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 چکیده
دژ مورد مطالعه قرار گرفته است.   شناسی کرد کندی در شرق شاهین، برش چینهو محیط رسوبی سازند کربناته روتهها رخساره ریز منظور مطالعهبه  

تشتیی   های سنگ آهک متوسط تا ضتخی  الیته   از الیه متر بوده و عمدتاً 795ام.پسین در این برش به ضخ پیشین تا سازند روته به سن مورگابین

ه رستوبی بتا   باشد  این مجموعت   سه سازند دورود، روته و نسن میهای رسوبی پرمین در برش مورد پژوهش از پایین به باال شامده اس.  ردیفش

توسط سنگ آهتک نتاز     با دگرشیبی فرسایشی نیز از باالروی سازنتد میال بته سن کامبرین میانی ت اردویسین قرار گرفته و ناپیوستگی فرسایشی بر

بترداری سیستتماتیک   های دریایی پترمین نمونته  شود  در این پژوهش از ردیفن تریاس پیشین و میانی پوشیده میکرمی رنگ سازند الییا به س ۀالی

رخستاره   41هتای کربناتته پترمین منجتر بته شناستایی       مقاطع ناز  و بررسی صحرایی ردیف نمونه برداش. شده اس.  مطالعه 421انجام گرفته و 

 برای سازند روته شده اس.    زیر محیط دریای باز، سد، الگون و پهنه جزرو مدی مربوط به رمپ کربناته نوع هموکلینال 1یوپی وابسته به مییروس
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  شاهین دژ ،پرمین ،رمپ هموکلینال ،سازند روته ،ریز رخساره ،محیط رسوبی
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Abstract  
In order to study of microfacies and depositional environment of marine Permian Sequence, the Kord Kandi 
stratigraphical Section has been studied in the East of Shahindezh. The ruteh formation is 597 in thickness 
and dating eary to late murghabian. This formation consists of medium to thick beddod limestone. The 
Permian sedimentary sequences in considered section consist of Dourud, Ruteh and Nesen Formations 
respectively. This sequence overlay on the Mila Formation dating Middle Cambrian to Ordovician age with 
disconformity and upper contact of Elica Formation dating Early to Middle Triassic age with disconformity. 
In this research 124 samples have been taken from Permian sequence systematically. The study of thin 
sections and field investigations of Permian carbonate Sequence led to 10 microfacies of 4 subenvironments 
of homoclinal ramp belongs to Tidal flat, Lagoon, Bar and open marin respectively. 
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 مقدمه
بتتا مختتتتا   مطالعتته متتورد شناستتی بتترش چینتته 

 11°34׳ 7״طتتول شتترقی و   13°14׳ 7״جغرافیتتایی

در شترق   ال روستای کرد کنتدی شم شمالی درعرض

منطقتته متتورد مطالعتته از نظتتر دژ قتترار دارد  شتتاهین

بندی رسوبی ت ساختاری در زون البرزت آذربایجان پهنه

 منطقته  بته  دسترستی  ( 4377واقع شده اس. )نبوی، 

 از و میانتدوآب  تتا  تبریتز  ترانزیتتی  ادهتجت  ازطریت  

-از شاهین و دو درجه جاده از دژشاهین تا میاندوآب

 جاده از مطالعه مورد برش و ندیکردک روستای تا دژ

 ( 4)شی   اس. پذیر امیان خاکی

 

در برش مورد مطالعه ردیف رسوبی پرمین از پایین   

دورود ای قتتاره  ت   به باال به ترتیب شام  ستازند آواری 

به سن پترمین پیشتین، ستتازند کربناتته     ( 4943) آسرتو

هتای  ، افت  بته ستن پترمین متتیانی    ( 4943) آسرتو روته

های آهیی منتسوب به ستازند  و واحد تی التریتیبوکسی

باشتد   به ستن پرمیتن پسیتن متی( 4947) گالس نستن

روی ف رستتوبی بتا ناپیوستتتگی فرسایشتتی بتتر ایتن ردیتت 

 پیشتین  سازنتد میال بته سن کامبرین میانی ت اردویستین 

توستط   بتا دگرشتیبی فرسایشتی    و در باال نیزقرار گرفته 

بته ستن   نگ سازند الییتا  کرمی ر ۀسنگ آهک ناز  الی

 ( 2)شی   دشومحتور می تریاس پیشین و میانی

 
 

 های دسترسی به منطقه مورد مطالعهموقعی. جغرافیایی و راه .1شکل 
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 برش کرد کندیرخنمون کلی از واحدهای موجود در  .2شکل 

 

 برای نخستین بار توسط آسترتو  سازند کربناته روته 

ستای روتته، جنتوب کتوه    در شمال خاوری رو (4947)

 تیتره  خاکستتری  آهتک  شتام  البترز مرکتزی(   ) ستربند 

 231به ضتخام.   ایتوده تا متوسط بندیالیه با بیوژنیک

محتتیط رستتوبی و  متتتر مطالعتته و معرفتتی شتتده استت. 

