
 
 

     زال و پيراسحق زال و پيراسحق زال و پيراسحق زال و پيراسحقناحيهناحيهناحيهناحيهسازند روته در سازند روته در سازند روته در سازند روته در نگاري سكانسي نگاري سكانسي نگاري سكانسي نگاري سكانسي     چينهچينهچينهچينه     و و و ومحيط رسوبيمحيط رسوبيمحيط رسوبيمحيط رسوبي

        ))))جنوب جلفاجنوب جلفاجنوب جلفاجنوب جلفا((((
 

۳۳۳۳يييي باقر باقر باقر باقريييي، موس، موس، موس، موس۲۲۲۲يييي، يعقوب السم، يعقوب السم، يعقوب السم، يعقوب السم۱۱۱۱ييييرحيم مهاررحيم مهاررحيم مهاررحيم مهار     

   واحد تبريز، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالميشناسي استاديار گروه زمين )۱

  ن دانشگاه تربيت معلم تهرا، عضو هيئت علميشناسي  گروه زميناستاد )۲

   واحد علوم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسالمي، شناسي رسوبي  و سنگشناسي شد رسوبكارشناس ار )۳
  

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
كانسي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه         نگاري س  ، محيط رسوبي و چينه    ها  و پيراسحق براي تعيين رخساره     در ناحيه زال  ) پرمين بااليي (هاي سازند روته     رخنمون

. شناسـايي شـده اسـت    ميكروفاسـيس  ۱۲ تعـداد    و در آن  هاي خاكستري تيره رنگ تشكيل شده اسـت          متر از آهك   ۹۲۶خامت تقريباّ    به ض  سازند روته . است
 يك پالتفرم كربناته از نوع رمـپ        وابسته به مدي   و و پهنه بين جزر   ) الگون(اي درياي باز، سدي، تاالب       هاي رخساره  كمربند در سازند روته    هاي ميكروفاسيس

هـاي    با ناپيوسـتگي   ها اين سكانس  . سكانس رسوبي تشكيل شده است     ۵ روته از    دهد كه سازند   نگاري سكانسي نشان مي    تحليل چينه  .اند شده ل نهشته هموكلينا
هـاي جهـاني     نساين ناحيه با سكا   ) مرغابين(هاي پرمين بااليي      سكانس .نداتشخيص داده شده    هاي كربناته     نهشته  در )SB2( ۲ نوع    ناپيوستگي  و )SB1( ۱نوع  

  .پرمين بااليي مطابقت دارند
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Abstract  
Outcrops of the Ruteh Formation (Upper Permian) have been studied in Zal and Pir-Esagh area to determine their 

facies, sedimentary enviroments and their sequences. The Ruteh Formation (926 meters thick) consists of dark gray 

limestones contuining 12 microfacies. These facies were deposited in open marine, barrier, lagoon and tidal flat 

environments related to a ramp platform. Sequence stratigraphyic analysis revealed five depositional sequence in 

this formation. These sequences with both type 1 and 2 sequence boundaries are recognized in carbonat deposits. 

The Upper Permian (Murgabian) sequences in the study area are correlated global sea – level curve.  
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   مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    ....1
، )جنـوب جلفـا   (يه زال و پيراسـحق      در ناح ) پرمين بااليي (سازند روته   

سازند روتـه توسـط     .  كربناته ساخته شده است    هاي سنگ طور عمده از   هب

ی روتـه مطالعـه    ه سـربند در دره ودر جنوب ک) Asserto 1963(آسرتو 

تولـوژی  يل.  متر اسـت   ۲۳۰در برش نمونه    ن سازند   ي ا يستبرا .شده است 

 بنـدی متوسـط تـا      هيال اک ب يوژنتيره خاکستری و ب   يهای ت  ن سازند آهک  يا

 واحد  دوبه  توان   می را های سازند روته   سنگه  ي ناح  اين در. ای است  توده

هـای متـراکم      شامل سنگ آهـک   Aواحد  . )۱تصوير (ک کرد يسنگی تفک 

ـ ، خاکـستری رنـگ و ت      هـای چرتـی    گرهـک   با اندكي  دار ليفس ره رنـگ   ي

واحـد  . شدبا  متر می  ۷۳۲ن ناحيه   ي در ا  Aضخامت واحد   . استه  يال منظم

Aشک يـ گنهای  هياری با الي شباهت بس(Gnishic Beds)   ارمنـستان بـه 

ــوپ ــن گوادال ــد  .(Stepanov et al. 1969) ن دارديس ــامل Bواح  ش

ن واحـد بـا     يمرز ا . باشد می بندی خوب  هيره با ال  يخاکستری ت  آهک سنگ

 رسـوبی  شـواهد ن مرز با يوستگی رسوبی همراه است و ا   يپبا  واحد قبلی   

 متـر ضـخامت     ۱۹۴راسحق  ي پ ناحيهن واحد در    ي ا .ده است يدمشخص گر 

 Bواحـد  .  داردAادی با واحـد  يشباهت زو فسيل تولوژی ي از نظر ل ،دارد

ن ي ارمنستان به سن گوادالـوپ (Khachic Beds) کي خاچهای هيارز ال هم




