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1-Introduction 

Based on the sedimentary sequence, magmatism, metamorphism, tectonic setting, and intensity of deformation, 

the Iranian Plateau has been subdivided into eight continental fragments, including Zagros, Sanandaj-Sirjan, 

Urumieh-Dokhtar, Central Iran, Alborz, Kopeh-Dagh, Lut, and Makran (Heydari et al., 2003). The sedimentary 

sequence of the Late Devonian to the Late Triassic of the Alborz is deposited in the passive southern margin of 

the Paleo-Tethys ocean floor (GhasemiNejad, 2002; Rahimi, 2002). The outcrops of the Ruteh Formation 

extend in the Alborz Mountains, but due to changes in the deposits, erosion, and operation of the faults, these 

deposits are different in various regions with different ages and thicknesses. This paper reports a 

sedimentological study, a description of microfacies, and the palaeoenvironmental reconstruction of the 

carbonate of the Ruteh Formation south of Amol. This formation south of the Amol surface section covers the 

sandstone of the Lower Permian Dorud Formation with unconformable contact. It is overlain by the Upper 

Permian Nesen Formation conformably. On the basis of the distribution of foraminifera, the Ruteh Formation is 

considered to be Late Morgabian-Late Julfian in age. 

 2-Methodology 

The Ruteh Formation is 642 m thick in the area. The section was measured bed by the bed, and 200 samples 

were taken. Petrography and microfacies of carbonate rocks were described based on Dunham (1962) and 

Embry and Klovan (1971), and naming of clastic rocks bases on Pettijohn et al. (1987). Analyses have allowed 

the interpretation of marine carbonate environments, depositional system tracts, sea-level changes, and 

stratigraphic sequence architectures of Ruteh Formation in the study area. 

 

3- Results and discussion 

Facies associations of the Ruteh Formation eighteen facies in tidal flat, lagoon, shoal, and shallow open marine 

were distinguished in the Ruteh Formation of studied section. Of these microfacies, fourteen belong to the inner 

ramp, and four are located in the mid ramp, which indicates the warm shallow marine condition. 

The tidal flat facies association composes of three microfacies, including Dolomite, Sandy mudstone, and 

peloidgrainstone. 
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The lagoon facies association contains three microfacies: bioclast, algal wackestone / packstone, foraminifera, 

algal wackestone / packstone, and foraminiferawackestone / packstone.  

The shoal facies association contains eight microfacies, which are peloid algal packstone / grainstone, 

peloidbioclastpackstone / grainstone, bioclastostracodpackstone, bioclastbryozoagrainstone, 

bioclasttubiphytesgrainstone, bioclast crinoid packstone, bioclastpackstone / grainstone and phylloid algae 

bindstone. 

The shallow open-marine faciesassociation from proximal to distal environments consist of 

gymnocodiaceaewackestone, Peloidgymnocodiaceaewackestone / packstone, bioclast, 

gymnocodiaceaewackestone / packstone, and bioclastwackestone. 

The presence of mentioned bioclasts in the carbonate rocks of the Ruteh Formation in the south of Amolsection 

shows the persistence of shallow warm-water sub-tropical depositional setting throughout the deposition of this 

formation. Pieces of evidence such as the absence of tidal flat deposits, gradual facies changes, and abundant 

micrites indicate that the Ruteh Formation was deposited in a homoclinalcarbonate ramp environment (Fig.2). 

Unrecognized calciturbidite, gravel flow deposits, barrier reefs, and low sedimentation rate can be reasons for 

the homoclinalramp environment (Wilson, 1975; Read, 1985). 

Sequence stratigraphic analyses interpreted six third-order depositional sequences in the south of the Amol 

section of Ruteh Formation. 

The sequence one is 75m thick and Late Murgabian in age. This sequence can be divided into TST and HST. 

The tidal flatbeds of the microfacies on the inner ramp are the basal part of sequence 1which has been deposited 

unconformably on the sandstone beds Doroud Formation. The TST is characterized by the packstone, grainstone 

of the shoal environment. 

The sequence 2 is 126 m thick and Early Midian in age. This sequence can be divided into TST and HST. The 

shoal carbonate rocks are interpreted as transgressive deposits formed during a period of sea-level rise as a TST. 

Bioclast, gymnocodiaceaewackestone / packstone, and Bioclastwackestone of the open marine fauna show an 

increase, and rising sea level changes reach a maximum, equivalent to the MFS. The bioclast, 

ostracodpackstone, bioclast, bryozoagrainstone of the microfacies shoal overlies the MFS. 

Sequence 3 is approximately 96 m thick and Early-Middle Median in age. The open marine microfacies in the 

basal part of the sequence three is interpreted as TST. This depositional package's upper bed is a 

gymnocodiaceaewackestone / packstone and bioclastwackestone and indicates the MFS. The sediments of the 

lagoon environments (Microfaciesbioclast, algal wackestone / packstone,) overlying the MFS indicate the HST.  

The depositional sequence 4 is present 100 m thick and Late median in age. The basal part of sequence four is 

interpreted as the TST. This depositional system includes carbonate deposits of the microfacies 

Gymnocodiaceaewackestone, peloid, gymnocodiaceaewackestone / packstone deposited in the open marine 

paleoenvironment. The upper bed of this depositional package is coral Bioclastwackestone and indicates the 

MFS. The HST has an aggradational stacking pattern deposited in the open marine and shoal paleoenvironments 

of the microfacies Gymnocodiaceaewackestone, Peloid, and Peloid, algal packstone/grainstone.  

The depositional sequence five formed during the early period and is 141 m thick. At this sequence, the TST 

comprise of tidal flat to open marine deposits. An increase in third-order accommodation space is indicated by 

shallow lagoonalfacies overlain by shallow-open marine facies. Wackestone with abundant gymnocodiaceae 

represents deep-water facies; this is, therefore, interpreted as the MFS. An upward-shallowingfacies trend 

(HST) is indicated by shoal facies, overlain by shallow-lagoonalfacies. 

The sequence 6 is Late Julfian in age and is present 107 m thick. The basal part of sequence six is interpreted as 

the TST. This depositional system includes deposits of the microfacies dolomite, sandy mudstone and 

peloidgrainstonebioclast algal wackestone / packstone, foraminifera algal wackestone / packstone and 

foraminifera deposited in the tidal flat and lagoon paleoenvironments. The upper bed of this depositional 

package is gymnocodiaceaewackestone / packstone and indicates the MFS. The HST has been deposited in the 

back reef, open lagoon, and lagoon paleoenvironments of the microfacies crinoid packstone, 

bioclastpackstone/grainstone, phylloid algae bind stone and algal wackestone / packstone, foraminifera, algal 

wackestone / packstone. The Nessen Formation overlies this sequence. 

 

4-Conclusion 
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The Ruteh Formation is a shallow warm-water sequence of the mid to late Permian in age, overlies the Dorud 

sandstone, and is overlain by the Nesen Formation. In south Amol, the Ruteh Formation consists of 18 

microfacies in open-marine, shoal, lagoon, and tidal flat facies belts deposited on a homoclinic carbonate ramp. 