 پتور مختتار  توستط  نیز نگاری سیانسی سازند روتهچینه

نیرانتتی ( و ل4337(، بتتاقری )4359(، الستتمی )4354)

هتد  از ایتن پتژوهش،     العه گردیده است.  ( مط4335)

ستازی محتیط   های مییروسیوپی و بازتشخیص رخساره

در منطقتته کتترد کنتتدی در شتترق  رستتوبی ستتازند روتتته

 بتران روزن جامعته  مطالعته  استاس  بتر  دژ است.  شاهین

 ستازند  کربناته توالی سن مذکور، هایدیفدر ر موجود

 تا شینپی مورگابین اشیوب مورد مطالعه هدر منطق روته

 از ییتی   شتد  داده تشتخیص  میتانی  پترمین  از پستین 

 تنتوع  یتا  و فقدان برش، این در روته سازند هایویژگی

 زیتاد  گستترش  .است.  فوزولینیتدی  برانروزن ک  بسیار

 دیگتر  از کوچتک  بتران روزن و آهیتی  هتای جلبتک 

ایتن   .باشدمی شناسیچینه برش این شاخص هایویژگی

 خانواده بران وابسته بهوزنر فراوانی دهندهنشانپژوهش 

Geinitzinidae ,Palaeotextulariidae ,Pachyphoiidae 
 هایجلبک از Gymnocodiaceae بران و خانوادهاز روزن

 این درمشخص نا ءی با منشاهایمییروارگانیس  و آهیی

   (4394 )شعبانیان و قهرمانی، باشدمی برش

 مطالعه روش
کربناته سازند روته توالی  هایبا توجه به اینیه رخنمون 

ختتتود در شتتمال روستتتای دژ بتتهدر شتترق شتتاهین

ای از گستتردگی و ضتخام. قابت  مالحظته     کنتدی کرد

فاستی،، محتیط   منظور مطالعته مییرو به برخوردار بوده،

طقه رسوبی و تعیین مدل رسوبی برای سازند روته در من

به ضتخام.  یی پرمینهای دریتادژ، نهتشتهشرق شاهین

برداری سیستماتیک مورد مطالعه و نمونه متر 795ود حد

مقطتتع نتتاز  تهیتته شتتده از  421قتترار گرفتتته و حتتدود 

آوری شده از منطقه مذکور، مورد های سنگی جمعنمونه

   مطالعه دقی  قرار گرفته اس. 

هتتای کربناتتته بتتا استتت اده از  گتتذاری رخستتارهنتتام

و بتتتا  انجتتتام شتتتده ( 4942)بنتتتدی دانهتتتام  طبقتتته

 و ویلستون  (2111) استاندارد فلوگت   هایوفاسی،مییر

 های رمپ کربناتته فلوگت   و نیز با مییروفاسی، (4957)

 گردیده اس.    مقایسه (2111)
 

 های رسوبیشرح و تفسیر رخساره
مطالعه و بررسی مییروسیوپی سازند کربناتته روتته در   

زیتر رخستاره    41ناحیه مورد مطالعه منجر به شناستایی  

ب ای دریای باز، سدی، تتاال کمربند رخساره 1وابسته به 

 انجامیده اس. کته از ستم. دریتای   مدی  ور پهنه جز و

 ز:اند اباز به طر  خط فرضی ساحلی عبار 
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.O های دریای بازکمربند رخساره 

(Open Marine Microfacies) 
 بنتابراین در  است. هتا مییرایتتی   این نوع رخستاره  زمینه

انتد  ایتن زون در   یی  شتده محیطی با انرژی پتایین تشت  

 محدوده بین خط اثر امواج و خط اثر امتواج طوفتتتتانی  

بستتر دریتا    ناحیته این  در ( 2141، )فلوگ  گیردقرار می

معمتتوال تحتت. تتتاثیر امتتواج طوفتتانی قتترار دارنتتد      

-لوک  و ارتوک آد بر اساس نوع و درص ( 2111،)فلوگ 

 (O1,O2) دو نتتوع مییروفاستتی، کمربنتتدایتتن  هتتا، در

 شناسایی شده اس. 
 

O1 داربایوکالست پکستون 
((Bioclastic Packstone 

بریتوزوا،   اغلتب شتام    هتای ایتن مییروفاستی،   آلوک 

هتای  های جلبتک و خرده هاقطعا  خارپوس.، توبی ی.

