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 ،جلفا نواحی در میانی توالی پرمین رسوبی محیط و سکانسی نگاري چینه مقایسه

 آذربایجان حوضه از مرند و ایواوغلی
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده :

چينه نگاري سكانسی مورد  ، محيط رسوبی وبراي تعيين رخساره ها ، ایواوغلی و مرندجلفا واحیرخنمون هاي سازند روته در ن

 ميانی پرمين زمان در که باشد می برش هاي مورد مطالعه در هاي کربنات خيمض توالی روته سازند بررسی قرار گرفته است.

 حوضه در روته سازند از برش دو با جلفا برش سكانسی، نگاري چينه و رسوبی محيط تفسير منظور به ت.اس شده نهشته

 شامل مختلف رسوبی حيطزیرم چهار دهنده نشان موجود هاي خساره ریز بررسی است. گرفته قرار مقایسه مورد آذربایجان

 رمپ هاي بخش با تطابق قابل رسوبی هاي محيط این. باشد می روته سازند در باز دریاي و سدي ،تاالب جزرومدي، پهنه

تشكيل  درجه سه، سكانس رسوبی 5تحليل چينه نگاري سكانسی نشان می دهد که سازند روته از  هستند. خارجی و ميانی داخلی،

در نهشته هاي کربناته تشخيص داده شده  (SB2) 2و ناپيوستگی نوع  (SB1) 1ها با ناپيوستگی هاي نوع شده است.  این سكانس 

 ( این ناحيه با سكانس هاي جهانی پرمين باالیی مطابقت دارند.ميدیناوایل   - کوبرگندین) ميانیاست. سكانس هاي پرمين 

 

 .یميانميكروفاسيس، سكانس، رمپ، پرمين  ،سازند روته :كليد واژه ها

 
Comparison of sequence stratigraphy and depositional environment of Middle Permian 

succession in the Julfa, Ivaoghli and Marand areas of Azerbaijan basin 

 
 

 

 

 

Abstract: 
 

Outcrops of the Ruteh Formation  have been studied in Julfa, Ivaoghli and Marand area to determine their facies, 

sedimentary environments and their sequences. The Ruteh Formation is a thick carbonate sequence in study 

sections. It was deposited during Middle Permian ages. In order to interpret the depositional environment and 

sequence stratigraphy, South Julfa section were compared with two sections of Ruteh Formation in the 

Azerbaijan basin.  Four different sub environments were identified in the Ruteh Formation based on microfacies 

analysis including tidal flat, lagoon, shoal, open marine. These depositional environments correspond to inner, 

middle and outer ramp. Sequence stratigraphic analysis revealed five depositional third-order sequences in this 
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formation. These sequences with both type 1 and 2 sequence boundaries are recognized in carbonate deposits. 

The Middle Permian (Kubergandian-Early Midian) sequences in the study area are correlated global sea – level 

curve. 

 

Keywords : Ruteh Formation, Microfacies, Sequence, Ramp, Middle Permian. 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

در بخش هاي مختلف شمال غرب ایران )آذربایجان( رخنمون داشته و تغييرات ضخامت قابل مالحظه اي  ميانی توالی رسوبی پرمين

می باشند. در اکثر توالی هاي مورد در حوضه البرز  تهقابل مقایسه با سازند رو مختلفرا نشان می دهند. این نهشته در بخش هاي 

 با ناپيوستگی هم شيب بر روي نهشته هاي آواري پرمين پيشين )سازند دورود( قرار می گيرند.  ميانی هاي دریایی پرمين مطالعه ردیف
رات عمق حوضه رسوبی و نوسانات سطح آب دریاها در طی زمان تشكيل این نهشته ها، تغييرات يبه علت عملكرد گسل ها، تغي

هاي نازك الیه و آهك هاي مارنی و  هند. آهك هاي توده اي تا ضخيم الیه، آهكضخامت جانبی قابل مالحظه اي را نشان می د
شيلی سنگ شناسی اصلی این ردیف ها را در برش هاي چينه اي مورد مطالعه تشكيل می دهند. بررسی هاي صحرایی و مطالعه 

ود، شكم پایان، دوکفه اي، تریلوبيت، مقاطع نازك نشان می دهد، که این آهك هاي بایوژنيك غنی از روزنبران، جلبك، براکيوپ
پذیرفته شده است.  ميدیناوایل اسفنج، کرینویيد، مرجان و سفالوپود است. بر اساس محتوي فسيلی این توالی ها، سن کوبرگندین تا 