Based on the sequence stratigraphic architecture, six third-order sequences have been recognized in the Ruteh 

Formation section. 

 

 

 
Fig. 1. Microfacies and sequence stratigraphy of the Ruteh Formation at study section. 

 

 
Fig. 2. Depositional model of the Ruteh Formation at the Central Alborz, adopted from Burchette and Wright (1992). 
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 چکيده
-می قرار نسن سازند زیر و درود سازند روی بر ناپیوسته طوربه شیل و دولومیتی آهک سنگ آهک، سنگ از لمتشک متر 102 ضخامت با روته سازند مقطع، این در

 هایپشته کوالب، مدی، و جزر پهنه ایرخساره کمربند 0 قالب در آواری رخساره یک و کربناته رخساره ریز 68 نازک، مقطع 211 پتروگرافی مطالعات پایه بر. گیرد

 هایمحیط با فراوانی شباهت البرز ناحیه در پسین و میانی پرمین هایسنگ رسوبی محیط. است شده تفکیک و شناسایی سازند این در باز دریای و آبی زیر ایماسه

 سازند رسوبی محیط. نداشده تشکیل ایقاره حاشیه کنتیننتالاپی هایفرم پلت در عمقکم هایمحیط در هانهشته این. دارند فارس خلیج همانند عهدحاضر کربناته

. است گرفته صورت صحرایی هایبررسی و رسوبی هایمحیط دقیق تعیین اساس بر سکانسی نگاریچینه مطالعات. است شده داده تشخیص هموکلینال رمپ یک روته

 پیشین جولفین سن به سوم رده سکانس دو و پسین و میانی پیشین، میدین سن به سوم رده سکانس سه پسین، مورگابین سن به سوم رده سکانس یک اساس این بر

 .است شده تعیین پسین و

 کنتیننتالاپی فرم پلت رسوبی، محیط روته، سازند هموکلینال، رمپ سکانسی، نگاریچینه: کلمات کليدي

 

 

 مقدمه

 پهنه هایبخش اغلب در متفاوت هایضخامت و هارخساره با درود سازند

 گذاری،رسوب شرایط در تغییر سبب به هاتتفاو این. دارد گسترش البرز

 رسوبی چرخه دومین عنوانبه روته سازند. باشدمی هاگسل عملکرد و فرسایش

 دوره در شدن نهشته دلیلبه آن ایچینه گسترش و آذربایجان ـ البرز پرمین

 این نام. است برخوردار باالیی اهمیت از البرز در هرسینین دریای پیشروی

 ستبرای. است شده گرفته روته دهکده خاوری شمال در واقع روته هدر از سازند

 و دورود سازند روی شیبهم طور به که بوده متر 231 الگو برش در سازند این

 پایینی بخش معادل سازند این (.Assereto, 1963) دارد قرار نسن سازند زیر

 غربی شمال رد جلفا و مرکزی ایران در آباده منطقه در سورمق سازند میانی و

 ,Bagbani, 1996; Kobayashi and Ishi, 2003; Parto Azar) ایران

1995; Taraz; 1969) شتری هایکوه رشته در جمال سازند میانی بخش 

(Stocklin et al., 1965; Taheri, 2000; Jenny-Deshusses, 

 ;Leven and Vaziri Moghaddam, 2004) شیرگشت منطقه و (1983

ArefiFard, 2006 )سازند پایینی بخش شرقی، ایران در طبس منطقه در 

 ,.Insalaco et al) ایران غربی جنوب در زاگرس هایکوه رشته در داالن

2006; Szabo and Kheradpir, 1978 )این ترینضخیم از یکی اما. است 

  پرمین طبقات فسیلی مجموعه. باشدمی مشاهده قابل هراز ناحیه در هارخنمون

 

 ,Ghasemi-Nejad) دهدمی نشان گندوانا قاره ابر به را آن تعلق ایران

 حاشیه میانی، دونین اواخر در پالئوتتیس اقیانوس بستر تکامل با(. 2002

 مشابه فعال غیر حاشیه یک به گندوانا شمال در افغانستان و ایران شمال ریفتی

 پسین ریاست تا پسین دونین رسوبی توالی. یافت تغییر اطلس اقیانوس حواشی

 به روته سازند هاینهشته هایرخنمون .اندشده نهشته محلی چنین در البرز

 .دارند توجهی قابل گسترش البرز هایکوه رشته در پسین و میانی پرمین سن

 هانهشته این ها،گسل عملکرد و فرسایش گذاری،رسوب در تغییر سبببه ولی

 .هستند یکدیگربه نسبت وتیمتفا هایضخامت و سن دارای مختلف مناطق در

 هاي مورد استفادهمنطقه مطالعاتي و داده
 و شمالی 36° 16΄ تا 31° 22΄ جغرافیایی عرض با مطالعه مورد محدوده

 البرز شمال گسل زون محدوده در ناحیه این ساختیزمین نظر از طول

 مختصات و آمل چهارگوش 6:6111111نقشه در برش این. است قرارگرفته

 33 شمالی جغرافیایی عرض و ثانیه 33 و دقیقه21 و درجه 33 وریخا طول

 سازند از تاقدیس هسته(. 6 شکل) باشدمی ثانیه 03 و دقیقه 31 و درجه

 ایواریزه رسوبات روی بر سازند این که شودمی تشکیل درود کربناته-تخریبی

 درود رنگسرخ سنگیماسه رسوبات روی بر روته کربناته سازند. است گرفته قرار
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 پوشیده نسن سازند کربناته و لیمونیتی شیلی هایالیه توسط خود و گرفته قرار

  .است شده

 سازند روی بر تدریجی طوربه و ناپیوسته روته کربناته سازند پایینی مرز

-آهک سنگ با قاعده در برش این در روته سازند. است قرارگرفته درود آواری

 از نازکی هایالیه همراه به پرفسیل رنگ یخاکستر الیه متوسط تا نازک های

 سازند این شیلی و کربناته رسوبات از متر 68 ازحدود پس. شودمی آغاز شیل

 میانی پرمین مرز انتهای در و یافته ادامه الیه ضخیم تا متوسط کربناته هایالیه

 پوشیده وکی کوارتز هایسنگ ماسه با متر 011 حدود ضخامت در پسین و

 تا نازک هایالیه جولفین اشکوب و پسین پرمین زمان شروع با .شوندمی

 دولومیتی هایالیه با متری 101 و 303 هایضخامت در کربناته الیه متوسط

 روته، سازند هایآهک سنگ از متر 2 حدود ضخامت از پس. شوندمی پوشیده

.پوشانندمی را آن روی نسن سازند هایآهک سنگ و لیمونیتی هایشیل

 
 .مطالعه مورد شناسیچینه برش به دسترسی هایراه و جغرافیایی موقعیت -6شکل

Fig. 1. Location and access roads of the studystratigraphical section. 