هتا  باشتد  توبی یت.  راکدا متی ر استآهیی و به مقدار کمت

ل. وجتود انترژی   به ع  شاخص محیط دریای باز هستند

فاسی،، ماتریی، آهیی بین ذرا  بته  در این مییروباال 

مقدار جزئی شسته شده و در فضای ختالی ایجتاد شتده    

 ویلستون بته اعتقتاد    سیمان اسپاری نهشتته شتده است.    

یعنی  3ای هفاسی، بر کمربند رخساراین مییرو ،(4957)

   ( 3)شی  شیب قاره منطب  اس.
 

O2  داربایوکالستوکستون 
(Bioclastic Wackstone) 

اکیوپتود،  مدتا شام  برتها عس.در این مییروفاسی،، بایوکال

تیزان تت بته م  وبتوده  ریوزوا تبت  و  ی.تاکینودرم، جلبتک توبیت  

ود  تشت یتشاهده مت توبی. متریلتهای تکمتتر استراکد و خرده

در صتد   31تتر از تفاسی، کمیروتها در این می تدرصد آلوک

  تمتتتتت متتاتریی، آهیتتی بتته ییتتدیگرط توستتتبتتوده و ت

 سیتی، دولتتومیتی تهای کلهتدگی رگتشراینتد پرتوند  فتشمی

 تگی ت.( و آشتتتیتتتیلوالت)اس یتالل فشارشتتتدن، انحتتتشتت

  . تص داده شده استخیتاسی، تشتفیروتزیستی در این می

محتیط پتایین و شتیب    این رخستاره را بته    ،(4957) ویلسون

 (  3)شی   نسب. داده اس. 2نی کمربند شماره حوضه یع
 

 دریای بازهای تفسیر رخساره
هتای  های این گروه اغلب فسی های موجود در رخسارهآلوک 

ویژه دریای باز هستند  وجود ماتریی، فراوان نشتانگر عتدم   

و وجتود   وجود انرژی کافی برای انتقتال گت  آهیتی است.    

هتایی از آن نشتانگر محتیط بتا     مقدار کمی سیمان در قسم.

  (2111، ؛ فلوگت  4942 ،)فولتک  اس. انرژی ک  )دریای باز(

ها افتزایش پیتدا کترده و از    میزان آلوک  O1در مورد رخساره 

.  وجود مقتدار کمتی ستیمان    مقدار مییری. کاسته شده اس

ننتد  هایی ماس.هایی از آن همچنین حضور بایوکالدر قسم.

رگ و تتراک  زیتاد   هتای بتز  بریوزوآ و خارپوست. در انتدازه  

هایی با انترژی بتاال   ه تشیی  آنها در بخشها نشان دهندآلوک 

فوقتتانی دریتتای بتتاز یتتا همتتان  و عمتت  کتت ، یعنتتی بختتش 

کتاهش  ، کربناتته  گت  فراوانتی   های جلوی سد اس. نزدییی

عدم وجود آنیوئید جلبیی  همچنینو  اندازه قطعا  اسیلتی

،  O2 مییروفاستتی،فتتراوان در  متتاتریی، درهتتا و اگرگات

 منتاط  عمیت  و   در ستاره ایتن رخ  گتذاری رستوب  نشتانگر 

 ( 2111 ،)فلوگ  اس.دریای باز  پایین انرژی با محیطی

 

B: ای سدیکمربند رخساره 

(Barrier Microfacies) 
طور کلی شام  جزایر سدی، سدی بهای رخسارهکمربند 

محیط الگون را دریایی و ریف هستند و زیرهای زیرپشته

  (2141، )فلوگ  کنندمیاز دریای باز جدا 

طتور  ای سدی بته د رخسارههای کمربنمییروفاسی،

فراوانی ستیمان   اند غالب از اجزای اسیلتی تشیی  یافته

ای. و پر شتدن فضتای ختالی    اسپاری، عدم وجود مییر

ها با سیمان اسپاری نشان دهنده انرژی بسیار باال بین دانه

 ( 4943)دانهام،  و محیط سدی اس.
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و در جلوی محیط تتاالب  انرژی این کمربند در بخش پر

ای ستدی در  های کمربند رخساره،تفاسییروتمیرار دارد  تق

 اره گرینستتون تهار زیر رخست تچ ام تالعه شتطقه مورد مطتمن

 دار، گرینستتتونستتتی بریتتوزوآ اکینتتودرمیستتتون بیوکالپ  تتت

استتون مرجتانی و رخستاره    دار، بانتد س.ستی اینتراکالبیوکال

شتر  زیتر    یتی است. کته بته    ای مرجانی ت جلب  ریف کومه

 :باشدمی
 

B1 :گرینستون مرجانی -پکستون 

(Coral Packstone to Grainstone) 

قطعا  مرجان از قسم. ریف جتدا شتده و در ستم.    

