى   وجود  و  نازك  ديواره  با 

زيرمحيط رمپ بيروني نهشته شده  است. 

مدل رخساره اي
نهشته هاي پرمين در منطقه مورد مطالعه شامل رخساره هاي آواري 
و كربناته هستند كه مجموعه آواري در بخش زيرين قرارداشته و 
بخش اصلى سازند دورود را مي سازد و در بخش بااليي، قسمت 
كربناته  سنگ شناسى  با  روته  سازند  كل  و  دورود  سازند  فوقانى 
رودخانه اي -  سيستم  يك  آواري،  رسوبات  براي  گرفته اند.  قرار 
نوع  از  كربناته  پالتفرم  يك  كربناته،  نهشته هاي  براي  و  ساحلي 
رمپ به عنوان محيط رسوبگذاري رخساره ها در نظرگرفته شده 
 است (شكل6). حضور كنگلومراهاي قاعده اي با روند ريزشونده 
شيل  اليه هاي  قرمز،  شيل هاي  ضخيم  افق هاي  باال،  سمت  به 
زردرنگ، ماسه سنگ هايي با سنگ شناسى كوارتزآرنايت و اليه هاي 
نازك مادستون و دولومادستون در بين افق هاي آوارى نشان دهنده 
رسوبگذاري بخش آوارى سازند دورود در يك سيستم رودخانه اي 
- ساحلي مي باشد. با توجه به وجود افق هاي ضخيم شيل قرمز كه 
مربوط به دشت هاي سيالبي تشخيص داده شده اند و نيز ضخامت 
كم رخساره هاي كنگلومرايي و  درشت دانه مي توان نتيجه گرفت 

كه رودخانه از نوع مئآندري5 و دور از منشا بوده  است. 
گسترش  ريزشي،  رسوبات  سدي،  بزرگ  ريف هاي  آثار  نبود 
پهنه هاي كشندي، تغيير تدريجي كمربندهاي رخساره اي به يكديگر، 
فقدان پيزوئيدها6 و مقدار اندك كورتوئيدها7، يك پالتفرم كربناته از 
نوع رمپ هم شيب، مشابه خليج فارس امروزى، را به عنوان محيط 

نهشت بخش كربناته اين توالى رسوبى پيشنهاد مي كند. 
1. Rudstone
2. Bioclast packstone
3. Bioclast wackestone
4. Large benthic foraminifera
5. Meandering
6. Pisoids
7. Cortoids

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


رضا حسني و همكاران

27

شكلA .5: تصوير صحرايى رخساره پكستون آنكوئيد و فوزولين دار. B: تصوير ميكروسكوپى رخساره پكستون آنكوئيد و فوزولين دار C .(CF7): پكستون/
 .(CF13) پكستون بيوكالستى :F  .(CF11) گرين استون بيوكالستى :E  .(CF10) گرين استون فوزولين دار :D .(CF8) گرين استون اووئيدى بيوكالست دار ماسه اى

.(CF15) مادستون فسيل دار :H  .(CF14) وكستون بيوكالستى :G
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B
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شكل6. مدل رسوبگذارى نهشته هاى پرمين در منطقه خوش ييالق. A) سيستم رودخانه اى- ساحلى (بخش آوارى سازند دورود) و B) رمپ كربناته (سازند روته 
و بخش فوقانى سازند دورود)

A

B
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چينه نگاري سكانسي
در مطالعه حاضر، به منظور تعيين الگوي چينه نگاري سكانسي 
توسط  شده  ارائه  رسوبي  سكانس  مدل  پرمين،  نهشته هاي 
استفاده  مورد  آن،  جامعيت  دليل  به   ،Hunt and Tucker (1992)
قرارگرفته  است. بر مبناي اين مدل، هر سكانس رسوبي از چهار 
سيستم تراكت  از:  عبارتند  كه  شده  است  تشكيل  سيستم تراكت 
و  باال3  تراز  سيستم تراكت  پيشرونده2،  سيستم تراكت  پايين1،  تراز 
سيستم تراكت افت4. مرز سكانسى كه از اساسى ترين سطوح در 
چينه نگارى سكانسى به شمار مى رود، در طى افت سطح آب دريا 
رخ مى دهد و در هنگام حداكثر افت سطح آب دريا به حداكثر 
 .(Haq, 1991; Hunt and Tucker, 1992) گسترش خود مى رسد
داراى  حوضه هاى  در  غيردريايى5  سكانسى  چينه نگارى  تحليل 
رسوبگذارى غيردريايى، براساس تشخيص سطوح معادل سطوح 
تراكت هاى  سيستم  تعريف  و  دريايى  رسوبات  سكانسى  اصلى 
يك سكانس بر اساس تغييرات فضاى رسوبگذارى رودخانه اى6 
صورت مى گيرد (Catuneanu et al., 2005). فضاى رسوبگذارى 
واقعى  نيمرخ  و  متعادل  نيمرخ  ميان  فاصله  برابر  رودخانه اى 
توالى هاى  در   (TST) پيشرونده  تراكت  سيستم  است.  رودخانه 
ريز  دانه  الگوى  همواره  دريايى،  توالى هاى  همچون  غيردريايى، 
شونده دارند. سطح حداكثر غرقابى7 (MFS) در بخش رودخانه اى 
حوضه، همراه با ظهور آثار كشندى، افزايش ميزان مواد آلى در 
نهشته هاى  تشكيل  و  مئآندرى  سيستم هاى  گسترش  رسوبات، 
(Catuneanu, مى شود  مشخص  ناحيه اى  گسترش  با  دريايى 