 

 کار روش

هـای صـحرایی   بـرداری و برداشـت  پس از انتخاب برش مورد نظر نمونـه 

متـر   102ه به ضخامت زند روتنمونه سنگی از سا 211 صورت گرفت. تعداد

ای و حضـور آثـار و ضـما م    نظر گرفتن مرز سازندها، تغییرات رخسـاره با در

فسیلی موجود برداشت گردید. جهت مطالعه دقیق تر مرزهای بـاال و پـایین   

پـس از تهیـه مقـاطع     دو نمونه از سازندهای درود و نسن هم برداشت شـد. 

اطع تهیـه شـده توسـط    های سنگی، مقـ نازک میکروسکوپی از تمامی نمونه

ــون )  ــه روش دیکس ــز ب ــزارین قرم ــول آلی ــرای Dickson, 1965محل ( ب

شناسـی بـه   مطالعه سـنگ  آمیزی شدند.تشخیص کلسیت از دولومیت رنگ

 و فرآیندهای گوناگون دیاژنزی صورت گرفت. هافسیلمنظور شناسایی ریز

 ,Dunham) های کربناته از روش دانهامجهت نامگذاری سنگ

-و برای نام (Embry and Klovan, 1971) امبری و کلوان ،(1962

 (Pettijohn et al., 1987های آواری از روش پتی جان )گذاری سنگ

های استفاده شده و تفکیک، دسته بندی و مطالعه روند تغییرات رخساره

( Burchette and Wright, 1992)کربناته به روش بورچت و رایت 

ها از ها و سیستم تراکتو تفکیک سکانس صورت گرفته است. در تشخیص

 (Hunt and Tucker, 1992) های ارا ه شده توسط هانت و تاکرمدل

 استفاده شده است.

 بحث و نتايج

 هاريز رخساره

های سازند های رسوبی در صحرا نهشتهبا مطالعه مقاطع نازک، ساخت

ای د رخسارهکمربن 0ریز رخساره کربناته و یک رخساره آواری در  68روته 

ای زیر آبی و دریای باز های ماسهشامل پهنه جزر و مدی، الگون، پشته

 .مشخص شده است

 اي جزرومديکمربند رخساره

 مادستون دولوميتي

درشت ریز تا های این ریزرخساره کربناته بدون فسیل و شامل دولومیت

درشت، رومبو دری های ریز تا دانهصورت بلور است. این نوع دولومیت به

مدال( میکرون )پلی 31-311دار با اندازه بین و شکل تا شیری رنگ سفید

های دولومیتی کم اینکه روند عمق حوضه به سمت الیهبا توجه بهباشد. می

شده است و هیچ فسیلی )حالت بلوری( در این ریز رخساره مشاهده نشده 

)شکل ی دانست توان متعلق به پهنه جزر و مد-است، این ریزرخساره را می

a2.) 

 دارمادستون سنگ آهکي ماسه

این ریزرخساره بیشتر شامل میکرایت سنگ آهکی بدون فسیل )مقاطع 

های در اطراف مرز بین اشکوب) فسیلتا کم( نازک آغازین سازند روته

ای، های استراکد، دوکفهاست. خرده و شروع سازند روته میدین و جولفین(

 61تر از با فراوانی کم و پلو ید سنگ آهکیسبز هایگاستروپود، جلبک

اجزای درصد  01تا  21با فراوانی های کوارتز شوند. دانهدرصد مشاهده می

 (.b 2رخساره هستند )شکلغیر کربناته این ریز

 پلوئيد گرينستون

دار با فراوانی شدگی کم و اغلب زاویهغیرزیستی پلو ید با گردهای دانه

اجزای اصلی این ریزرخساره  میکرون 611تا  21 و اندازه درصد 31حدود 

اند. قطعات کوچک بایوکلستی در حد ناچیزی در این را تشکیل داده

 (.c2)شکل  خورندریزرخساره به چشم می

 کوارتز وک

های سنگ کوارتز وکی است. دانهاین رخساره غیرکربناته شامل ماسه

ده، بدجورشده با گردشدگی ریزدانه، هواز درصد، 81تا  11با فراوانی  کوارتز

ها میکرایت سنگ آهکی است. قطعات کم و زاویه دارند. سیمان بین دانه

های تیره از اجزای دیگر این رخساره تخریبی است. این لیتیک و کانی

سنگ رخساره مرز بین دو اشکوب میدین و جولفین و آغاز سکانس 

 (.g 3پیشرونده ابتدایی جولفین در پرمین پسین است )شکل
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 تفسير محيطي ريزرخساره هاي کمربند رخساره اي جزرومدي

