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چکيده
برش روته در بلندي های البرز واقع در شمال خاوری تهران، نهشته های ترياس را به خوبی نشان می دهد. در اين برش واحد سنگی قاعده ترياس بر روی سنگ آهک نازک اليه 
منتسب به سازند نسن به ديرينگی جلفين زيرين با يک  ناپيوستگی هم شيب قرار دارد. سازند اليکا به ديرينگی ترياس زيرين تا ميانی متشکل از اليه های آهکی نازک تا متوسط 
اليه و همچنين دولوميت ستبر اليه در 9 واحد سنگی به ستبرای 310 متر در ستون قائم وجود دارد که بر روی طبقات آهک نازک اليه سازند نسن حاوی فسيل های جلفين زيرين 
و بوکسيت به ستبرای 10 متر به طور هم شيب ناپيوسته به واسطه يک اليه شيلی نازک قرار گرفته است. طبقات بااليی سازند اليکا در زير رسوبات آواری شمشک به طور هم شيب 
و ناپيوسته با تغيير ناگهانی سنگ شناسی قرار گرفته است. برخالف گزارش های پيشين که قاعده ترياس را در ايران با يک نبود چينه ای گزارش کرده اند، قاعده ترياس در برش 
مورد مطالعه دارای سنی معادل Griesbachian  است که نشان دهنده رسوبات ترياس آغازين در برش روته است. 47 گونه و 26 جنس از عناصر کنودونتی و نيز روزن داران در اين 
برش تشخيص داده شده است. اليه های آغازين سازند اليکا از آهک نازک اليه در قاعده، سپس آهک استروماتوليتی و پس از آن آهک صفحه ای تشکيل شده است که حاوی 
عناصر کنودونتی اشکوب گرسباخين از ترياس زيرين است. زيست زون های زير در نهشته های پرمين مربوط به واحد سنگی زيرين سازند اليکا و همچنين رسوبات ترياس زيرين 

تشخيص داده شده است: 
1- Lower Dzhulfian (Nessen  Formation): Paraglobivalvulina mira –Pachyphloia iranica Assemblage zone

2- Lower Triassic(Greisbachian) (Elika Formation): Hindeodus parvus Biozone                  :مطابقت دارد  Sweet (1988)اين زيست زون نيز با زيست زون جهانی 
3 -Hadrodontina –Pachycladina zone                                       :گزارش شده است عبارتند است از Hirsch (1972) زون سوم که نخستين بار در فلسطين اشغالی توسط 
اشکوب های کنودونتی  عناصر  به  توجه  با  و  بوده  خاکستری  و  سبز  شيل های  ورميکوله،  اليه  متوسط  تا  نازک  سنگ آهک های  از  مرکب  اليکا  سازند  ميانی  بخش های   

چکسلواکی  و  اسلوونی  جمله  از  اروپا  مختلفی  نواحی  با  هم ارزی  قابل  زيست چينه نگاری  نظر  از  بخش  اين  می کند.  پيشنهاد  را  زيرين  ترياس  از   Induan – olenekian

از: است  عبارت  بخش  اين  در  شده  داده  تشخيص  زيست زون  بنابراين  است.  انطباق  قابل   (Sweet et al., 1971) Lower smithian زون بندی   از   7 زون  با  که  است 
Parachirognathus – Furnishius zone -4. الزم به يادآوری است که در داخل اين زون، زيست زون ديگری با عنوان :Neospathodus cristagalli subzone- 5 وجود دارد. 

اين زون با زون بندی ترياس زيرين در جنوب چين مطابقت دارد و در انتها واحد دولوميتی که در پايين ترين بخش خود حاوی عناصر کنودونتی  Anisian – Ladinian است.
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-1موقعيتبرشموردمطالعه
رسوبات سيستم ترياس )سازند کربناتي اليکا( به ديرينگي ترياس زيرين و مياني در 
البرز برونزد دارند. برش مورد مطالعه در 31 کيلومتري  بيشتر برش هاي بلندي هاي 
مختصات  در  و  فشم(  شهرستان  توابع  از  روته  )روستاي  تهران  خاوري  شمال 
پيشين در  N , 51° 31′ 37″ E ″58 ″58 °35 رخنمون دارند. مطالعات  جغرافيايي 
پرمين  نهشته هاي  بر روي  بيشتر  زيست چينه نگاري  و  چينه شناسي  نظر  از  منطقه  اين 

انجام شده است.