.(2002
تعيين  براي  كه  رسوب شناختي  فاكتورهاي  مطالعه،  اين  در 
مرزسكانسي مورد استفاده قرارگرفته اند، سطح فرسايشي در قاعده 
كنگلومرايي و ترك هاي حاصل از خشك شدگي تحت الجوي8 در 
اليه هاي  رخداد  و  آواري  سكانس هاي  براي  ماسه سنگ ها  قاعده 
(معرف  تى پى  ساخت  داراى  مادستون هاى  و  دولومادستون 
زيرمحيط فراكشندي) براي سكانس هاي كربناته مي باشند. ظهور 
حداكثر  سطح  عنوان  به  نيز  سكانس  هر  در  رخساره  عميق ترين 

.(Catuneanu, 2002) غرقابي در نظر گرفته شده  است
بر اين اساس، تعداد هشت سكانس رسوبي در اين توالي رسوبي 
به  توجه  با  سكانس ها  اين  (شكل 7).  است  شده  داده  تشخيص 
چند  (حدود  زماني  دوره   و   (20-30  m) دربرگيرنده  ضخامت 
مي آيند  حساب  به  سوم9  رده  سكانس هاي  نوع  از  ساله)  ميليون 

.(Catuneanu et al., 2005)
سكانسي10  مرز  دو  بين  در  سكانس  اين  اول:  رسوبي  سكانس 

متر   19 حدود  آن  ضخامت  گرفته  است.  قرار   (SB-I) اول  نوع 
است و با يك سطح فرسايشي در قاعده واحد كنگلومرايي، كه 
ادامه  در  و  شده  آغاز  است،  رودخانه اي  كانال هاي  نشان دهنده 
شيل ها،  اين  روي  بر  و  مي رسد  دشت سيالبي  قرمز  شيل هاي  به 
ساب  سنگ شناسى  با  ورقه اي  و  نازك اليه  ماسه سنگ هاي 
 ليت آرنايت تا كالك ليتايت (مرتبط با زيرمحيط كروس پهن11) قرار 
گرفته  نظر  در  حداكثرغرقابي  معادل  سطح  عنوان  به  كه  مي گيرد 
بخش  ماسه-اي،  نازك  ميان اليه هاي  با  قرمز  شيل هاي  شده اند. 
به  انتها  در  سكانس  اين  مي دهند.  تشكيل  را  سكانس  اين  باالي 
ماسه سنگ هاي داراى ترك هاي حاصل از خشك شدگي ناشى از 
خروج از آب ختم مي شود كه به عنوان مرزسكانسي در نظر گرفته 

شده است. 
مرز  با  (مطابق  سكانس  اين  زيرين  مرز  دوم:  رسوبي  سكانس 
بااليي سكانس اول) با يك افق ماسه اي داراي ترك هاي حاصل از 
خشك شدگي تحت الجوي مشخص مي شود. مرز بااليي آن نيز با 
يك اليه كنگلومراي به سمت باال ريز شونده مشخص مي باشد. هر 
دو مرز اين سكانس از نوع اول مي باشند. ضخامت اين سكانس 
ماسه سنگ هاي  شامل  باال  به  پايين  از  كه  است  متر   20 حدود 
كوارتزآرنايتى (ساحل)، شيل هاي مارني (تاالب)، شيل هاي قرمز 
(دشت سيالبي)، كوارتزآرنايت (ساحل) و در انتها رخساره كربناته 
(پشته هاي  ماسه اى  بيوكالست دار  اووئيدى  پكستون/گرين استون 
كربناته) مي باشد. ظهور رخساره اخير، كه عميق ترين رخساره در 
اين سكانس مي باشد، به عنوان سطح حداكثرغرقابي در نظر گرفته 