ریز بودن رسوبات ریزرخساره های اندک و دانهبا توجه به وجود فسیل

 Nader) سنگ آهکی در یک محیط باالی جزر و مدی تشکیل شده است

et al., 2006) دهنده چرخش ها نشانهمچنین کاهش وجود فسیل

 Alshahran and) محیطی استمحدود آب و شرایط نامناسب 

Kendall, 2003.) مجموعه را  های آواری کوارتز نزدیکی اینحضور دانه

ریزرخساره پلو ید  (.Flugel, 2010) دهدمحیط ساحلی نشان می به

به حالت نواری شکل شاخصه  ایبندی نازک و المینهگرینستون با الیه

 Tucker and) است (Beach Ridge) منطقه حاشیه ساحلی

Wright, 1990.) های رنگ شیری سفید، عدم های دولومیتاز ویژگی

های رومبو دری و خاموشی مستقیم حضور اشکال جانشینی، داشتن گوشه

هایی دیاژنز به علت تواند در مراحل نباشد. این نوع دولومیت میمی

 (.Zenger, 1983) غنی از منیزیوم نیز تشکیل شود تمهاجرت سیاال

 ره اي الگونکمربند رخسا

 بايوکلست، آلگال وکستون تا پکستون

ای، استراکد، گاستروپد و برخی از های زیستی دوکفهآلوکم

های درصد و جلبک 21تا  61فرامینیفرهای فوزولینید با فراوانی حدود 

درصد  23تا  63آ و سودوورمی پورال با فراوانی حدود داسی داسی کالداسه

 .(d2)شکل  اندا تشکیل دادهاجزای اصلی این ریزرخساره ر

 فرامينيفرا، آلگال وکستون تا پکستون

برخی از فرامینیفرهای فوزولینید و بنتیک پوسته تیره با فراوانی حدود 

آ و سودوورمی پورال با فراوانی های داسی کالداسهدرصد و جلبک 63تا  61

د اندرصد اجزای اصلی این ریزرخساره را تشکیل داده 23تا  63حدود 

 (.e2)شکل 

 بايوکلست، فرامينيفرا پکستون

درصد که بیشتر  33فرامینیفراهای بنتیک پوسته تیره با فراوانی حدود 

-هایی از گاستروپود، دوکفهشامل فوزولینیدها و گلوبووالولیناها و بایوکلست

های درصد آلوکم 21ها با فراوانی حدود ای، کرینو ید و برخی از جلبک

 (.f3دهند )شکل اره را تشکیل میاصلی این ریز رخس

 تفسير محيطي ريزرخساره هاي کمربند رخساره اي الگون

زیر محیط الگون با فراوانی فرامینیفرهای بنتیک و فوزولینید، استراکد، 

شود. در این محیط گل میکرایتی به گاستروپود و جلبک سبز مشخص می

ها ده این میکرایتوجود آورنشود که یکی از منابع بهفراوانی یافت می

  (.Vachard et al., 1991) باشندها میجلبک

ای مشاهده وجود آلوکم پلو ید که بیشتر در محیط الگون فالت قاره

های وکستونی و پکستونی، اکسیژن و آشفتگی زیستی در رخساره گرددمی

در زیر  (.Flugel, 2010) دهدکافی و شرایط غذایی مطلوب را نشان می

ها از تنوع باالیی برخوردارند و همراه پلو یدها دیده ن بایوکلستمحیط الگو

های در این رخساره آلوکم (.Bachman and Hirsch, 2006) شوندمی

شوند و تنها دچار پدیده تبلور جلبکی موجود به صورت کامل مشاهده می

دهد که آنها در محیط آرام و بدون اند، این مساله نشان میمجدد شده

های جلبک  (.Ross and Ross, 1982) اندشده نشیننقل ته حمل و

دهنده محیط دریای کم عمق و مشخصه زیر آ نشانکالداسهداسی داسی

 ,Husinec and Sokac, 2006; Elliot) محیط الگون هستند

1991; Riding, 2000; Riding and Guo, 1991; Wray, 

1977.)  

های شیرین به این قسمت، از به دلیل تغییرات منظم شوری و ورود آب

تنوع موجودات استنوهالین کاسته شده و شرایط مناسبی برای رشد 

ای و جلبک مناسب موجودات یوری هالین مثل استراکد، گاستروپد، دوکفه

در این جایگاه آثار آشفتگی (. Vachard et al., 2002) بوده است

سط عواملی نظیر ها تونآزیستی موجودات بسیار متداول بوده و میزان 

تغییرات سطح نسبی آب دریا، میزان تولید کربنات، چگونگی سطح بستر، 

و نیز  (Gaumet et al., 2005) سرعت کلونی سازی در سطح بستر

 .گرددکاهش ورود رسوب از خشکی کنترل می

 کمربند رخساره اي پشته هاي ماسه اي زير آبي

 پلوئيد، آلگال پکستون تا گرينستون

 03های سبز حدود زیستی از قطعات سیمانی شده جلبک هایآلوکم

درصد از پلو ید و  63دهند. حدود درصد از این ریزرخساره را تشکیل می

های این فاسیس ای و کرینو ید از دیگر آلوکمهای گاستروپود، دوکفهخرده

 (.g3دانه پشتیبان فشرده هستند )شکل 

 بايوکلستگرينستون پلوئيد،

 استراکد، کرینو ید، بنتیک، فرامینیفراهای قرمز، هایجلبک از قطعاتی 

 ریزرخساره این از درصد 03 حدود تریلوبیت و بریوزوا براکیوپود، ای،دوکفه

 دانه اینفاسیس آلوکم دیگر پلو ید درصد 61 حدود. دهندمی تشکیل را

 از بلوکی و محورهم دروزی، بعد،هم هایسیمان. باشدمی فشرده پشتیبان

 هستند مرکزی البرز شناسی چینه برش در شده مشاهده هایسیمان انواع

 (.h 3شکل)

 بايوکلست، استراکد پکستون

درصد از این  03آلوکم زیستی از قطعات مشخص استراکد حدود 

 فسیلی، درصد از خرده های 63دهند. حدود ریزرخساره را تشکیل می

پشتیبان فشرده انههای این فاسیس دتریلوبیت و کرینو ید از دیگر آلوکم

هستند. از خصوصیات این ریزرخساره سالم بودن قطعات، عدم تبلور مجدد 

متری  63آنها و وجود آن در ابتدای اشکوب جولفین و تنها در یک بازه 

 .(i3شود )شکلاست. در برخی مقاطع سیمان شدگی اندکی مشاهده می

 بايوکلست، بريوزوا گرينستون

 03جودات استنوهالین بریوزوا حدود قطعات مشخص و درشتی از مو

های درصد از خرده 61دهند. حدود درصد از این ریزرخساره را تشکیل می

های این فاسیس دانه براکیوپود، تریلوبیت و کرینو ید از دیگر آلوکم

های درشت پشتیبان فشرده هستند. از خصوصیات این ریزرخساره سیمان

 .(j2دانه بین قطعات زیستی آن است)شکل 

 بايوکلست، تيوبي فايتس گرينستون 

ای کوچک در داخل خود از های تیره رنگ و مدور با حفرهدانه

درصد از این ریزرخساره  33های تیوفایتس است. حدود مشخصات جلبک

های جلبک قرمز، براکیوپود، درصد از خرده 61دهند. حدود را تشکیل می

های این فاسیس ز دیگر آلوکمفرامینیفراهای کوچک بنتیک و کرینو ید و ا

 (.k2دانه پشتیبان فشرده هستند )شکل 

 بايوکلست، کرينوئيد پکستون

های زیستی از قطعات مشخص موجودات استنوهالین کرینو ید آلوکم

درصد از  61دهند. حدود درصد از این ریزرخساره را تشکیل می 03حدود 

های این فاسیس ر آلوکمهای براکیوپود، بریوزوا و جلبک قرمز از دیگخرده

 .(l2دانه پشتیبان فشرده هستند )شکل 
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 (c) ای و شکلمادستون ماسه (b) ، شکلادستوندولوم (a) شکل سازند کشندی پهنه زیرمحیط البرز مرکزی،شناسی های شناسایی شده روته در برش چینهریزرخساره -2شکل 

بایوکلست،  (f) فرامینیفرا، آلگال وکستون تا پکستون و شکل (e) بایوکلست، آلگال وکستون تا پکستون، شکل( d) کلهای زیرمحیط الگون: شریزرخساره. پلو ید گرینستون

یوکلست، با (i) پلو ید، بایوکلست گرینستون، شکل (h) پلو ید، آلگال پکستون تا گرینستون، شکل( g) ای زیرآبی: شکلهای ماسههای زیرمحیط پشتهریزرخسارهفرامینیفراپکستون. 

 .بایوکلست، کرینو ید پکستون (l) بایوکلست، تیوبی فایتس گرینستون و شکل (k) بایوکلست، بریوزوا گرینستون، شکل (j) استراکد پکستون، شکل

Fig. 2. Identified microfacies at the Ruteh Formation in the Central Alborz stratigraphical section, microfacies of the  tidal 

environment: (a) Dolomaudstone, (b) Sandymudstone, Pelloidgrainstone (c), Microfacies of the lagoon sub environment, (d) Bioclast 

algal wackestone to packstone,(e) Foraminifera algal wackestone to packstone,(f) Bioclast foraminifera packstone, sandy shoal 

microfacies: (g) Pelloid, algal packstone to grainstone, (h) Pelloid bioclast grainstone, (i) Bioclast ostracoda packstone, (j) Bioclast 

bryozoair grainstone, (k) Bioclast tubiclast grainstone, (l) Bioclast crinoid Packstone. 
 