فاستی، کمربنتد   انتد  ایتن مییرو  ن تجمع پیدا کردهالگو

 گرفتته ویلستون را در بتر   1تاندارد شتماره  ای اسرخساره

   ( 1)شی 

 

 
 

 س. وکستونکالبایوپ و  ( ؛ س. پیستونکال: بایوب( الف و .3شکل 
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  ؛اینتراپ  گرینستونث و ج( ؛ ستونپ و  ( باند؛ مرجانی ت گرینستون پیستونالف و ب(  .4شکل 

 دارنستون بیوکلستی بریوزوآ اکینودرمت گری پیستونچ و  ( 

66 

68 
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B2باندستون : (Boundstone) 

هتای  مو ارگانیست  د و نناشی از رشتشیی  این رخساره 

 ثاب. با گسترش محلی اس. 

 (SMF7) ایسی، بتر کمربنتد رخستاره   این مییروفا

تاندارد است  منطب  اس. و مییروفاستی، ( 2111) فلوگ 

بتا توجته    ( 1 )شتی   می گیردویلسون را در بر 7شماره 

های موجود در مقاطع بررسی شتده  اینیه اندازه مرجانبه

ده و تمام مقاطع را در . بواین مییروفاسی، بسیار درش

های محیط جتزر و متدی   گیرد، نه به عنوان مرجانبر می

نظر های محیط سد درعنوان ییی از مییروفاسی،بلیه به

 ( 2111، )فلوگ  گرفته شده اس.

 

B3 :اینتراپل گرینستون 
(Intraclastic Pellet Grainstone) 

دهنتتده ایتتن رخستتاره عمتتدتا مهمتتترین اجتتزای تشتتیی 

های استیلتی شتام    خرده باشد س. و پل. میکالااینتر

 ، Palaeotextulariidاز ختتانواده زیکتتف دارانروزنتته

دریتک ستیمان استپاریتی     های براکیوپودو خرده بریوزوآ

 شتود  ها مشاهده نمیبوده و ماتریی، آهیی در بین دانه

 4ای شتتماره ایتتن مییروفاستتی، بتتر کمربنتتد رخستتاره 

  ( 1)شی   اس. منطب  (4957) ویلسون

 

B4 دارگرینستون بیوکالستی بریوزوآ اکینودرم–: پکستون 
 (Bryozoa Echinoderm Bioclastic Packstone – 

Grainstone) 
جزای سازنده این مییروفاستی، بیشتتر شتام  اجتزای     ا

اسیلتی بریوزوآ، خارپوس.، جلبک توبی یت، و جلبتک  

مقدار  و بهمشخص ی با منشا ناهایمییروارگانیس قرمز و 

های و گاستروپود، استراکد و خرده دارانروزنهخیلی ک  

براکیوپود اس.  فضای بین ذرا  از ماتریی، آهیتی و  

سیمان اسپاریتی به میزان مساوی تشتیی  شتده است. و    

در  فاستی، اف. دانه پشتتیبان است.  ایتن مییرو   دارای ب

 قتترار دارد (4957) ویلستتون FB5ای کمربنتتد رخستتاره

 (  1)شی  
 

 سدی هایفسیر رخسارهت
در  B2 ،B3 ،B4 ،B1ستتعدی هتتای مییروفاستتی،

محیطی پرانرژی با تعداد و تنوع موجودا  به ویتژه  

موجودا  استنوهالین که قادر به تحم  شوری زیاد 

سیمان ازها فضای بین دانهشوند  نیستند، تشیی  می

  باشد اسپارایتی می

 س.،تراکالاین مانند هاییدانه وجود گرینستون، باف.

از  حتاکی  ختوب،  نسبتا جورشدگی و دارپوشش هایدانه

، )فلوگت   اس. سد مانند انرژی پر محیط یک در تشیی 

هتای الگتونی و   مخلوطی از محتیط  B1رخساره(  2111

هتای قستم. پشتتی    اریزهری ی اس.، به عبار  دیگر و

ته اند  های الگونی اختالط یافای با آلوک های کومهریف

باشتد  هایی دارای سیمان متی رخساره در بخش زمینه این

تواند بیانگر افتزایش انترژی بتوده کته بخشتی از      که می

فاستتی،  مییرو متتاتریی، را از متتتن شستتته استت.    