شده  است. 
واحد  يك  را  سكانس  اين  زيرين  مرز  سوم:  رسوبي  سكانس 
تشكيل  فرسايشي  قاعده  با  ريزشونده  باال  سمت  به  كنگلومراي 
مي دهد. ضخامت اين سكانس حدود 29 متر است كه در انتها با 
رسيدن به مرز سازند روته و با حضور رخساره دولومادستون به 
مرز سكانسي نوع اول منتهي مي گردد. سطح حداكثرغرقابي اين 
پكستون/ رخساره  با  و  داشته  قرار  آن  زيرين  متر  در 7  سكانس 
مي گردد.  مشخص  ماسه اى  بيوكالست دار  اووئيدى  گرين استون 
مارني  شيل هاي  و  قرمز  شيل هاي  را  سكانس  اين  زيرين  بخش 
تشكيل مي دهند. در بخش مياني رخساره هاي ماسه سنگي و شيل 
و  كنگلومرايي  ميان اليه هاي  با  آهكي  شيل هاي  انتها  در  و  قرمز 

مادستوني ديده مي شوند.  
 17 حدود  ضخامت  با  سكانس  اين  چهارم:  رسوبي  سكانس 
متر در بين دو مرز سكانسي نوع اول (SB-I) با شاخصه رخساره 
قرار  است،  فراكشندي  رخساره هاي  معرف  كه  دولومادستون، 
1. Lowstand systems tract
2. Transgressive systems tract
3. Highstand systems tract
4. Forced regressive systems tract
5. Non-marine sequence stratigraphy
6. Fluvial accommodation
7. Maximum flooding surface 
8. Dessication sun cracks
9. Third order
10. Sequence boundry
11. Crevasse splay
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شكل7. سكانس هاى رسوبى نهشته هاى پرمين در منطقه خوش ييالق. تصاوير، موقعيت مرزهاى سكانسى را نشان مى دهند.
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كه  بيوكالستى  پكستون  رخساره  با  سكانس  اين  گرفته  است. 
مي شود.  شروع  مي دهد،  تشكيل  خارپوست  را  آن  قطعات  بيشتر 
سكانس  اين  رخساره  عميق ترين  اينكه  به  توجه  با  رخساره  اين 
است، به عنوان سطح حداكثرغرقابي در نظر گرفته شده  است. بعد 
از اين رخساره، رخساره هاي گرين استون بيوكالستى آنكوئيددار ، 
استون  گرين  انتها،  در  و  بيوكالست دار  آنكوئيدى   پكستون 
بيوكالستى كه عمدتا داراي فسيل فوزولين هستند، ديده مي شوند. 
با  سكانس  اين  بااليي  و  زيرين  مرز  پنجم:  رسوبي  سكانس 
رخساره هاي فراكشندي مشخص مي گردد. مرز زيرين آن با ظهور 
دولومادستون و مرز بااليي آن با مادستون آهكى قابل تشخيص 
سكانس  اين  باالى  آهكى  مادستون هاى  در  تى پى  ساخت  است. 
گسترش يافته است. ضخامت اين سكانس حدود 44 متر است. 
مي شود،  شروع  بيوكالستى  رخساره  گرين استون  با  سكانس  اين 
پكستون   / وكستون  فسيل دار،    مادستون  رخساره هاي  آن  از  بعد 
قرار  بيوكالستى  وكستون   / و  پكستون  بيوكالست دار  پلوئيدى 
دارند كه در مجموع بخش سيستم تراكت پيشرونده اين رخساره 
را تشكيل مي دهند. سپس رخساره  وكستون / مادستون بيوكالستى 
سطح  عنوان  به  آن  گسترش  سطح  كه  يافته  گسترش  المينه اى 
حداكثرغرقابي در نظر گرفته شده  است. سيستم تراكت تراز باال 
متشكل از رخساره هاي مادستون فسيل دار و  وكستون / پكستون 
منتهي  سكانسي  مرز  يك  به  كه  مي باشد  بيوكالست دار   پلوئيدى 