 
 .فیلو یـدآلگ بایندسـتون   (b) بایوکلست پکستون تا گرینستون، شـکل ( a) : شکلالبرز مرکزیشناسی ای زیرآبی در برش چینههای ماسهریزرخساره های زیرمحیط پشته -3شکل 

آ بایوکلسـت، ژیمنوکودیاسـه   (e) ستون تـا پکسـتون، شـکل   کآ وپلو ید، ژیمنوکودیاسه (d) آ وکستون، شکلژیمنوکودیاسه( c) های دریای باز: شکلهای زیرمحیط پشتهریزرخساره

  Pachyphloia (i) ای از فرامینیفـر بنتیـک بـه سـن جـولفین بـه نـام       تصویر برش محوری گونـه  (h) کوارتز وک (g) بایوکلست وکستون و شکل (f) وکستون تا پکستون، شکل

iranica ه نامای از فرامینیفر شاخص اشکوب مورگابین ببرش محوری گونهbronnimani   Neoendothyra (jب )ای از فرامینیفر شاخص اشکوب مورگابین به رش استوایی گونه

به سن  Paraglobivalvulina miraگونه فرامینیفر بنتیک   (l) به سن میدین Chusenella sinensisگونه شاخص فرامینیفر بنتیک   Neoendothyra reicheli(k) نام 

 جولفین.

Fig. 3. Microfacies of the sandy shoal in stratigraphical section in Central Alborz: (a) Bioclastpackstone to grainstone, (b) Phylloid 

algalbindstone, (c) Gymnocodiacea wackstone, (d) Pelloid gymnocodiacea wackstone to packstone, (e) Bioclast gymnocodiacea 

wackstone to packstone, (f) Bioclast wackstone, (g) Quartz wacke, (h) Photograph of the axial secion of benthic foraminifera, 

Pachyphloia iranica, Julfian in age, (i) Photograph of the axial secion of benthic foraminifera, Neoendothyra bronnimani, Morgabian 

in age (k) Photograph of the index benthic foraminifera, Chusenella sinensis, Midian in age, and (l) Photograph of the index benthic 

foraminifera, Paraglobivalvulina mira, Julfian in age. 
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 بايوکلست پکستون تا گرينستون 

ای، استراکد، کفهوجود قطعاتی از کرینو ید، بریوزوا، براکیوپود، دو

-پشتیبان نشانجلبک قرمز و فرامینیفراهای بنتیک در این ریزرخساره دانه

های هم بعد، هم محور و بلوکی دهنده محیطی پرانرژی است. انواع سیمان

 .(a3و .... از مشخصات بارز این ریزرخساره است )شکل 

 بايندستون  الفيلوئيد آلگ

، توده متراکمی همانند قطعات طنابی شکل جلبک سبز فیلو ید

اند و قطعاتی از براکیوپود و بریوزوا را به دام ها را تشکیل دادهاستراماتولیت

 Archaeolithophyllumها از گونهاند. این جلبکانداخته

lamellosum اند و تا زیستههستند که بیشتر در زمان پرمین پیشین می

 (Scholle and Scholle, 2003) زمان پرمین پسین هم وجود داشتند

شود و موجودات به دام این ریزرخساره بیشتر در جلوی سد تشکیل می

 .(b3افتاده در داخل آن شواهدی جهت تایید این محیط هستند )شکل 

ای های ماسهای پشتههای کمربند رخسارهتفسیر محیطی ریزرخساره

ورشدگی و گل، جها و مقدار کمپشتیبان، افزایش آلوکمبافت دانه زیرآبی

 های با انرژی متوسط تا باال هستنددهنده محیطشدگی ذرات نشانگرد

(Lucia, 1999; Palma et al., 2007; Reolid et al., 2007; 

Walz et al., 2013.)  انرژی باالی این محیط سبب شسته شدن

میکرایت شده و در صورت مناسب شدن شرایط محیطی سیمان در بین 

 کند.رسوب می ذرات و فضاهای خالی

-ای از عدم خروج از آب این پشتهای نشانهیمان گراویتهسعدم حضور  

که از آنجا ی (.Wilson, 1975; Burchette, 1993) آبی استهای زیر

 (Koehrer et al., 2010) آریزرخساره حاوی جلبک سبز ژیمنوکودیاسه

 مربوط به زیر محیط سدی هستند، (Mamet, 1991) و توبی فایتس

های به سمت دریای باز را نشان خواهد داد، ها ریز رخسارهحضور این آلوکم

ها درصد جلبک سبز و گاستروپد، وابستگی ای از نمونهکه در پارهدر حالی

 دهدنشان می و خشکیمحیط زندگی آنها را به حاشیه سمت الگون 

(Flugel, 2010 .)های کموجود کرینو ید، براکیوپود و بریوزوا در بین آلو

های این زیر محیط هم حاکی از تشکیل آنها در سمت دریای رخسارهریز

 باز است.