هتای ری تی   توان مربوط به کمربنتد را می B2باندستونی 

ست. و وجتود   بتاالی اینتراکال  درصتد   ای دانست. کومه

گذاری یط رسوبنشانگر انرژی زیاد مح سیمان اسپاریتی

باشتتد  فراوانتتی  متتی B3ساره تتشتتیی  رختت در زمتتان 

کنده شتدن و فرستایش رستوبا      نمایانگرس. اینتراکال

  هتای جزرومتدی است.   قبلی به وسیله طوفان یتا کانتال  

 و شتده  تشیی  سیمان از کام  طوربه که ایزمینه وجود

 رخستاره  ایتن  دهنتده تشتیی   هتای دانته  اندازه همچنین

 ایتن  تشتیی   زمان در انرژی میزان بودن االب دهندهنشان

 را آن تشتیی   محتیط  تتوان می که باشدمی رخساره زیر

  کرد ت سیر ایپشته یا سدی محیط یک صور به
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دارای بقایای جانوری ویژه دریای باز است.   B4رخساره 

های ایتن  س. در میان آلوک اینتراکال و وجود درصد اندکی از

بودن انرژی محیط و نزدییتی آن بته   باال  نشان دهنده رخساره

ستیمان استپارایتی   باشد  همچنین وجتود  محیط دریای باز می

کاهش انترژی محتیط نستب. بته بختش      ، آهیی در کنار گ 

 دهد را نشان میمیانی سد 

 

L: ای تاالبکمربند رخساره 
 (Lagoon Microfacies) 
الگون به محیط رسوبی با آب ک  عم  که از امتواج قتوی    

بتتر حستتب متتتیزان    شتتودگ تتته متتی  ،دهظتت. شتت محاف

شتتدگی الگتتتون توستتط ستتتد، فراوانتتی و نتتتوع  محتتدود

موجودا  و ذرا  و هتمچنین متیزان شتوری )نرمال، لتب  

هتای رستوبی   لی شور( در آن متغیر اس.  ستاختار شور، خی

انتتد از هتتا عبتتار آلتتوک   محتتیط الگتتون نادرنتتددر زیتتر

قرمتز،   جلبتک ، شتخص منتا  ءی بتا منشتا  هایمییروارگانیس 

هتای خارپوستتان و   پایان و خترده ، شی زیکفبران روزن

هتای  فاستی، و مقتادیر نتاچیزی استتراکد  مییترو     بریوزوآ

ای تاالب در منطقه مورد مطالعته شتام  دو   بند رخسارهکمر

 اند از:باشد که به شر  زیر عبار می (L2,L1)رخساره 
 

L1دارستی جلبککالو: وکستون بای 
Bio Wackstone) (Algal 

 ءی بتا منشتا  هایمییروارگانیس های سی، از آلوک افاین مییرو

ختتانواده  زیکتتف دارانروزنتتهقرمتتز، جلبتتک و نامشتتخص 

چیزی شتی  پتا و خارپوست. و مقتدار نتا      پالئوتیستوالریده،

ای تریلوبی. تشتیی  شتده است.     هاستراکد، بریوزوآ و خرده

طتور  ها بته ه. اس.  دانهای غیر اسیلتی بیشتر شام  پلخرده

و سیمان اسپاری اند عمده در زمینه ماتریی، آهیی قرار گرفته

فراوانی گ   به میزان اند  در فضای بین ذرا  حضور دارند 

شاخص تاالب نشانگر تشیی  ایتن  های آهیی و ازدیاد فسی 

هتای  مییروفاسی، در محیط ک  انرژی تتاالب یعنتی بختش   

انحتالل فشتاری، ایجتاد    هتای  عمی  تر تاالب است.  فراینتد  

تجمع اکسید آهن و آش تگی زیستی از مشختا   شیستگی،

الزم به ذکر اس. کته بافت.    این مییروفاسی، می باشد 

  ژئوپتال نیز در این مییرو فاسی، قاب  شناستایی است.  

یعنتی محتیط الگتون     5ویلسون آن را به کمربند شماره 

چینته  در بترش   نسب. داده اس.  مییروفاسی، متذکور 

شناستتی کتترد کنتتدی از گستتترش فراوانتتی برختتوردار   

 (  7اس.)شی  
 

L2: پکستون داربایوکالست 
 (Bioclastic Packstone) 

