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میکروفاسیس و چینه نگارى سکانسى توالی پرمین پسین برش شمال 

 بناب
 

 2رحیم شعبانیان، *1موسی باقری

 دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، (1

 geo.bagheri@yahoo.com   گروه زمین شناسی 

 دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تبریز، (2

 گروه زمین شناسی

 

توالی دریایی پرمین پسین برش چینه شناسی شمال بناب شامل یک ردیف دریایی پیشرونده است که با رخساره  چكيده:

های الگونی به سن میدین شروع و به رخساره های سدی و دریایی باز به سن جلفین ختم می گردد. توالی پرمین در منطقه 
 ،برش شمال بناب( در ىسازند نسن )پرمین باالی ىمون هارخنشمال بناب شامل سه سازند دورود، روته و نسن می باشد. 

 کمتر( از آه 232سازند نسن ) قرار گرفته است. ىمورد بررس ىسکانس ىو چینه نگار ىتعیین رخساره ها، محیط رسوب ىبرا
شده است. میکروفاسیس  ىمیکروفاسیس شناسای 11تیره رنگ و چرت دار تشکیل شده است و در آن تعداد  ىخاکستر ىها
پالتفرم  کوابسته به ی و پهنه جزر و مدی الگون((تاالب  ى،باز، سد ىدریا ىرخساره ا ىسازند نسن در کمربندها ىها

مپ رمپ میانى و ر، بطور کلى مدل رسوبى پیشنهادى شامل رمپ داخلىنهشته شده اند. کربناته از نوع رمپ هموکلینال 
. مرز است ىدر بردارنده دو سکانس رسوب نسن دهد که سازند ىنشان م ىسکانس ىنگارچینه  بررسىباشد. خارجى مى

 ( است.SB2) 2نوع  ى( و دیگر مرزها ناپیوستگSB1) 1نوع  ىناپیوستگ و مرز باالیی سکانس دوم زیرین سکانس نخست

 پرمین، محیط رسوبى، چینه نگارى سکانسى، شمال بناب، ایران. كليد واژه ها:

 

Microfacies and Sequence stratigraphy of Late Permian 

succession in North Bonab section 
Abstract: Late Permian marine sequence in North Bonab stratigraphical section consist of 

a transgressice marine sequen begins whth a midian lagoon facies and led to Dzulfian bar 

and open marine. The Permian sequences in the North Bonab area consist of Dorud, Ruteh 

and Nesen formations respectively. Outcrops of the Nesen Formation (Upper Permian) 

have been studied in North Bonab Section to determine their facies, sedimentary 

enviroments and their sequences. The Nesen Formation (232 meters) consists of dark gray 

limestones contuining 11 microfacies. These facies were deposited in open marine, barrier, 

lagoon and tidal flat environments related to a ramp platform. The platform has been 

divided into inner-, mid-, and outer-ramp positions. Sequence stratigraphyic analysis 

indicate the presence of two depositional sequence in the Nesen Formation. The lower 

boundary of the first sequence and upper boundary of the second sequence is a type 1 

Unconformity, but other boundaries are type 2 Unconformity. 

 

Keywords: Permian, Microfacies, Sequence stratigraphy, North Bonab, Iran. 
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توالی پرمین پسین )سازند نسن( در ناحیه شمال بناب  بطور عمده از سنگ های کربناته ساخته  مقدمه :

 در شمال نسن در ناحیه مورد مطالعه هم ارز الیه هاى جلفا است. برش مورد مطالعهشده است. سازند 

شرقی و   26  6  19مشخصات جغرافیایی این مقطع عبارت از طول جغرافیایی  و شده واقع بناب شهرستان

را به الیه هاى جلفا  1361گلنیستر و فورنیش در سال  باشد. شمالی می 95 44  25عرض جغرافیایی آن 

(. ردیف های پرمین پسین، بصورت هم شیب بر a ,bقسمت  1-)شکل باالترین بخش پرمین نسبت دادند

روی توالی کربناته سازند روته به سن پرمین میانی قرار گرفته و در باال نیز توسط افقی از سنگ های 

رش چینه ند نسن در  بالتریتی، شیلی، آهک شیلی و دولومیتی سازند الیکا پوشیده می شود. ضخامت ساز

 (. cقسمت  1-متر اندازه گیری شده است )شکل 494شناسی مورد مطالعه حدود 

مورد   مقاطع نازک از نظر اجزای سازنده با استفاده از ضریب فراوانی و اندازه ذرات :روش تحقيق

( 1352ک )فولتحلیل قرار گرفته و برای نامگذاری سنگ های کربناته در این پژوهش نامگذاری تجزیه و 

 ( مورد استفاده قرار گرفته است. میکروفاسیس های سازند نسن بر پایه مطالعات صحرایی و1364و دانهام  )

