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ناحیه آباده درپرموتریاس نهشته هايچینه نگاري سکانسی ومحیط رسوبی 
◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊
:چکیده 

نگاريچینهآباده است که مورد مطالعه یهدر ناحیرینزیاسو ترییباالینمطالعه مطالعه رسوبات پرمیقتحقینایهدف اصل
معادل سازند يآباده، همبست و نهشته هاياستان فارس، سازندهایش شمالآباده در بخیهمطالعه از ناحیندر ا. قرار گرفتیسکانس

رمپ کربناته نهشته شده یکمذکور در يکه رسوبات سازند هایدهدنشان میسهاسیکروفامیبررس. قرار گرفتندیمورد بررسیکاال
و یفیريهارخسارهعدم وجود ینمچنه. باشدیباز میايو دریاییدریرزيالگون، پشته هاي،جزرومدیاند که شامل نواح

رمپ ینادهدیمورد مطالعه نشان میشناسینهچيفلوتستون در برش هایارودستون يهارخسارهوابسته مانند يهایکروفاسیسم
یدگردیربرش کويرده سوم برایسکانس رسوب4ییمنجر به شناسایسکانسنگاريینهچهايیبررس. استینالرمپ هموکلیک

.شوندمینوع  دوم ختم یبه مرز سکانسیهمگکه

آباده، چینه نگاري سکانسی،یسسیکروفام، یرسوبیطمح،پرموتریاس:کلید واژه ها

Sedimentary Environment and Sequence Stratigraphy of Permo-Triassic Sediments in the
Abade region

Abstract:

The main aim of this paper is to review upper Permian through lower Triassic sediments in Abade area that have
been Sequence stratigraphic studied. In Abade area in the northern part of the Fars province, Abade and
Hambast, formations and deposits Equivalent of Elika formations have been studied. Microfacies study shows
that these Formation sediments have been deposited in a carbonate ramp that incloud Tidal flat, lagoon, shoal
and open marine in the studied stratigraphic sections lack of reef facies and microfacies affiliate like roadstone
floatstone, Show this ramp is a homoclinal ramp. Sequence stratigraphic studies led to recognition of three third
order depositional sequences in the Kavir section that all of them terminated to the type 2 sequence boundary.

Keywords : Permo-Triassic, Sedimentary Environment, Microfacies, Sequence Stratigraphy, Abade

◊◊◊◊◊◊◊

:مقدمه 
در اغلب نواحی ایران، مرز پرمین به تریاس ناپیوسته و از نوع ناپیوستگی موازي است که با افق هاي هوازده، ماسه سنگهاي آهنی تیره 

با این وجود در چند ناحیه از ایران مانند جلفا، شهرضا، آباده، کندوان . شودمیهایی از بوکسیت والتریت مشخص رنگ و یا عدسی
در این نقاط طی پرمین پسین و در نتیجه بسته شدن پالئوتتیس، در محل . و آمل، مرز پرمین به تریاس تدریجی دانسته شده است
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تریاس به صورت پیوسته و همراه با - باقی می ماند که در این فرورفتگی، نهشته هاي پرمین) تراف(برخورد تنها یک فرورفتگی 
جنوب شرقی می باشد با گسل اصلی زاگرس موازي است - ورفتگی که داراي روند شمال غربیاین فر. رسوبگذاري دیده می شوند

- نهشته هاي پرمین). 1372باغبانی، (و از ناحیه جلفا در شمال غرب تا رشته کوههاي همبست در بخش مرکزي ایران ادامه دارد 
که معرف واحدهاي آواري ) 1374پرتوآذر، (بسم سازند. واحد رسوبی زیر می باشد6تریاس ایران مرکزي به طور کلی شامل 

ساکمارین -که معرف نهشته هاي آواري آسلین) 1369باغبانی، (سازند وژنان . است) Asselian(پیشرونده پرمین به سن آسلین 
)Sakmarian  (سازند سورمق . می باشد)Taraz, 1969; 1974 (تگوادلوپین اس-که معرف نهشته هاي کربناته ساکمارین .