 اي درياي بازکمربند رخساره

 آ وکستونژيمنوکودياسه

های درصد آلوکم 31آبا فراوانی حدود های قرمز ژیمنوکودیاسهجلبک

های کوچک دیگری دهند. بایوکلستاصلی این ریزرخساره را تشکیل می

کرینو ید، بریوزوا، براکیوپود، فرامینیفراهای کوچک، و .... با فراوانی  همچون

می شوند. از خصوصیات این  درصد در زمینه میکرایتی مشاهده 3کمتر از 

های ریزرخساره سیمانی شدن قطعات جلبکی است. ترکیب این جلبک

قرمز با موجودات استنوهالین گویای محیط دریای باز و جلوی سد است 

 .(c3 ل)شک

 آوکستون تا پکستونپلوئيد، ژيمنوکودياسه

های درصد آلوکم 31آ با فراوانی حدود های قرمز ژیمنوکودیاسهجلبک

های پلو ید با فراوانی حدود دهند. دانهاصلی این ریزرخساره را تشکیل می

های کوچک دیگری همچون کرینو ید، بریوزوا، درصد و بایوکلست 63

های دیگر مشاهده شده آلوکمدرصد از 3فراوانی کمتر از  براکیوپود و ... با

 .(d3در این ریزرخساره هستند )شکل 

 آوکستون تا پکستونبايوکلست، ژيمنوکودياسه

های درصد آلوکم 23آ با فراوانی حدود های قرمز ژیمنوکودیاسهجلبک

اند. بایوکلست های کوچک دیگری همچون کرینو ید، اصلی این ریزرخساره

های پلو ید با درصد و دانه 63وزوا، براکیوپود و ... با فراوانی حدود بری

های دیگر مشاهده شده در این درصد از آلوکم 3فراوانی کمتر از 

 .(e3)شکل  ریزرخساره هستند

 بايوکلست وکستون

های اسفنج با فراوانی قطعات ریز بریوزوا، کرینو ید، براکیوپود و سوزن

اصلی این ریزرخساره در زمینه میکرایتی  درصد از اجزای 63حدود 

ها در روی زمین آثار زیستی ز وفیکوس در روی هستند. در برخی از نمونه

الیه های نازک الیه دیده شده است. این ریزرخساره مربوط به محیط رمپ 

 .(f3و عمیق ترین محیط را در این دسته نشان می دهد )شکل  میانی

 مربند رخساره اي درياي بازتفسير محيطي ريزرخساره هاي ک

آ و کاهش های قرمز ژیمنوکودیاسهدر این بخش از دریا افزایش جلبک

آ، افزایش حضور فرامینیفراهای پوسته روشن کالداسههای سبز داسیجلبک

از جنس سنگ آهک هیالین و کاهش فرامینیفراهای فوزولینید و پوسته 

نو ید، بریوزوا و براکیوپود های استنوهالین کریتیره و ازدیاد بایوکلست

ای و گاستروپود مجموع عواملی هستند که موجب نسبت نسبت به دوکفه

های باشند. جلبکدادن این ریزرخساره به محیط دریای باز می

 Koehrer) بیشتر مربوط به محیط دریای باز و جلوی سد آژیمنوکودیاسه

et al., 2012) ًهای سدی محیطمربوط به  و تیوبی فایتس هم عمدتا

ها و مشاهده آثار کاهش قابل توجه بایوکلست(. Mamet, 1991) هستند

ای ز وفیکوس در مشاهدات صحرایی دلیل نسبت دادن این فسیلی تغذیه

ای دریای باز است. ایکنوفاسیس ریزرخساره ها به بخش کمربند رخساره

ایط شان دهنده شرهای مشاهده شده در ریزرخساره بایوکلست وکستون ن

باشند. این زیرمحیط توسط می (Eh-Conditionsی )احیا-اکسیداسیون

-گذاری مشخص میتغییرات شدید در سطح اکسیژن و نرخ پایین رسوب

 .شود

 مدل و محيط رسوبي سازند روته

ها و با توجه به قانون با مطالعه مقاطع نازک و تعیین میکروفاسیس

 بع علمی به خصوص ویلسونو با استفاده از منا( Walther Law) والتر

(Wilson, 1975) و السمی (Lasemi, 1979) های و با مقایسه محیط

 البرز مرکزیهای پرمین در امروزی، مدل رسوبی و تغییرات عمودی سنگ

مورد های پرمین در برش (. محیط رسوبی سنگ0ترسیم شده است )شکل 

جمله سواحل های کربناته عهد حاضر، از شباهت فراوانی به محیطنظر 

جنوبی خلیج فارس و جنوب فلوریدا و باهاماس دارد. بر اساس مطالعات 

( Muttoni et al., 2009) صورت گرفته در بازسازی جغرافیای دیرینه

در ناحیه آروی دماوند، مدل محیط رسوبی سازند روته، رمپ کربناته از نوع 

رمپ گرمسیری بوده است. حاشیه جنوبی خلیج فارس معادل امروزی 

 Alshahran and) کربناته هم شیب در منطقه گرمسیری است

Kendal, 2003; Flügel, 2010.) ها در محیط دریایی کم این سنگ

حاشیه  (Epicontinental Sea) های اپی کنتیننتالعمق در پالتفرم

طورکلی رسوبات پالئوزو یک باالیی در ایران ای تشکیل شده است. بهقاره

 ,Alshahran and Narin) ق تشکیل شده استدر یک محیط کم عم

1979; Berberian and King, 1981.)  دریای پرمین در این ناحیه

های کوارتزآرنایتی سازند درود را در برسنگدر شروع پیش روی ماسه
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-ای آغاز میگرفته است. بخش پهنه کشندی با ریزرخساره مادستون ماسه

حالت رمپ مانند و  دریا احتماالًدهنده این است که بستر شود که نشان

-رمپ (.Wilson, 1975) درجه را داشته است 6شیب بسیار کم حدود 

های های کربناته بیشتر در بسترهای با شیب و ژرفای کم مانند حوضه

های غیر فعال درون کراتونی و در طول حاشیه( Foreland) پیش بوم

های ریزرخساره(. Burchette and Wright, 1992) گسترش می یابند

های های جزرومدی به بخشطور تدریجی از زیر محیطسازند روته به

شوند. گسترش اندک ریف در دیل میبتر رمپ میانی تا بیرونی تعمیق

 Burchette) دارپالتفرم کربناته رمپی نسبت به پالتفرم کربناته حاشیه

and Wright, 1992; Einele, 2000) دهد که رسوبات نشان می

-ربناته سازند روته در یک محیط پالتفرم کربناته از نوع رمپ شکل گرفتهک

ها، عدم حضور کورتو یدها، اند. همچنین وجود میکرایت در اکثر رخساره

های کربناته لبه آنکو یدها، پیزو یدها و دانه های آگرگات که خاص شلف

 ,Flugel) شوندهای کربناته یافت میدار هستند و یا بندرت در رمپ

توانند دالیل دیگری بر رمپ بودن محیط رسوبی رسوبات ، می(2010

های سازند روته و با توجه به سازند روته باشند. با بررسی ریزرخساره

های زیستی و غیر زیستی موجود در رسوبات کربناته، ضخامت زیر آلوکم

آبی تقریبا مشابه یکدیگراند. ای زیرهای دریای باز و سدهای پشتهمحیط

 (.0گیرد )شکل ط الگون هم در مرحله بعد قرار میزیر محی

 

 
 .(Burchette and Wright, 1992) مطالعه شده در ناحیه البرز مرکزی بر اساسمحیط رسوبی سازند روته در برش چینه شناسی   -0شکل 

Fig. 4. Depositional model of the Ruteh Formation at the Central Alborz, adopted from Burchette and Wright (1992). 

 