میکروسکوپی مشخص شده اند. گروه بندی میکروفاسیس ها و بررسی تغییرات عمودی و جانبی آنها و 

چینه نگارى سکانسى بر پایه  انجام شده است. 1357و ویلسون  4112ارائه مدل رسوبى به روش فلوگل 

 (  مطالعه شده است.Emery and Myers, 1996؛Miall, 1997 تغییرات عمودى و محیط هاى رسوبى آنها )

بر اساس مطالعه میکروفاسیس ها و داده های روی زمین محیط رسوبی توالی پرمین پسین بازسازی  : نتایج

شد و سپس تغییرات عمودی رخساره ها و شواهد مرزها بویژه روی زمین سکانس های رسوبی این توالی 

 مشخص گردید. 

جزرومدی در سازند رخساره هاى کربناته دریایى باز، سد، تاالب پشت سد و پهنه : شرح رخساره ها

(، مادستون تا پکستون بیوکالستى با Oنسن برش شمال بناب شناسایى شده اند. رخساره هاى دریاى باز )

 –( مادستون O3آشفتگى زیستى اند که در آنها دانه ها بطور عمده خارپوست، براکیوپد و بریزوآ هستند. )

طالعه ة توالی پرمین پسین در ناحیه مورد موکستون بایوکلستی: این رخساره عمیق ترین رخساره کربنات

. (Folk, 1962)است. وجود ماتریکس فراوان، نشانگر عدم وجود انرژی کافی برای انتقال گل آهکی است 

به همراه ماتریکس  (Wilson, 1975)وجود اجزاء اسکلتی دریایی باز و ذرات تخریبی در اندازه سیلت 

 رخساره ( است )کمربندSMF3اره در بخش عمیق تر دریای باز )فراوان نشان دهنده رسوبگذاری این رخس

 میانى( ، گرینستون بیوکالستى است که در رمپ اى رخساره ( )کمربندBبیرونى(. رخساره سدى ) رمپ اى
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 توالی پرمین . ستون چینه شناسی  -c  111111/1نقشه زمین شناسی منطقه با مقیاس  -bموقعیت برش مورد مطالعه در آذربایجان  -a: 1شکل

 

آن بیوکالست ها به طور عمده خارپوست، براکیوپد و بریزوآ است. جلبک هاى قرمز و سبز و فرامینیفرا نیز 

دیده مى شوتد.  بافت گرینستون، آمیخته بودن دانه هاى تاالب و دریاى باز و جاى گیرى بر روى رخساره 

(، Lدر سد کربناته است. رخساره هاى تاالب ) هاى دریایى باز در توالى عمودى نشان دهنده نهشته شدن

مدستون تا پکستون بیوکالستى با آشفتگى زیستى هستند که در آنها بیوکالست هاى گاستروپد، 

فرامینیفراى بنتیک، استراکد، جلبک سبز و قرمز و دانه هاى غیر اسکلتى پلوئید دیده مى شود. گل فراوان و 

توالى پسرونده نشان دهنده محیط رسوبى تاالب با چرخش محدود  تنوع زیستى کم و جاى گیرى در باالى

( مادستون T1مهمترین رخسارة مربوط به این محیط )از ساحل به دریا( است: ) T2و  T1است. رخساره های 
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دولومیتی تا دولومیکرایت المینه دار با قالب کانی های تبخیری: این رخساره در برگیرندة نمونه -آهکی

از ماتریکس کلیستی یا دولومیتی ریز تشکیل یافته و فاقد آلوکم بوده یا به مقدار ناچیزی هایی است که 

دارای پلوئید و استراکودا است. بررسی رخساره های میکروسکپی توالی پرمین پسین نشان دهنده، دو توالی 

 پیشرونده از میدین به جلفین است. 

بررسی تغییرات عمودی رخساره های سازند نسن و  (1359براساس قانون والتر )میدلتون محيط رسوبی: 

مقایسه آنها با محیط های امروزی چون جنوب خلیج فارس و باهاماس سازند نسن در ناحیه مورد مطالعه در 

 (Homoclinal Ramp)دریایى کم ژرفا با شیب مالیم وابسته به یک پالتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال 

های اسکلتی موجودات دریای باز در  یک زمینه میکریتی هستند و نشانگر  نهشته شده اند، که خرده

تشکیل آنها در محیط نسبتاً آرام و عمیق تر رمپ است. رخساره های سدی رمپ ها به طور معمول سد 

(. رخساره هاى تاالب همانند اکثر محیط های امروزی دارای گل زیاد و 4های بیوکالستی هستند )شکل 

( مثل جلبک ها، گاستروپد و فرامینیفرای بنتیک است و به طور عمده Euryhalineهارین ) موجودات یوری