هیی های آاند از: جلبکهای تشیی  دهنده عبار آلوک 

ولیتتتتده، میلی دارانروزنتتتتهقرمتتتتز و پروبلماتییتتتتا،  

دی تتی کوچتتک،  تتتک ر دارانروزنتتهپالئوتیستتتوالرید، 

چیزی باشتتد  مقتتادیر نتتادها متتیوو گاستتتروپمیلیولیتتده 

و از  های براکیوپتد ریوزوآ، خارپوس.، استراکد و خردهب

فاستی،  لتی ذرا  پل. در این مییروهای غیر اسیخرده

فاسی، ود  اجزای تشیی  دهنده این مییروشمشاهده می

اند و مقتدار بستیار   قرار گرفته در زمینه ماتریی، آهیی

  شودفضای بین ذرا  دیده می ارایتی درکمی سیمان اسپ

منحتر به محتیط  های ازدیاد گ  آهیی و فراوانی آلوک 

 دارانروزنته د و وهای سبز، گاستتروپ تاالب، مانند جلبک

ی تاالب مجاور سد برای این محیط رسوب بوده و زیکف

 فاسی، در نظر گرفته شده اس.   مییرو

فرایند انحالل فشتاری، ایجتاد رگته و شیستتگی و     

باشتد  های این رخستاره متی  گیاکسید آهن از ویژ تجمع

 5ای شتماره  رخستاره  فاسی، ذکر شده به کمربندمییرو

 ( 7)شی   دارد تعل  (4957) ویلسون
 

 های تاالبتفسیر رخساره
 و محتدود  آب چترخش  بتا  گستترده  ایمنطقته  ،الگتون 

    متغیراس.
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 محتتور  دریتای  یتک  شرایطن توامیآن  هایویژگی زا

را محیط  باالی و شوری اکسیژن تولید پایین انمیز با شده

    برشمرد

ناحیه پش. سد واقع شتده و از   حیط الگون یا تاالب درم

و پل. تشیی  شده است.   دارانروزنهگ  آهیی، گاستروپود، 

های ایتن محتیط غالبتا وکستتون و پیستتون      و مییروفاسی،

  هستند

 نواعا همچنین و میلیولید نظیر زیداران کفروزنه حضور

 الگتونی  محتیط  در رخساره زیر این تشیی  ها نشانگرجلبک

شتود  در این محیط گ  مییرایتی به فراوانی یاف. می  باشدمی
هتا  جلبتک  ،هتا که ییی از منابع بوجود آورنده ایتن مییرایت.  

پلت.  وجود آلوک  فییال(  4994)واشارد و همیاران باشندمی
و پیستتونی،   هتای وکستتونی  و آش تگی زیستی در رخستاره 

اکسیژن کافی و شترایط غتذایی مطلتوب را در محتیط نشتان      
 نبتود  هتا الگتون  هتای ویژگیییی از  ( 2141)فلوگ  دهدمی

هتای  در ایتن رخستاره آلتوک      باشتد می آب از خروج عالئ 
جلبک و استافلید موجود به صتور  کامت  و ستال  بتوده و     

 نشان دهنده آن است. کته در شترایط محیطتی آرام و بتدون     

اند  دیتواره ختانواده استتافلید    نشین شدهها تهو نق  دانه حم 

به دلی  جن، خاد آنها کته از کلستی. پتر منیتزی  ستاخته      

بتران  نها کریستالیزه شده هستند  ایتن روز شده در تمام نمونه

عمت ، گترم و دارای شتوری     های دریایی ک شاخص محیط

   ( 4997روسو  روس) باشندنسبتا زیاد می

هتای  به دلی  تغییرا  منظ  شتوری و ورود آب 

شیرین به این قسم.، از تنوع موجودا  استنوهالین 

کاسته شده و محیط و شترایط مناستبی بترای رشتد     

موجودا  یوری هالین مثت  استتراکد، گاستتروپود،    

 ختود جلبتک مناستب بتوده است.    ای و بهدوک ه

 آثتار  جایگتاه  نتایت  در(  2112)واشارد و همیتاران 

هتا  آن زانتمیت  بوده و متداول سیارتب زیستی تگیآش 

 دریتا،  آب نسبی طحتس ا تغییر نظیر عواملی توسط

 سترع.  و بستر سطح چگونگی کربنا ، تولید میزان

ازدیتاد    گتردد متی  کنترل بستر سطح در سازیکلونی

، شتتتترایط L1گتتتت  آهیتتتتی در مییروفاستتتتی، 

هیدرودینامییی پایین و محیط کت  انترژی را نشتان    

الزم به ذکر اس. که موجودا  یوری هالین  هد دمی

در برابر تغییرا  فراوان شتوری و تغییترا  ستخ.    

محیط بسیار پایدارند  در برش مورد مطالعه رخساره 

رسد که نظر میالگون بیشترین فراوانی را داشته و به

در ناحیه مذکور در طول دوره پرمین در بین شرایط 

در شترایط الگتون    ولی الگون و سد در نوسان بوده

 بیشترین ثبا  را داشته اس. 
 

 

 

 
 

 ؛دارانروزنهستی جلبک، وکستون بایوکالفاسی، ؛ پ( باف. ژئوپتال در مییرودارانروزنهستی جلبک، وکستون بایوکال الف و ب( .9شکل 

 بایوکالس. پیستون  ، ث،ج( 



 1353، پاییز 1، شماره 1شناختی، دوره نگاری و فسیلهای چینهفصلنامه پژوهش                                                                     08

 

T: جزر و مدیپهنه ای کمربند رخساره 
 (Intertidal Microfacies) 