که ) Taraz, 1974(سازند همبست . آواري جلفین پیشین است-که معرف نهشته هاي کربناته) Taraz, 1974(سازند آباده 
نهشته هاي معادل سازند الیکا به سن تریاس . دوراشامین  می باشد-معرف نهشته هاي کربناته با میان الیه هاي آواري جلفین پسین

در این تحقیق محیط رسوبی دیرینه و .ا میان الیه هایی از نهشته هاي آواري نظیر شیل می باشدپیشین که شامل رسوبات کربناته ب
بر اساس مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازك مورد مطالعه قرار از ناحیه آبادهبرش کویردرسکانسی توالی پرموتریاسنگاريچینه

گرفت
◊◊◊◊◊◊◊

:روش تحقیقبحث و 
این منطقه در . ارائه شده است1ري اراضی و راه هاي دسترسی به برش هاي مورد مطالعه در آباده در شکل موقعیت جغرافیایی، کارب

طول 52°32'00ʺبه مختصات جغرافیایی 5برش کویر . حوضه رسوبی ایران مرکزي و در بخش شمالی استان فارس، واقع شده است
سازندهاي آباده، همبست و نهشته هاي در این برش ). 1شکل (ردید انتخاب گتحقیقعرض شمالی براي این 31°29'30ʺشرقی و 

متر، ضخامت کلی 25-312، ضخامت کلی نهشته هاي سازند آباده از این منطقهدر. مورد بررسی قرار گرفتمعادل سازند الیکا 
و نوروزپور(متر می باشد39متر و ضخامت کلی نهشته هاي معادل سازند الیکا به طور متوسط 23- 32نهشته هاي سازند همبست 

هدف از . استفاده شدهامنظور تشخیص اجزاي تشکیل دهنده میکروفاسیسبه مقطع نازك تهیه شده 128از. )1393، همکاران
گذاري، تعیین ، تعیین اندازه و نوع ذرات تشکیل دهنده و عوارض مربوط به زمان رسوبمقاطع میکروسکوپیبررسی 

بندي دانهام نامگذاري سنگهاي کربناته بر اساس رده. هاي رسوبی استبی و ترتیب قرارگیري سکانسها، محیط رسومیکروفاسیس
)Dunham, 1962( کلوان و امبري و)Embry and Klovan, 1971( صورت گرفت و میکروفاسیسهاي تعین شده با

.مطابقت داده شد) Flugel, 2010(هاي استاندارد فلوگل میکروفاسیس
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نقشه موقعیت جغرافیایی، کاربري اراضی و راه هاي دسترسی به مناطق مورد مطالعه -1شکل

یکروفاسیسهام
شود محیط رسوبی توسط معیارهاي رسوبی و پالئواکولوژیکی ارزیابی شده که در مجموع مطالعات میکروفاسیس را شامل می

)Wilson, 1975( . تشخیص سکانس هاي رسوبی اهمیت زیادي در بازسازي محیط ، محیط هاي رسوبی وهارخسارهمطالعه دقیق
دیرینه و تعیین مدلی از شرایط رسوبی محیط دیرینه دارد و گاهاً براي شناسایی و بهره برداي از میادین نفتی و گازي استفاده می 

تشخیص داده شد که به يارخسارهمیکروفاسیس در چهار مجموعه 7دربرش مورد مطالعه .)Miall, 2000; Sarg, 2001(گردد 
:باشندشرح زیر می

(open marine)دریاي باز ايرخسارهکمربند 

shoal-barrier(هاي زیر دریایی پشتهي سدي هارخسارهدریاي باز در بخش انتهایی پالتفرم کربناته و به طرف ايرخسارهکمربند 

facies ( توسعه می یابند)Lasemi, 1995( . ي دریاي باز کم عمق و عمیق می باشد که بر هارخسارهشامل يارخسارهاین کمربند
ی بایوکالستی و پکستون بایوکالستی، وکستون بایوکالستاساس نوع و درصد آلوکم و ارتوکم، به سه میکروفاسیس مادستون 