 سکانسيچينه نگاري 
های مختلف استفاده شده در در این مقاله با در نظر گرفتن روش

نگاری سکانسی، از مدل سکانس رسوبی ارا ه شده توسط مطالعات چینه

استفاده شده است. سکانس  (Hunt and Tucker, 1992) هانت و تاکر

از طبقات که با هم ارتباط زایشی داشته و ای توالی نسبتا پیوسته به رسوبی

های هم ارز آنها محدود ها یا پیوستگیدر قاعده و راس توسط ناپیوستگی

دسته رخساره (. Mitchum et al., 1977) شودمی شوند، اطالق می

آید و بر پایه طرح شمار میبزرگترین بخش یک سکانس رسوبی به

ای و نوع سطوح اصلی یگاه چینهدهنده، جاهای تشکیلرخساره، برانبارش

سطحی است که به  سیمرز سکان .شودمحدود کننده تشخیص داده می

صورت ناپیوستگی یا پیوستگی معادل منطبق با حداکثر پایین افتادگی 

سطح آب دریا است و مبین اختالل در وضعیت رسوبگذاری در زمان پایین 

 باشدمی (Relative See Level Fall) آمدن سطح نسبی دریا

(Posamentier and vail, 1988 .) مرز سکانسی بر اساس ماهیت و

عوامل مؤثر در ایجاد آن مانند فرسایش، نبود رسوب و وجود حالت تعادل 

 (SB-ΙΙ) و دوم (SB-Ι) به علت عبور رسوبات به مرز سکانسی نوع اول

در ( Transgressive surface) سطح پیشروی آب دریا شود.تقسیم می

شود. این سطح بر روی آغاز باال آمدگی سریع آب دریا تشکیل می زمان

 روندهو در زیر دسته رخساره پیش (LST) دسته رخساره تراز پایین

(TST) گذاریگیرد و نشانگر میزان افزایش فضای رسوبقرار می 

(Accommodation space )از  یکی های سنگ آهکیاست. جلبک

-حساب میهای کربناته بهدر رخسارهسنجی های عمقترین شاخصهمهم

عنوان معیاری در شناسایی سیستم فراوانی و نحوه توزیع آنها به .آیند

-ها و تحلیل نوسانات نسبی سطح آب دریا مورد استفاده قرار گرفتهتراکت

اند. همچنین فرامینیفراها، برحسب جنس دیواره و سایر خصوصیات، در 

فرآیندهای  .اندتفاده قرار گرفتهسنجی واحدهای رسوبی مورد اسعمق

دیگری در شناسایی مرزهای  هایسیلیسی شدن معیاردیاژنزی همچون 

 باشند.میسکانسی در این مطالعه 

 سکانس رسوبي اول

 شناسیمتر در قاعده برش چینه 33این سکانس رسوبی با ضخامت 

و ( SB-Ι) قرار دارد. مرز پایینی این سکانس از نوع اول البرز مرکزی شمال

با رسوبات سیلیسی کالستیک سازند درود و مرز سکانسی باالیی آن از نوع 

 هاییگونه(. سن این سکانس بر اساس ظهور 1است )شکل  (SB-ΙΙ) دوم

 همچون .Neoendothyrasp مختلفی از فرامینیفرای جنس

Neoendothyra reicheli ،Neoendothyra bronnimani شکل( 

3I, J )و مرجانی به نام Protomichelinia   abnormis (3)شکل 

 روندهمورگابین پسین تعیین شده است. ضخامت دسته رخساره پیش

(TST )23 ای شروع متر بوده و با یک رخساره فراکشندی مادستون ماسه

های زیر محیط الگون، سدهای زیرآبی و دریای باز ادامه شده و با رخساره

متر بوده و با  00 (HST) یابد. ضخامت دسته رخساره تراز باالمی

های ای زیرآبی همراه با آلوکمزیرمحیط دریای باز و سدهای ماسه

سطح حداکثر غرقابی این سکانس در رخساره  .یابداینتراکلستی اتمام می

های زیستی موجود در آن عمق بایوکلست وکستون قرار دارد و آلوکم

(. مرز باالیی 1)شکل کنند بیشتر محیط رسوبی و دریای باز را تداعی می

این سکانس مرز باالیی دسته رخساره تراز باالی سکانس درجه دوم با سن 

 .شودمورگابین هم محسوب می
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 سکانس رسوبي دوم

 روندهمتر بوده و ضخامت دسته رخساره پیش 621این سکانس رسوبی 

(TST)  متر است. این دسته رخساره با یک زیررخساره سدی  39آن

-های زیرمحیط دریای باز ادامه میی آغاز شده و با رخسارهای زیرآبماسه

آ یابد. سطح حداکثر غرقابی این سکانس در رخساره ژیمنوکودیاسه

 وکستون قرار دارد.

 

 
 .نگاری سازند روته در برش مورد مطالعهستون زیست چینه -3شکل 

Fig. 5. Biostratigraphic column for the Ruteh Formation inStudy section. 

 
 سن این سکانس بر اساس ظهور و گسترش فرامینیفر فوزولینید

Chusenella sinensis  شکل(3k  3و ) میدین در نظر گرفته شده

 (SB-ΙΙ) است. مرز باال و پایین این سکانس رسوبی کربناته از نوع دوم

بوده و مرز پایینی درداخل یک زیرمحیط سدی زیرآبی و مرز باالیی در 

 ی زیرمحیط سدی زیرآبی و آغاز زیرمحیط دریای باز قرار گرفته استانتها

 .(1)شکل

 سکانس رسوبي سوم

این سکانس رسوبی همچون سکانس قبلی کربناته بوده و با سن میدین 

 روندهمتر است. ضخامت دسته رخساره پیش 91میانی و دارای ستبرای 

(TST)  متر بوده و ضخامت دسته رخساره تراز باال 32آن (HST) 10 

رونده این سکانس بیشتر از زیرمحیط دریای متر است. دسته رخساره پیش

دهنده باالآمدگی عمق آب دریاست. سطح باز تشکیل شده که نشان

های قبلی در یک زیررخساره حداکثر غرقابی این سکانس همانند سکانس

ز آ وکستون قرار گرفته است. دسته رخساره ترابایوکلست، ژیمنوکودیاسه
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گیرد که در باالی این سکانس در یک زیر رخساره محیط دریای باز قرار می