ن بختش حوضته رستوبی، پهنته کشتندی      تتری ک  عم  

باشد که بین کمترین حد جتزر و بیشتترین حتد متد     می

پوشیده شده  محتور شده اس. و به طور متناوب از آب

 هتا پهنته  ایتن   (4994)ریتدینگ   شودو از آن خارج می

 و شده پوشیده آب از ندرتاً تا پی در پی که هستند نواحی

  گیرنتد متی  قرار آب ضعیف جریانا  امواج معرض در

 بتاالی  در عمتدتا  متدی  جتذرو هتای  پهنته  رستوبا  

  شتوند دیده متی  باال سم. به شونده عم  ک  هایچرخه

ر و مدی درصد بسیار کمی از های پهنه جزفاسی،مییرو

ی را تشتیی   هتای بترش پترمین کردکنتد    فاسی،مییرو

  دهد و خیلی ک  تیرار گردیده اندمی

شتام  دو زیتر    جزر و مدیه های پهنفاسی،ییروم 

 هستند: T2,T1رخساره 
 

T1 :تیباند استون استروماتولی          

(Stromatolite Boundstone)  
ت    زیستتی  هتای نهشتته  تترین مهت   از هتا استتروماتولی. 

 محیطتی  شترایط  در صورتی که هستند  دانهریز ایشبیه

 چنتدانی  تغییتر  متد   تمتام  در رستوبی  حوضه یک در

 صتور  هبت  استتروماتولیتی  هایالمیناسیون د،باش نداشته

 محیطی شرایط چنانچه ولی شوند،می تشیی  یینواخ.

 ییدست.  بته صتور    هتا المیناستیون  ،کند تغییر متناوبا

 ( 2111، )برون و همیاران شد نخواهد

 توستط  رستوبا   افتتادن  دام بته  اثتر  در هتا نهشته ینا 

  دشتون متی  ایجتاد  آنهتا  شتدن  ستخ.  وهتا  ستیانوباکتری 

 کربناتته  هتای نهشتته  بترای  خوبی شاخص هااستروماتولی.

ایتتن  ( 2114، )ریتتدینگ رونتتدمتتی شتتمارهبتت عمتت کتت 

 صتور   به و ک  مقدار به نظر مورد توالی در مییروفاسی،

 متوستط  و الیته  نتاز   خاکستری آهیی هایالیه از تناوبی

در این مییروفاسی، مقدار خیلی کمتی    تشیی  شده اس.
و اکتینودرم دیتتده   دارانروزنهیلتی استراکد، های اسخترده

فاسی، پدیتده دولتومیتی   های این مییرو  از ویژگیشودمی

شدن و دولومی. اولیته است. کته تمرکتز بتاالی منیتزی  و       

هتتای ایتتن از دیگتتر ویژگتتی  دهتتدرا نشتتان متتی شتتوری
  مستطح و  صورهای موازی و ناز  بهی، المینهفاسمییرو

هتا حاصت  جتذب رستوب     ینته موجی است. کته ایتن الم   

 (  4)شی  های جلبیی هستند  فرش

 
گرینستون دارپلوئید   T2 

(Pelloid Grainstone) 
 

طتور عمتده از   این رخساره فاقتد مییرایت. بتوده و بته    

ها اجزای تشیی  دهنده اسپاری. تشیی  شده اس.  پل.

شتدگی  این مییروفاسی، هستند و از جورشدگی و گرد

دار کمتی  د  با این وجتود بته مقت   نسبتا خوبی برخوردارن

 ست. و جلبک و اینتراکال دارانروزنهقطعا  خارپوس.، 

 شود نتیز در زمینه رخساره مشاهده می

ه شتده، محتیط رستوبی   تهای گ تبا توجه به ویژگی

در  توان در پهنه جزر و مدی، اینترتایدال پایینیآن را می

هتای  رای انرژی نسبتا باالیی اس.  پل.نظر گرف. که دا

پلت. و هت    توانند از نوع فییالاین مییروفاسی، ه  می

ایتن   ( 4932، ؛ فلوگت  4934، )ریدینگ باشند پل.لیتیک

 ویلستون  3ای شتماره  مییروفاسی، در کمربند رخساره

 (4335) باور لنیرانی و امینتی به قرار دارد و بنا  (4957)

 (Shallow Subtidal)عمت   ک  جزر و مدیدر بخش زیر

 (  4)شی   شودن مینشیته

 

   پهنه جزر و مدیهای تفسیر رخساره
ای های مربتوط بته کمربنتد رخستاره    فاسی،مییرو

 T2,T1 مییروفاستی،  2شتام  جتزر و متدی    پهنه

هتای  بر اساس تمام ویژگتی  T1اس.  بخش باالی 

هتتای استتتروماتولیتی، محتتیط گ تتته شتتده و المینتته

تشتتیی  مییروفاستتی، محتتیط بتتین جتتزر و متتدی 

   ن گردیده اس. تعیی
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 نظرهب  T1 موجود در رخساره شواهد این به باتوجه