.در محیطی با انرژي پایین تشکیل شده اندرخساره3این. بریوزوئردار تقسیم شده است
)Barrier(سدي ايرخسارهکمربند 

قطعات اکینودرم، گاستروپود و بریوزوئر در محیط . میکروفاسیس هاي این گروه به طور عمده از قطعات اسکلتی تشکیل شده اند
گسترش سیمان هاي پرکننده تخلخل اولیه، نبود یا وجود میزان کمی از ماترکیس، وجود مقادیر بیشتري از . سدي یافت می شوند

گرد شده، نیمه گرد شده با جورشدگی خوب، قطعات اکینودرم، گاستروپود و بریوزوئر نشان از انرژي باالي محیط اینتراکلست هاي
.ی تشخیص داده شدبایوکالستگرینستون -در این کمربند رخساره پکستون. دارد

)Lagoon(الگون ايرخسارهکمربند 
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. )Elliot, 1991(گرم، تمیز و کم عمق ساحلی و کوالبی دارند ي آب هاي دریایی هارخسارهجلبک هاي سبز گسترش وسیعی در 
ي اسکلتی به ویژه جلبک سبز، فرامینیفرا و گاستروپود در زمینه ماتریکس هاخردهي این گروه داراي مقادیر قابل توجهی هارخساره

ی بایوکالستساره پکستون براساس مقدار درصد و نوع اجزاء تشکیل دهنده و میزان ماتریکس آهکی دو نوع رخ. آهکی است
.ی جلبک و گاستروپوددار در این کمربند تشخیص داده شدبایوکالستگاستروپوددار و وکستون 

)Tidal facies(جزر و مدي ايرخسارهکمربند 
را تشکیل می دهند و فقط درتوالیي پهنه بین جزر و مدي درصد بسیار کمی از میکروفاسیس هاي توالی پرمین در هارخساره

ي اسکلتی است که در هاخردهي استراکد و به مقدار ناچیز سایر هاخردهاین رخساره داراي . مشاهده گردیدنزدیکی مرز پرموتریاس 
2در شکل . ی استراکوددار استبایوکالستمهمترین میکروفایسی این کمربند رخساره مادستون . زمینه گل آهکی پراکنده شده است

.آباده نشان داده شده استکویر در ناحیه تریاس دربرش-میکروفاسیسهاي توالی پرمو

ی که بیانگر بخش میانی دریاي باز می بایوکالسترخساره وکستون )  B. ی که بیانگر تشکیل در بخش عمیق تر دریاي باز می باشدبایوکالسترخساره مادستون ) A-2شکل 
ی که بیانگر بایوکالستگرینستون -رخساره پکستون) D. گر بخش فوقانی دریاي باز و جلوي محیط سدي استی بریوزوئردار که بیانبایوکالسترخساره پکستون ) C. باشد

ی گاستروپوددار که بیانگر محیط الگون می بایوکالسترخساره پکستون ) E. رخساره سدي است که البته از تالطم کمتري نسبت به بخش اصلی سد برخوردار بوده است
که بیانگر تشکیل در محیط هاي عمیق ) تصویر گاستروپود(ی جلبک و گاستروپوددار بایوکالسترخساره وکستون )  F. لت ها نیز مشاهده می گردنددر این تصویر پ. باشد

ستون رخساره ماد) H. که بیانگر تشکیل در محیط هاي عمیق کوالب است) تصویر جلبک(ی جلبک و گاستروپوددار بایوکالسترخساره وکستون ) G. کوالب است
.ی استراکوددار که بیانگر محیط هاي جزومدي استبایوکالست

محیط رسوبی 
هاي تشخیص داده شده، محیط رسوبی نهشته هاي مورد مطالعه، یک رمپ هموکلینال  است که شامل  با توجه به ریز رخساره