له نشان از پایین أشود و این مسپایان به یک زیر محیط الگون ختم می

آمدن سطح آب دریا در اواخر این سکانس است. سطح آب دریا در 

باال  های رسوبی دوم و سوم به سن میدین پیشین و میانی نسبتاٌسکانس

ه است. مرز باال و پایین این سکانس رسوبی کربناته به علت نبود شواهد بود

بوده و مرز پایینی در انتهای زیرمحیط  (SB-ΙΙ) خروج از آب، از نوع دوم

سدی زیرآبی و آغاز زیرمحیط دریای باز و مرز باالیی در انتهای زیرمحیط 

ه است الگونی به نام بایوکلست، آلگال وکستون تا پکستون قرار گرفت

 (.1)شکل

 سکانس رسوبي چهارم

و با یک زیر محیط  (SB-ΙΙ) مرز زیرین این سکانس رسوبی از نوع دوم

شود و سطح حداکثر غرقابی آن در گذاری در آن آغاز میدریای باز رسوب

آ وکستون قرار گرفته است. مرز یک زیررخساره بایوکلست، ژیمنوکودیاسه

ترین سطح و خروج از آب و پایین (SB-Ι) باالیی این سکانس از نوع اول

دریاست. رخساره کوارتزوکی مشاهده شده در این مرز خود گواهی بر این 

 (.1ادعاست )شکل 

 متر است و ضخامت دسته رخساره پیشرونده 611ستبرای این سکانس 

(TST)  متر بوده و ضخامت دسته رخساره تراز باال 21آن (HST) 81 

های باالی این سکانس برخالف سکانس متر است. دسته رخساره تراز

دهنده کم های الگونی است که نشانزیررخساره رسوبی قبلی بوده و عمدتاً

آ و کالداسههای سبز داسیشدن عمق سطح آب دریاست. وجود جلبک

ای برای کاهش سطح توانند دلیل قانع کنندهفرامینیفرهای پوسته تیره می

 و Pachyphloia iranica آب باشد. ظهور فرامینیفر

Paraglobivalvulina mira شکل(3h, l ) در مرز سکانسی نوع اول و

دهنده پایان رسوبات میدین در انتهای شروع رسوبات سن جولفین نشان

 (.1و  3 هایاین سکانس است )شکل

 سکانس رسوبي پنجم

با پیشروی آب دریا و باالآمدن تدریجی آن، سکانس بعدی کربناته به 

شود. مرز زیرین این تشکیل می 606پیشین به ضخامت  سن جولفین

و مرز باالیی آن به علت وجود دولومیت دانه  (SB-Ι) سکانس از نوع اول

است. سطح حداکثر  (SB-Ι) درشت و پرکننده حفرات هم از نوع اول

شود. ضخامت غرقابی با یک زیررخساره بایوکلست وکستون مشخص می

متر بوده و ضخامت دسته رخساره  31آن  (TST) دسته رخساره پیشرونده

 .(1)شکل  متر است 83 (HST) تراز باال

های دسته رخساره پیشرونده وجود هماهنگی و ترتیب در زیر محیط

تواند دلیلی بر تدریجی بودن باالآمدن سطح آب دریا باشد. این می

-های ماسهها شامل زیرمحیط ساحلی، جزرومدی، الگونی، پشتهریزرخساره

های دسته رخساره تراز باال از زیرآبی و دریای باز هستند. زیررخساره ای

های سدی زیرآبی و دریای باز است که در انتها به یک زیرمحیط نوع پشته

شود. زیررخساره بایوکلست، استراکد پکستون با ستبرای الگونی ختم می

غاز ی در آسنگ آهکمتر، تنها در این سکانس دیده شده است. رسوبات  63

-مشاهده می (Well bedded) بندی خاصیسکانس با نظم و ترتیب الیه

 شوند.

 سکانس رسوبي ششم

شود. رخساره کربناته و دولومیتی شده آغاز میاین سکانس رسوبی با زیر

است. سطح حداکثر  613ستبرای این سکانس با سن جولفین پسین 

. شودمی مشخص ونآوکستغرقابی با یک زیررخساره پلو ید، ژیمنوکودیاسه

متر بوده و ضخامت  18آن  (TST) روندهدسته رخساره پیش ضخامت

های متر است. وجود ترتیب زیرمحیط 39 (HST) دسته رخساره تراز باال

ی از هایله است. در انتهای دسته رخساره تراز باال الیهأرسوبی گواه این مس

( 1زرد رنگ )شکل  های لیمونیتیرنگ و الیهشیل به همراه پالئوسول قرمز

دهنده وقفه رسوبی در انتهای زمان جولفین پسین است. دسته نشان

گذاری دارای دو بخش است. رسوبی تراز باال با توجه به تغییر الگوی رسوب

گذاری تجمعی است و طی سکون و بخش اول که دارای الگوی رسوب

-بپسروی تدریجی دریا ایجاد شده است و بخش دوم دارای روند رسو

 تری است. مرز باال و پایین این سکانس از نوع اولعمق شوندهگذاری کم

(SB-Ι) .های الگونی و فراکشندی در همچنین وجود زیر رخساره است

انتهای رسوبات این سکانس شاهدی بر کم عمق شدگی رسوبات آن است. 

پس از این وقفه رسوبات شیلی و سنگ آهکی عمیق سازند نسن روی آن 

 شانند.پورا می

 درجه سکانس باالیی مرز عنوان به تواندمی سکانس این انتهایی مرز

 شواهدی قدیمه، خاک افق. شود گرفته موجود هایرخساره نظر در هم دوم

 سکانسی مرز در شدن کارستی و شدن دولومیتی جوی، هایآب نفوذ از

 زمان در رسوبی وقفه و فرسایش دهندهنشان رسوبی سکانس این اول نوع

 سکانس میانی بخش پرمین سیستم.  است پسین جولفین اشکوب پایان

 که است( First-Order Absaroka Sequence) آبزاروکا از اول درجه

 ,II (Sloss, 1963 آبزاروکای زیرسکانس آبزاروکا، سکانس از بخش این

 ترانسپکاس دوم درجه رسوبی سکانس ترانسپکاسیا ابرچرخه ،(1979

(Ross and Ross, 1987 )بخشی هم روته سازند. است شده نامیده هم 

 ست.ا ΙΙآبزاروکای سکانس زیر از

 دسته از متشکل مرکزی البرز شمال شناسیچینه برش در روته سازند

 سکانس یک از. هستند( HST) وترازباال( TST) روندهپیش هایرخساره

 ،پیشین سنمیدین به سوم رده سکانس سه مورگابینپسین، سن به سوم رده

 پسین و پیشین جولفین سن به سوم درجه سکانس دو و پسین و میانی

 غرقابی حداکثر سطح و دوم و اول نوع سکانسی مرز. است شده تشکیل

 براساس تحقیق این در خوبی به( هارخساره تغییرات عمیقترین معادل)

 .است شده مشخص صحرایی و نازک مقاطع مطالعات
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 .برش مورد مطالعه نگاری سازند روته درچینه یتوالیها و ریزرخساره -1شکل 

Fig. 6. Microfacies and sequence stratigraphy of the Ruteh Formation at study section. 

 

 
   ،(a-b) ه سن مورگـابین پسـین  ب Protomichelinia abnormis  نامبه شمال البرز مرکزیشناسی از تنها مرجان یافت شده در سازند روته در برش چینهی تصاویر  -3 شکل

(c) و دستی هاینمونه (d)  (تصویرمیکروسکوپی) عمودی برش. 
Fig. 7. Photograph of only finded coral at the Ruteh Formation instudy section, named Protomichelinia abnormis, Murgabian in age; 

(a-b), (c) handy sample, and (d) vertical section (microscopic picture). 
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 گيرينتيجه

البرز شناسی مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی سازند روته در برش چینه

ای پهنه دهنده تشکیل این رسوبات در چهار کمربند رخسارهنشان مرکزی

ای زیر آبی و دریای باز است. با تکیه بر های ماسهجزر و مدی، الگون، پشته

-سی، محتوای فسیلی، فرم هندسی، ماهیت سطوح طبقهشنامشخصات سنگ

های استاندارد محیط رمپ ها و با مقایسه آنها با رخسارهبندی، تنوع رخساره

های زیررخساره (Burchette and Wright, 1992) بورچت و رایت

 ها مشخص گردید. مربوط به هر یک از رخساره

ها و مطالعه تغییرات های منتسب به هر یک از رخسارهنظر به زیرمحیط

ای، چنین استنباط های رخسارهجانبی و قا م آنها و نیز با توجه به مجموعه

های سازند روته در یک دریای کم عمق کربناته گردد که مجموعه رخسارهمی

و دارای  (Homoclinal Carbonate Ramp) از نوع رمپ هم شیب

 اند.یج فارس نهشته شدهای پراکنده، همانند بخش جنوبی خلهای کومهریف

های کوچک آرام بودن روند تبدیل کمربندهای رخساره ای، عدم وجود سد

ها در بخش های سبز، پرانرژی بودن رخسارهجهت بدام انداختن جلبک

آورنده نقطه عطف در نبود آثار ریف های بزرگ سدی پدیدنزدیک به ساحل، 

یتی در این توالی خود موید های توربیدانیم رخ پالتفرم و نیز فقدان نهشته

شناسی است. این وضعیت در رمپ هم شیب کربناته در این برش چینه

حاشیه غیر فعال و جنوبی اقیانوس پالئوتتیس، واقع در شمال ابرقاره گندوانا، 

 توسعه داشته است.
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