 (. 1331از وکستون و پکستون تشکیل شده است )تاکر و رایت، 

 
 : مدل رسوبی و رخساره های رسوبی،  پرمین پسین در برش شمال بناب4شکل 

 

براى اولین بار شش سکانس بزرگ که مرز آنها ناپیوستگى هاى  1369اسالس چينه نگارى سكانسى: 

با  (Supersequence)مهم هستند در آمریکا تشخیص داد. سکانس هاى اسالس در واقع سوپرسکانس 

سکانس  4. سازند نسن از (1953 السمى،)سکانس ردة دوم با طول زمانى معادل ده ها میلیون سال هستند 

( هستند.  Middle Absarokaساخته شده است. این سکانس ها بخشى از سوپرسکانس آبساروکاى میانى ) 

ه ین سازند در ناحینشان می دهد که ا نسن در برش شمال بنابرات عمودی رخساره های سازند ییبررسی تغ

 سوم( ساخته شده است. سکانس نخستسکانس رسوبی )چرخه رسوبی بزرگ دسته  دومورد مطالعه از 

مرز زیرین این سکانس افق فرسایشى التریتی و مارنی قرمز رنگ  متر است. 112به ستبرای  (I)سکانس 
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دسته ( با سازند روته به سن پرمین میانی است. SB1) 1همراه با رخساره هی تبخیری با ناپیوستگى نوع 

حداکثر پیشروى سطح ساخته شده است.  و الگون سد ،ای بازیاز پاراسکانس های در TSTرخساره ای 

شامل  HST( با رخساره دریاى باز عمیق  ژرف مشخص مى شود. دسته رخساره اى مربوط به mfsآب دریا )

( است. SB2) 4رخساره هاى تاالب و پهنه جزر و مدی هستند. مرز باالیى این سکانس ناپیوستگى نوع 

( SB2) 4مرز زیرین این سکانس با ناپیوستگى نوع  متر است. 114به ستبرای (  II)سکانس  سکانس دوم

سکانس دوم TSTدسته رخساره ساخته شده است.   HSTو  TSTمشخص مى شود و از دسته رخساره هاى 

ل می یبدای باز تیکربناته شروع شده و به رخساره های کربناته سدی و در - تبخیریاز نهشته های مخلوط 

شامل پکستون با محتوی میلیولیدا, پلت با جداره های میکریتی شده و یک  رسوبات این گستره شود.

می باشد. در زمینه این پکستونها آثاری از فعالیتهای زیستی مشاهده می  و قالب های تبخیری خمیره آهکی

گردد. ذرات ماسه دانه متوسط نیز در آن مشاهده می شود که مجموعه این عالئم گویای ته نشست این 

 ,Wilson)ت در یک محیط الگونی می باشد که تحت تاثیر رسوبات آواری بسیار اندکی بوده استرسوبا

شامل رخساره هاى سدى، تاالب و پهنه جزر و مدی هستند. مرز   HST. رخساره هاى مربوط به (1975

سکانس  زهر یک ا( است. SB1) 1باالیى این سکانس با سازند الیکا با رخساره التریتی و ناپیوستگى نوع 

دسته رخساره ها خود شامل  تشکیل شده اند که هر کدام از این HST و TST ها از دسته رخساره های

 .(C،  1)شکل شونده هستند پاراسکانس های به سمت باال کم عمق

میکروفاسیس هاى سازند نسن در محیط رسوبى دریاى باز، سدى ، تاالب و پهنه جزر و  نتيجه گيري :

میکروقاسیس  11یک پالتفرم کربناته نوع رمپ هموکلینال نهشته شده اند. که در مجموع از مدی وابسته به 

چرخه به سمت باال کم ژرفا شونده ) سکانس ( شناسایى شده است. که  4تشکیل شده اند. در این سازند 

مرز باالیی (  و SB1) 1مرز زیرین سکانس اول که بر روی سازند روته قرار گرفته است از نوع ناپیوستگی 

( می (SB2 4می باشد و مرز بین دوسکانس نخست و دوم از نوع  1سکانس دوم نیز از نوع ناپیوستگی 

 Rossباشند. این سکانس ها با سکانس هاى جهانى پرمین باالیى )جلفین( تا حدود زیادی هم ارز است )

and Ross, 1987.) 

و فرونشست   (eustatic)در مقیاس جهانیهای رسوبی موجود بیانگر تغییرات سطح آب دریا  سکانس

ضخیم تر از  TST میانگین ضخامت پاراسکانس هایتقریبا  .تدریجی حوضه در مقیاس ناحیه ای می باشند

دهد، نرخ تامین رسوب نسبت به فضای رسوبگذاری  است که نشان می  HST  ضخامت پاراسکانس های

 . بیشتر بوده است
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