ور مشخص پالتفرم هاي غالب پالئوزوئیک بط. ناحیه جزرومدي، الگون، جزایر سدي و سد هاي زیر دریایی و دریاي باز   می باشد
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در برش هاي چینه شناسی مورد مطالعه نیز چنین شواهدي دیده شده . اي نوع رمپ می باشنددر بسیاري از نقاط دنیا، از پالتفرم ه
هاي رودستون یا فلوتستون هاي ریفی گسترده و همچنین میکروفاسیس هاي وابسته مانند رخسارهاست، همچنین عدم وجود رخساره

)Embery & Clovan , 1973 (ي بر رمپ بودن از نوع هموکلینال محیط در برش هاي چینه شناسی مورد مطالعه تأیید
هاي توربیدایتی و ایکنوفاسیس هاي مربوط به محیط هاي عمیق از قبیل این پیشنهاد با عدم وجود رخساره. رسوبگذاري می باشد

Nerites وChondrites 3شکل (شودمیتأیید .(

.ینه شناسی مورد مطالعهبرش هاي چايرخسارهدر کمربندهاي هارخسارهجایگاه ریز- 3شکل 

یسکانسنگاريینهچ
که در پاسخ به ياینهچيهایموجود در تواليچرخه ايرسوبگذاريالگوهایزرا به صورت آنالیسکانسنگاريینهچتوانمی
,Posamentier and Allen(نمودیفگردند، تعریمیجادتجمع رسوبات ايدر دسترس برايرسوب و فضاینتأمییراتتغ

دقت مطالعات . هستندیاسمستقل از مقیزو نیرسوبيهایطدر واقع مستقل از نوع محیسکانسنگاريینهاصول چ. )1999
یرمتغیحوضه بزرگ رسوبیکتا یرسوبيهایطمحیرزیاسبسته به هدف مطالعات از مقتواندیمیسکانسنگاريینهچ

) از نوع دوم(سوبیسکانس ر4، تعداد 5یرکویشناسینهبرش چینسسکانگاريینهدر مطالعات چ. )Catuneanu, 2006(باشد
.داده شدیصتشخ

سکانس اول
که حضور عناصر دریاي و . متر شامل سنگ آهک هاي نازك الیه، آهک هاي مارنی و مارن می باشد88سکانس اول با ضخامت 

است و در حداکثر سطح ) TST(یستم ترکت پیشرونده ي دریاي الگون، سد و در ادامه دریاي نیمه عمیق نشاندهنده سهارخساره
متر ضخامت دارد با کاهش عمق 28که ) HST(سیستم ترکت تراز باال . ي پکستونی دریاي باز میرسدهارخسارهبه ) mfs(غرقابی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دي از ناپیوستگی، این از دریاي باز به سد دنبال شده و در باالترین بخش به رخساره الگون میرسد با توجه به نبود شواههارخساره
.مرز سکانسی از نوع دوم می باشد

سکانس دوم
. متر است180با ضخامت ) HST,TST(این سکانس که در نیمه فوقانی سازند آباده شناسایی شده، داراي دو سیستم ترکت 

ضخامت دارد و به متر 143که ) TST(در سیستم ترکت پیشرونده . لیتولوژي کل این سکانس سنگ آهک هاي نازك الیه است
کاهش فراوانی  آلوکم ها و حضور آلوکم هاي شاخص محیط دریا نشانه عمیق صورت یک پیشروي طوالنی مدت انجام شده،

متر ضخامت و حضور 37با ) HST(سیستم ترکت تراز باالي . است) MFS(شدن حوضه و بیشترین باالآمدگی سطح آب دریا 
نسبتاً کوتاه مدت رخ داده و در بخش هاي انتهایی آن، با توجه به پیوستگی ي سدي و سپس الگون به صورتهارخساره