و عرض  55 ° 33شرقی َ با مختصات جغرافيایی طول جنوب جلفادر برش هاي چينه شناسی  ميانیردیف هاي دریایی پرمين 
و ایواوغلی با مختصات  عرض شمالی 33° 55´طول شرقی و   55° 31´ با مختصات جغرافيایی جنوب مرند،  33 °، 55شمالی َ

 .(1)شكل  عرض شمالی داراي رخنمون هستند 33° 55´طول شرقی و   55° 31´ جغرافيایی

 
 .در حوضه آذربایجان مورد مطالعه چينه شناختی های برشهای دسترسی به  افيایی و راه: موقعيت جغر1شکل شماره 
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جایگاه زمين ساختاري  جلفا است که از دید محققين مختلف –بخشی از کمربند رسوبی آباده  مورد مطالعه،چينه شناختی  هاي برش

 متفاوتی براي آن در نطر گرفته شده است.

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

مقطع نازك از برش چينه شناختی جنوب جلفا تهيه گردید که مورد مطالعه ریز رخساره اي قرار گرفت.  125در این تحقيق تعداد 

بر پایه مطالعات صحرایی و  روتهميكروفاسيس هاي سازند  ند.ه انامگذاري شد 1692دانهام اساس روش  نمونه هاي کربناته بر

ميكروسكوپی مشخص شده اند. گروه بندي ميكروفاسيس ها و بررسی تغييرات عمودي و جانبی آنها و ارائه مدل رسوبى به روش 

تغييرات عمودى و محيط هاى رسوبى آنها انجام شده است. چينه نگارى سكانسى بر پایه  1655ویلسون  و 2212فلوگل 

(Catuneanu, 2012 ؛ Emery and Myers, 1996  ؛Vail et al ., 1977 ) .مقاطع برداشت شده از  مطالعه شده است

   مورد مقایسه قرار گرفت. مقطع نازك 36، با و ایواوغلی مقطع نازك 55، با با دو مقطع چينه شناختی جنوب مرند برشاین 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 : بحث

مطالعه مقاطع نازك در برش هاي مورد مطالعه منجر به شناسایی ریز رخساره هاي این برش برش هاي مورد مطالعه:  هاي رخساره ریز

شناسایى براي این برش ها رخساره هاى کربناته دریایى باز، سد، تاالب پشت سد و پهنه جزر و مدي در سازند روته ها گردید. ریز

 عه هاي رخساره اي از سمت دریا به ساحل به شرح زیر است :شده اند. این مجمو

(O مجموعه ميكروفاسيس هاي دریاي باز: رخساره هاى دریاى باز مادستون، وکستون و پكستون بيوکالستى با آشفتگى زیستى اند )

قرمز فراوانى کمى دارند. تيوبی که در آنها دانه ها بطور عمده خارپوست، براکيوپد و بریزوآ هستند. دانه هاى تيوبى فيت و جلبك 

فيت ها شاخص محيط دریایی باز می باشند.  نوع دانه ها و خميره گلى و آشفتگى زیستى نشان مى دهد که این رخساره در زیر خط 

 یك در ... و مرجان بریوزوآ، قرمز، جلبك ،بران ميكروگرانوالرروزن وجود به توجه با ریزرخسارهاین  پایه موج نهشته شده اند.

  (Flugel, 2010).شده اند  نهشته سد دریاي به رو بخش در و نورانی پهنه درون نرمال، شوري با دریایی حيطم

 (Bمجموعه ميكروفاسيس هاي سدي: رخساره سدى گرینستون اائيد )،گرینستون بيوکالستى اینتراکلست دار و رخساره ریف  ي

ها به طور عمده اائيد، خارپوست، براکيوپد و بریزوآ است. جلبك هاى بریزوآیی است که در آنها بيوکالست   -کومه اي مرجانی 

قرمز و سبز و فرامينيفرا نيز دیده مى شوتد. دانه هاى غير اسكلتى پلوئيد و اینتراکلست هستند. بافت گرینستون، آميخته بودن دانه هاى 

ز در توالى عمودى نشان دهنده نهشته شدن این رخساره تاالب و دریاى باز، وجود اائيد و جاى گيرى بر روى رخساره هاى دریایى با

ها در سد کربناته است. همچنين وجود اینتراکلست با جورشدگی خوب و سيمان اسپاري و عدم وجود گل آهكی بيانگر محيط 

صورت  فرم  قطع کننده سد است. بریزوآهاي عهد حاضر با ریف هاي مرجانی همراه هستند و به (Tidal Inlet)کانال جزر و مدي 
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. این رخساره در حاشيه سد رو به تاالب توسط مرجان ها (Flugel , 1982)در آب هاي آرام زندگی می کنند  (Ereet)هاي افراشته 