مي گردد. 
سكانس رسوبي ششم: اين سكانس با ضخامت حدود 37 متر در 
بين دو مرز سكانسي نوع اول، مشخص شده با رخساره مادستون 
آهكى در زير (مرز بااليى سكانس پنجم) و دولومادستون در باال، 
تشكيل شده اند،  فراكشندي  رخساره هاي  با  ارتباط  در  دو  هر  كه 
قرار گرفته  است. قسمت زيرين و بااليي اين سكانس از آهك هاي 
نازك اليه وكستون/ پكستون پلوئيدى بيوكالست  دار تشكيل شده، 
كه در ميان آنها حدود 17 متر شيل آهكي قرار گرفته  است. سطح 
حداكثر غرقابي در اين سكانس بعد از شيل هاي آهكي و منطبق بر 
ظهور رخساره وكستون/ پكستون پلوئيدى بيوكالست دار در نظر 

گرفته شده  است. 
متر   26 حدود  سكانس  اين  ضخامت  هفتم:  رسوبي  سكانس 
مرزسكانسي  معرف  كه  دولومادستون،  رخساره  با  كه  است 
پكستون  رخساره  ظهور  با  آن  از  پس  و  شده  شروع  مي باشد، 
پلوئيدى و مادستون به رخساره  پكستون پلوئيدى بيوكالست دار 
منتهي مي گردد كه رخساره اخير به عنوان عميق ترين رخساره و 
گرفته  نظر  در  غرقابي  حداكثر  سطح  توسعه  مبناي  آن،  گسترش 
شده  است. مرز بااليي اين سكانس نيز با تشكيل دولومادستون ها 

همراه بوده است. 
رخساره  با  سكانس  اين  زيرين  مرز  هشتم:  رسوبي  سكانس 
ظهور  و  فرسايشي  مرز  يك  با  آن  بااليي  مرز  و  دولومادستون 
افق هاي التريتي1 مشخص مي شود. ضخامت آن 37 متر است و از 
پايين به باال شامل رخساره هاي دولومادستون، مادستون روزنه اي، 

وكستون پلوئيدى و مادستون  فسيل دار مي باشد. رخساره وكستون 
سكانس  اين  در  رخساره  عميق ترين  استراكد،  داراى  بيوكالستى 
قرار  غرقابي  حداكثر  سطح  تفكيك  مبناي  آن،  گسترش  و  بوده 

گرفته  است.

نتيجه گيري
توالي رسوبي پرمين در ناحيه خوش ييالق در يك سيستم مختلط 
آواري-كربناته نهشته شده  است. پرمين پيشين با حاكميت محيط 
آواري در منطقه همراه بوده و سازند دورود با غلبه آوارى ها نهشته 
شده  است. با توجه به مطالعات انجام شده، محيط رسوبگذاري 
بخش آوارى اين سازند يك سيستم رودخانه اي - ساحلي بوده 
رسوبي  توالي  در  داده شده  تشخيص  آواري  رخساره   6 است. 
كانال  درون   رخساره اي  مجموعه  چهار  قالب  در  دورود  سازند 
دسته بندي  تاالب  و  ساحل  رودخانه اي،  بيرون كانال  رودخانه اي، 
شده اند. با گذشت زمان و باال آمدن سطح آب دريا در پرمين مياني 
بر  حاكم  شرايط  حوضه،  به  آواري ها  ورود  كاهش  با  همگام  و 
محيط رسوبگذاري اين مجموعه از آواري به كربناته تحول يافته 
و يك پالتفرم كربناته از نوع رمپ در آن ناحيه گسترش پيدا كرده 
(بااليى)  كربناته  بخش هاى  نهشت  تحولي،  چنين  حاصل  است. 
سازند دورود و سازند تماما آهكي روته بوده است. 15رخساره 
كربناته در توالي كربناته پرمين (افق هاى كربناته دورود و سازند 
پهنه  رخساره اي  كمربند  پنج  در  كه  شده  داده  تشخيص  روته) 
بيروني  رمپ  و  مياني  رمپ  كربناته،  پشته هاي  تاالب،  كشندي، 
نسبي  نوسانات  و  سكانسي  چينه نگاري  مطالعات  شده اند.  نهشته 
سطح آب دريا در اين توالي رسوبي نشان داد كه نهشته هاي پرمين 
ناحيه خوش ييالق از هشت سكانس رسوبي رده سوم محدود به 
در  سكانس ها  اين  يافته اند.  تشكيل  اول  نوع  سكانسي  مرزهاي 
سازند دورود ماهيت آواري دارند كه به تدريج به سمت سازند 

روته به كربناته تغيير ماهيت مي دهند. 
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