. رسوبگذاري، می توان در نظر گرفت که این مرز سکانسی از نوع دوم می باشد
سکانس سوم

متر می باشد که 27با ضخامت ) HST,TST(سکانس سوم که در نهشته هاي سازند همبست واقع شده، داراي دو سیستم ترکت 
سیستم ترکت پیشرونده . یتولوژي عمده آن سنگ آهک مارنی، شیل هاي تیره و ملون و سنگ آهک نازك تا متوسط الیه می باشدل
)TST ( متر و دارا بودن شاخص هاي محیط هاي الگونی، سدي و در انتها محیط هاي عمیق دریایی نشانه عمیق شدن 11با ضخامت

. ي سدي واقع شده استهارخسارهاست که در آن حداکثر سطح آب دریا در ) MFS(حوضه و بیشترین باالآمدگی سطح آب دریا
پایین آمدن سطح آب دریا در ادامه و وجود عناصر غیر اسکلتی و عناصر اسکلتی با پوسته میکروگرانوالر نشان دهنده وجود اکسیژن 

رحیم پور، (است ) HST(ز باالي سطح آب دریا و چرخش آب و تولید کربنات کلسیم بیانگر تشکیل رسوبات در سیستم ترکت ترا
متر ضخامت داشته 16ي جزر و مدي هارخسارهي سدي و و الگون و مقدار کمی از هارخسارهاین سیستم ترکت با حضور ).1384

.شودمیختم دومو در بخش هاي انتهایی آن، با توجه به پیوستگی رسوبگذاري، به مرز سکانسی نوع
سکانس چهارم

متر می باشد که لیتولوژي عمده آن شیل هاي تیره و 23سکانس که در نهشته هاي معادل سازند الیکا واقع شده و داراي ضخامت این 
متر و دارا بودن شاخص هاي محیط 13با ضخامت ) TST(سیستم ترکت پیشرونده . ملون، سنگ آهک هاي مارنی و مارن می باشد

) MFS(کم عمق دریایی نشانه عمیق شدن حوضه و بیشترین باالآمدگی سطح آب دریا هاي الگونی، سدي و در انتها محیط هاي
متر 10که )  HST(سیستم ترکت تراز باال . ي وکستونی واقع شده استهارخسارهاست که در آن حداکثر سطح آب دریا در 

ت که این مرز سکانسی از نوع دوم می ضخامت داشته و در بخش هاي انتهایی آن، با توجه به پیوستگی رسوبگذاري، می توان گف
در ادامه نهشته هاي بخش فوقانی سازند الیکا به صورت .شودمیي الگونی شناخته هارخسارهاین سیستم ترکت با حضور . باشد

).4شکل (ي الگون تشکیل شده استهارخسارهمتر و 22سیستم ترکت پیشرونده با ضخامت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


5سیستم ترکت ها در برش چینه شناسی کویر نمودار سکانس هاي رسوبی و- 4شکل
◊◊◊◊◊◊◊

:نتیجه گیري 
مجموعـه  4میکروفاسیس در 7با مطالعه میکروسکوپی مقاطع نازك در توالی پرموتریاس در برش چینه شناسی کویر از ناحیه آباده 

در این رمپ کربناته بخشـهاي . اندشدهاي شناسایی گردید که در یک محیط رسوبی رمپ کربناته هموکلینال برجاي گذاشتهرخساره
سـکانس رده سـوم تشـخیص    4در این تـوالی  . تشخیص داده شدجزرومدي، الگون، جزایر سدي و سد هاي زیر دریایی و دریاي باز 

نهشته هاي در بر گیرنده سازندهاي آباده، همبست و سکانس 4این . متر است23و 27، 180، 88به ترتیب داده شد که از پایین به باال 
نـوع  یبـه مـرز سکانسـ   ینپرميختم سکانس سوم در انتها.شوندمیهستند و همگی به مرز سکانسی نوع دوم ختم معادل سازند الیکا 