 مشاهده می شود. (Path Reef)بریزوآها به صورت ریف هاي کومه اي  و

 (Lمجموعه ميكروفاسيس هاي تاالب: رخساره هاى تاالب پكستون، وکستون بي ) وکالستى و مدستون آهكی سيليسی با قالب

، استراکد، جلبك سبز )عمدتاً ميليوليد( بيوکالست هاى گاستروپد، فرامينيفراى بنتيك آشفتگى زیستى هستند که در آنها  تبخيري با

 یا و شوري با هاي محيط شاخص را از ميليوليد غنی هاي رخسارهGeel (2000 )و قرمز و دانه هاى غير اسكلتى پلوئيد دیده مى شود.

گل فراوان، آشفتگی زیستى، دانه هاي مربوط به محيط تاالب و جاى گيرى در باالى توالى پسرونده نشان  .داند می زیاد موادغذایی

دهنده محيط رسوبى تاالب با چرخش محدود است. در رخساره مدستون با توجه به وجود قالب کانی هاي تبخيري و ماتریكس 

ميكروفاسيس در نظر گرفته     حفرات چشم پرنده اي محيط رسوبی تاالب با شوري باال براي این هاي گلی وآهكی و نبود ترك 

 هاي بخش در رسوبگذاري کربناته، گل فراوانی و فونا کم تنوعکه در زمان پایين بودن سطح آب دریا تشكيل شده است. می شود 

 (Flugel, 2010). کند می تایيد ار داشته باز دریاي با کمی ارتباط که الگون انرژي کم

 (T مجموعه ميكروفاسيس هاي پهنه جزر و مدي: ميكروفاسيس هاي : )جزر و مدي شامل دو زیر رخساره مدستون بيوکالستی  پهنه

ه استراکددار و استروماتوليت هستند. مدستون بيوکالستی استراکددار داراي خرده هاي استراکد و به مقدار خيلی ناچيز سایر خرد

هاي اسكلتی است که در زمينه گل آهكی پراکنده شده است. با توجه به آشفتگی زیستی، گل آهكی و اینكه استراکدها شرایط 

( موجود در پهنه بين جزر و Poundsسخت محيطی را تحمل می کنند و اینكه تنوع گونه اي وجود ندارد می توان محيط رسوبی )

رفت. استروماتوليت با المينه هاي موازي و نازك به صورت مسطح و موجی است این   مدي را براي این ميكروفاسيس در نظر گ

 یا جلبكی بستر یك بهبی رسو ذرات اتصال از ها استروماتوليتهستند.  اصل جذب رسوب توسط فرش هاي جلبكیالمينه ها ح

 پرسلولی موجودات که هستند هایی محيط ها استروماتوليت تشكيل براي مكان بهترین. شوند می تشكيل ها سيانوباکتري از پوششی

المينه هاي موازي و نازك در محيط هاي باالي ببرند.  بين از و بخورند را جلبكی هاي پوشش نتوانند پایان شكم و ها ماهی همچون

 در توان یم را حاضر عهد استروماتوليتهاي دليل همين به .جزر و مدي و بخش باالیی محيط بين جزر و مدي به وجود می آیند

 (Hoffman, 1976). یافت یبِ شارك و باهاماس فارس، خليج جنوبی سواحل چون هایی محيط شور آبهاي و مرطوب گرم، مناطق

 آن در ساز کربنات اجتماعات نوع کربناته، هاي پالتفرم گيري شكل در مهم عوامل از یكیمحيط رسوبی برش هاي مورد مطالعه: 

 یك مختلف هاي قسمت در کربنات توليد ميزان ساز، کربنات اجتماعات تغيير با است معتقد  Einsele (2000).باشد می حوضه

 مرجان شامل طورعمده به) کلروزوئن ) اجتماع حضور مثال، عنوان به کند. می تغيير پالتفرم نوع و یابد می تغيير کربناته پالتفرم

 اما کند، می تبدیل دار لبه شلف یك به را آن پالتفرم، حاشيه در بیشي ایجاد با یوفوتيك، پهنه در سبز جلبك و  دار همزیست هاي

 می شبيه حوضه مورد مطالعه هموکلينال رمپ یك تشكيل به منجر مالیم، شيب یك ایجاد با حوضه در کربنات یكنواخت توليد

و مقایسه آنها  روتهه هاي سازند ( بررسی تغييرات عمودي رخسار1653براساس قانون والتر )ميدلتون  (Pomar et al., 2004). شود