 در انترژی  کت   یتک محتیط   در رسوبا  این که رسدمی

در   انتد شتده  متدی نهشتته   و جزر هایپهنه باالیی بخش

ست. نشتانگر   حضور پلت. و اینتراکال  T2 مییروفاسی،

در اثتر برختورد امتواج     افزایش انترژی محتیط است. و   

  وجود پلوئید ستخ. شتده بتا فعالیت.     شوندتشیی  می

گر حرکت.  ختوار تشتیی  شتده و نشتان    لجنموجودا  

، دارانروزنته ود موجتودا   تباشتد  وجت  یتجزئی آب مت 

ان توزوآ در این رخستاره نشت  تارپوس. و بریتجلبک، خ

.  توری عادی محیط و گردش خوب آب استنده شتده

 شده محیط رستوبی های ذکر یوجه به ویژگتبنابراین با ت

در بختش   جزر و متدی توان در پهنه این رخساره را می

Lower Intertidal  .در نظر گرف  

 

 
 

 ؛کندی کرد روته برش سازند استرماتولیتی هایالیه -عی، روی زمین( الف .0شکل 

 پلوئیدال گرینستون؛ پ و  ( های استرماتولیتیالیه -ب( عی، مقطع ناز  
 

تاوالی  هاای  محیط رسوبی و رخسااره  تفسیر

 پرمین در برش کرد کندی

 با توجته بته اینیته رستوبا  متتناط  عمیت  در کتتنار        

همراهتی   ،شتوند رسوبا  مناط  ک  عمت  مشاهده متی 

پوستتته هیتتتالین یتتا آگلوتینتته در کنتتار      دارانروزنتته

بترانی بتا پوستته پورستالنوز نشتان دهتتنده عتدم       روزن

دا کننتده شتلف از   وجود سدی مشتخص بته عنتوان جت    

   باشد باز می دریای
 

)کمتر از یتک   به دلی  شیب بسیار مالی  کف حوضه

هتای  هتای ستاحلی بته رخستاره    غییر رخستاره ت ،درجه(

صور  تتدریجی و بتدون شیستتگی    تر حوضه بهعمی 

 د باشمی
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فاسی، و مطالعا  صتحرایی  بر اساس مطالعا  مییرو 

هتای  یتتر محتتیط  انتجام شده و در کتنار ه  قتترار دادن ز 

بتتا مقایستته انتتواع بی بتتر استتتاس قانتتتون والتتتر و  رستتتو

 آثار لغزش،  عدم مشاهده ین تتهمچن ربناته،تتهای ک رمتپالت

 

طتول رمتپ تتا حاشتیه     هتا در  برشی شدن و توربیدای.

متدل   ،ندشتو هایی با شیب زیاد دیتده متی  حوضه که در رمپ

 ای از نوع رمپ هموکلینتال سوبی پالت رم کربناته حاشیه قارهر

((Homoclinal Ramp گتترددبتترای ستتازند روتتته ارائتته متتی 

 (  5)شی  

 

 

 
 
 

 ،مییروسیپی تتاویر همراه به مقیاس( بدون سازند روته ) رسوبگذاری محیط شماتیک طر  .7شکل 

 کربناته رمپ مختلف هایبخش در شده مشاهده هایمییروفاسی، ترینمه  
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 در برش مورد مطالعه هامییروفاسی،هنده شیی  دتمدل رسوبی و پراکندگی عناصر  .8شکل 
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 ای سازند روته در برش کرد کندیستون رخساره .5شکل 
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 ایادامه ستون رخساره
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 گیرینتیجهبحث و 
شناستتی ز زیتترین تتتوالی پتترمین در بتترش چینتته متتر  4

ایشی تتگی فرست تاپیوست تبا سازند میال از نوع ن کندیکرد

یا به توسط سازند الی سایشیدگتر شیبی فرباشد و با یتم

است.  ستازند روتته     سن تریاس پیشتین پوشتیده شتده   

ستازند دورود قترار گرفتته    روی  برصور  ه  شیب به

شیب توسط ستازند نستن پوشتیده    صور  ه اس. و به

 شود می

ع نتتاز  و اجتماعتتا  فستتیلی و  بررستتی مقتتاط  2

زیتر رخستاره    41های سنگی منجر بته شناستایی  ویژگی

زیر محیط رسوبی دریای باز، سدی، تتاالب   1 وابسته به

 مدی گردید زروو پهنه ج

هتای شناستایی شتده در    فاسی،با توجه به مییرو  3

هتا و مطالعتا    قائ  و تغییرا  جانبی ریز رخسارهتوالی 

صحرایی، محیط تشیی  سازند روته یک پالت رم کربناته 

 نوع رمپ هموکلینال بوده اس. 
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