دهـد یدوم با حضور رخساره هاي سدي و در ادامه مجموعه رخساره هاي الگونی و مقدار کمی از رخساره هاي جزر و مدي نشان مـ 
طویلی است که در طی پرمین پسین و در نتیجه بسته شدن پالئوتتیس کم عمق شـده امـا در   ) تراف(فرورفتگی که این منطقه بخشی از 

.این زمان هرگز  از آب خارج نشده است
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◊◊◊◊◊◊◊
:منابع فارسی 

دانشـکده علـوم، دانشـگاه آزاد    ی،ناسـ شینارشـد، گـروه زمـ   ینامه کارشناسیانپا، "حوضه زاگرسینرسوبات پرمیواستراتیگرافیب"،)1369(، .دی،باغبان
..ص145ی،اسالم

اکتشـاف شـرکت   یریت، مـد 1796گزارش شماره ،"یرانایحوضه زاگرس، جنوب غربینرسوبات پرمینیفرهايفرامیوستراتیگرافیب"،)1372(، .دباغبانی،
2و1جلد یران،نفت ایمل

.ص340، 22، طرح تدوین کتاب، شماره "شناسی کشورینسازمان زم. سیستم پرمین در ایران"،)1374(، .پرتوآذر، ح
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهـران، دانشـکده   ")استان فارس(در شورجستان یاسپرموتریتوالیگرافیهولواسترات"، )1392(، .نوروزپور، م

.صفحه202علوم پایه ، رساله دکتري، 
.انتشارات دانشگاه تهران،"و تکامل تخلخلیاژنزکربناته، ارتباط دیناسسنگ ش"، )1384(، .پور بناب، حیمرح

یشهمـا ینهشـتم ي،مرکزیرانشورجستان، ایهسازند همبست، ناحيو پالئواکولوژینولوژي، پال)1393(، ع یسلگم، ین،؛ آر، مرادیوسفی؛ح, نوروزپور
نور اراك،یامه پنور، اراك، دانشگایامدانشگاه پیشناسینزمیتخصصیمل

◊◊◊◊◊◊◊

References:
Catuneanu, O. 2006. "Principles of Sequence Stratigraphy (Google eBook) ". Elsevier, 386 pages

Dunham, R. J., 1962. "Classification  of  Carbonate  Rocks  according  texture" . In: W. E Ham (ed.), A  symposium : Am.,
Assoc. petroleum  Geologists  Mem, 1, pp.108-121.

Embry, A.F. & Clovan, E.J., 1973. "A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island", Northwest Territories. Bull.
of Canadian Petroleum Geology, V. 19, pp. 730-781.

Flugel, E., 2010- "Microfacies of Carbonate Rocks: analysis, interpretation and application". Springer, Berlin Heidelberg,
New York, 984 p.

Lasemi, Y., 1995. " Platform carbonates of the Upper Jurassic Mozduran Formation in the Koept Dagh Basin, NE Iran-
facies, Paleoenvironments and sequences". Journal of Sedimentary Geology 99, pp. 151-164.

Miall, A., 2000. " Principles of sedimentary basin analysis. 3rd edition". Springer-Verlag, New York, P. 668.

Partoazar, H.& Zhu Z., 1999. "The Carboniferous and Permian Fusulinids". Geological Survey of Iran.

Posamentier, H.W., Allen, G.P., 1999, "Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications". SEPM Concepts in
Sedimentology and Paleontology no. 7, 210 p

Sarg, J.F., 2001. "The sequence stratigraphy, Sedimentology and economic important of evaporate-carbonate transitions:
a review". Sedimentary Geology, 140: 9-42.

Taraz, H., 1969. "Permo-Triassic section in central Iran". Am. Assoc. Pet. Geol. Bull.53, pp. 688-693.

Taraz, H., 1974. "Geology of the surmaq-Deh Bid Area, Abadeh Region, Central Iran". Report. Geol. Surv. Iran. V. 37, pp.
1-148.

Wilson, J.L., 1975. "Carbonate facies in Geologic History". Springer- Verlag, New York, P. 471.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