در دریایى کم ژرفا با شيب مالیم  برش هاي مورد مطالعهدر  روتهبا محيط هاي امروزي چون جنوب خليج فارس و باهاماس سازند 
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، که خرده هاي اسكلتی (2)شكل  نهشته شده اند (Homoclinal Ramp)وابسته به یك پالتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال 

یاي باز در یك زمينه ميكریتی هستند و نشانگر تشكيل آنها در محيط نسبتاً آرام و عميق تر رمپ است. رخساره هاي موجودات در

(. آثار خروج از آب در سدهاي بيوکالستی سازند 1662سدي رمپ ها به طور معمول سدهاي بيوکالستی هستند )تاکر و رایت، 

زیر آبی بوده اند، که با سدهاي بيوکالستی در باهاماس که در حال تشكيل است مشاهده نشده است و این سدها به طور عمده  روته

( مثل Euryhalineقابل مقایسه است. رخساره هاى تاالب همانند اکثر محيط هاي امروزي داراي گل زیاد و موجودات یوري هارین )

 (.1662تون تشكيل شده است )تاکر و رایت، جلبك ها، گاستروپد و فرامينيفراي بنتيك است و به طور عمده از وکستون و پكس

 

 
 برش های مورد مطالعه و مدل رسوبی توالی كربناته پرمين ميانی.ریزرخساره های  برخی از :2شکل 

 

 الیه انباشتگی الگوهاي در اي دوره تغييرات مطالعه از عبارت سكانسی نگاري چينه تعاریف، آخرین اساس برچينه نگاري سكانسی: 

با  چينه نگارى سكانسى دانشى است که (Catuneanu, 2012). است رسوب تأمين مقدار و رسوبگذاري فضاي به پاسخ در ها

استفاده از روش تجزیه و تحليل رخساره ها، تشخيص محيط رسوبى، بيواستراتيگرافى، تغييرات عمودى و جانبى رخساره ها و در نظر 

گرفتن تغييرات نسبى سطح دریاها، سنگ هاى رسوبى یك حوضه را به سكانس هایى که بين ناپيوستگى ها و یا پيوستگى هم ارز 

  (.1356السمى، محدود شده اند بخش می کند )

 جنوب جلفا برش در 3 درجه رسوبی سكانس ، پنجموجود هاي ریزرخساره و پالنكتون و زي کف نبراروزن پراکندگی اساس بر

مطابقت  رسوبی سكانس سه کلی طور به دیگر، برش دو با جنوب جلفا برش هاي سكانس ینس مقایسه و تطابق با. شد شناسایی

این رسوبی جنوب جلفا نسبت به جنوب مرند و ایواوغلی کامل تر می باشد.  سكانس هاي. دنباش می سهمقای قابل کامل با هم دارند و
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( هستند و با سكانس هاي جهانی پيشنهاد شده توسط Middle Absaroka) سكانس ها بخشى از سوپرسكانس آبساروکاى ميانى

Ross ( 1987هم خوانی دارند Ross & Ross ,) .توالی جنوب جلفا به شرح زیر می باشند: ،سوبیبنابراین پنج سكانس ر 

می باشد. دسته رخساره  1( مشخص می شود و به همين دليل سكانس نوع SB1) 1با ناپيوستگی نوع   I: مرز زیرین سكانس Iسكانس 

خاك ایشی ) ( به ترتيب شامل رخساره هاي تاالب و دریاي باز هستند که بر روي سطح فرسTSTهاي مربوط به پيشروي آب دریا )

( با رخساره مدستون بيوکالستی دریاي باز عميق، mfs( سازند دورود قرار گرفته اند. حداکثر پيشروي سطح آب دریا )هاي قدیمه

 2ناپيوستگی نوع   Iبه ترتيب شامل رخساره هاي سدي و تاالب است. مرز باالي سكانس  HSTمشخص می شود. دسته رخساره اي 

(SB2است )  (3)شكل. 

دسته رخساره اي مربوط به پيشروي سطح دریا با   .( مشخص می شودSB2) 2رز زیرین این سكانس با ناپيوستگی نوع : مIIسكانس 

رخساره هاي دریاي باز و سدي مشخص می شوند. سطح حداکثر پيشروي آب دریا با رخساره دریاي باز عميق، وکستون بيوکالستی 

مل  رخساره هاي دریاي باز، سدي، رخساره هاي تاالب و رخساره پهنه بين جزر به ترتيب شا  HSTتعيين می شود. دسته رخساره اي 

( تشكيل شده است. مرز باالیی این سكانس  HSTو مدي است. رخساره پهنه بين جزر و مدي بعد از پایين آمدن سطح دریا ) اواخر 

 ( مشخص می شود.SB2) 2با ناپيوستگی نوع 

( SB2) 2ساخته شده است. مرز زیرین و باالیی آن با ناپيوستگی نوع HST و  TSTه هاي : این سكانس از دسته رخسارIIIسكانس 

رخساره اي مربوط به پيشروي سطح آب دریا شامل رخساره هاي دریاي باز می باشند. سطح حداکثر  مشخص می شود. دسته

شامل   HSTشود. دسته رخساره اي  پيشروي آب دریا با رخساره هاي مربوط به دریاي باز )وکستون بيوکالستی( مشخص می

 و پهنه بين جزر و مدي ساخته شده است.  پاراسكانس هایی است که از رخساره سدي تا تاالب

( SB2) 2است. مرز زیرین این سكانس ناپيوستگی نوع   HSTو  TST: سكانس چهارم نيز شامل دسته هاي رخساره اي IVسكانس 

كانس هاي دریاي باز است. سطح حداکثر پيشروي آب دریا با رخساره دریایی باز شامل پاراس  TSTاست. دسته رخساره اي 

به ترتيب شامل رخساره هاي سدي، تاالب و پهنه بين جزر و مدي است. مرز باالیی این   HSTمشخص می شود. دسته رخساره 

 ( است.SB2) 2سكانس از نوع 

( شامل TSTست که رخساره هاي پيشرونده )دسته رخساره اي ( اSB2) 2: مرز زیرین این سكانس ناپيوستگی نوع Vسكانس 

 HSTپاراسكانس هاي متعددي سدي و دریاي باز است. بر روي سطح حداکثر پيشروي آب دریا پاراسكانس هاي دسته رخساره اي 

( است که با SB1) 1از پاراسكانس هاي تاالبی تا پهنه بين جزر و مدي ساخته شده است. مرز باالیی این سكانس ناپيوستگی نوع 

قرارگيري رخساره هاي فرسایشی تخریبی دانه ریز قرمز رنگ مربوط به سازند نسن بر روي آخرین واحد کربناته سازند روته 

  .(3)شكل  مشخص می شود
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 رد مطالعه نشان داده شده است. و مرزهای سکانسی توالی پرمين در سه برش چينه شناختی مو: ستون چينه نگاری سکانسی  3شکل 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیري :
 

سنگ هاي  شيب روي ماسه با ناپيوستگی فرسایشی و بطور هم برش هاي جلفا، ایواوغلی و مرندنهشته هاي کربناته سازند روته در 

. ميكروفاسيس هاى سازند روته در محيط اند سازند دورود و همچنين با ناپيوستگی و هم شيب زیر نهشته هاي سازند نسن قرار گرفته

 تاالب و پهنه جزر و مدي وابسته به یك پالتفرم کربناته نوع رمپ هموکلينال نهشته شده اند.  رسوبى دریاى باز، سدى،

( با تعداد زیادي درجه سه چرخه به سمت باال کم ژرفا شونده )سكانس 5 جنوب جلفا، چينه شناختی برش در نددر این ساز

( است و سایر مرزهاي SB1)  1ناپيوستگی نوع   Vو مرز باالیی سكانس  Iپاراسكانس شناسایى شده است که مرز زیرین سكانس 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

هاي جنوب جلفا قابل مقایسه و تطبيق با سكانس هاي رسوبی  سكانسسه سكانس از  ( است.SB2)  2سكانس ها ناپيوستگی نوع 

هاي  سكانس می باشد. جلفا در حوضه آذربایجان برش چينه شناختیجنوب مرند و ایواوغلی است که نشان دهنده کامل بودن توالی 

و فرونشست تدریجی حوضه در مقياس ناحيه اي می   (eustatic)انیرسوبی موجود بيانگر تغييرات سطح آب دریا در مقياس جه

دهد، نرخ  است که نشان می  HST ضخيم تر از ضخامت پاراسكانس هايTST  ميانگين ضخامت پاراسكانس هايتقریبا  .باشند

پيشنهاد شده توسط  ميانیاین سكانس ها با سكانس هاى جهانى پرمين  .تامين رسوب نسبت به فضاي رسوبگذاري بيشتر بوده است

Ross  (1987 ،).هم ارز است 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 منابع فارسی :
 

انتشارات سازمان  . "رخساره ها ، محيط هاي رسوبی و چينه نگاري سكانسی نهشته سنگ هاي پرکامبرین باالیی و پالئوزوئيك ایران" ،1356 ،السمی، ي

 ص.132شناسی کشور،  زمين

◊◊◊◊◊◊◊ 
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