نگاريچينهسنگ-2
رسوبات سيستم ترياس در برش مورد مطالعه مانند ديگر نقاط البرز در پي پيشروي 
يا سازند نسن آغاز مي شوند.  از جمله سازند روته  بر روي سازندهاي مختلف  دريا 
در برش مورد مطالعه سازند اليکا بر روي نهشته هاي کربناتي سازند نسن به ديرينگي 
جلفين قرار دارد. ستبراي اين سازند در اين برش افزون بر 310 متر است. رخساره 
دوم  درجه  در  دولوميت ها  و  مي دهد  تشکيل  صفحه اي  سنگ آهک هاي  را  چيره 

اهميت قرار دارند.
     سازند اليکا در اين برش از نظر توالي هاي سنگي، همساني زيادي با برش الگو 
واقع در دره چالوس دارد و با توجه به ويژگي هاي سنگي و رخساره اي و همچنين 
فسيل هاي آن و اليه شيلي مرز پاييني 9 واحد سنگ - چينه اي در آن تشخيص داده 

شده است که از قديم به جديد عبارتند از:
- 2 متر سنگ آهک خاکستري نازک تا متوسط اليه که داراي شماري از شکم پايان 

و عناصر کنودونتي Greisbachian است.
- 10 متر سنگ آهک ستبراليه تا توده اي به رنگ زرد تا خاکستري روشن که داراي 
استروماتوليت هاي گنبدي شکل از نوع (H.S.L.L) با قطر بين چند سانتي متر تا حدود 

1/5متر است. بخش گنبدي اين اليه ها، سطح اليه را نشان مي دهد.
- 40 متر سنگ آهک هاي مطبق به رنگ زرد تا سبز، گاهي متوسط اليه و خاکستري 
رنگ به همراه ميان اليه هاي شيلي، اين سنگ آهک ها داراي فسيل هاي دوکفه اي از 

نوع Claraia و نيز ريزشکم پا است.
- 16 متر سنگ آهک نازک تا متوسط اليه خاکستري رنگ، اين سنگ آهک ها در 
تناوب با ميان اليه هاي آهک ورميکوله هستند. در اين اليه ها، اثر دوکفه اي ها از نوع 

Claraia ديده مي شوند.

از سنگ آهک  ميان اليه هايي  با  تا زرد رنگ  متر شيل هاي سبز و خاکستري   18 -
نازک تا متوسط اليه. 

- 66 متر سنگ آهک هاي خاکستري رنگ متوسط اليه که در اليه هاي سنگ آهکي 
آثاري از اليه هاي توفاني ديده مي شود.

- 36 متر سنگ آهک ورميکوله خاکستري رنگ و متوسط اليه.
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-  2 متر شيل هاي صفحه اي خاکستري تا سياه رنگ.
از آهک هاي  ميان اليه هايي  به همراه  توده اي  تا  دولوميت هاي ستبراليه  متر   120 -
دولوميتي خاکستري رنگ که بسيار ريزبلور و متراکم و داراي سطح هوازده زرد تا 
خاکستري هستند. براي اين واحد سنگي و با توجه به موقعيت چينه شناسي و فسيل هاي 

به دست آمده از آن، سني معادل با    Anisian-Ladinian  پيشنهاد مي شود. 

مطالعهموردبرششناسيفسيل-3
شماري از عناصر کنودونتي به دست آمده از اين سازند عبارتند از:

Hindeodus sp. Melement – Hindeodus minotus – Pachycladina symmetrica 

– Ellisonia ticherti – Cypridodella spengleri – Diplododella bidentata 

–Pachycladina longispinosa – Pachycladina oblique sc element 

– Parachirognathus ethingtoni – Parachirognathus breviarmulus – 

Enanthiognathus lotus – Ellisonia transita – Ellisonia triassica pb element 

– Lonchodina nevadensis – Hadrodontina anceps M element – Furnishius 

triseratus sb element – Ellisonia triassica M element – Ctenognathus 

conservativa – Pachycladina symmetrica sub sp. – Furnishius sp. sb 

element – Hadrodontina anceps sa element – Pachycladina inclinata 

– Pachycladina nov sp. – Hindeodella nevadensis – Ellisonia triassica 

sc element – Hadrodontina sp. sa element- Xaniognathus cf. curvatus sc 

element – Hindeodus cf. typicalis – Hindeodus latidentatus.

برد  اساس زيست زون هاي کنودونت و غيرکنودونت،  بر  اين واحدهاي سنگي       
نشان   4 و   3 شکل هاي  در  رسوبي  اليه هاي  توالي  در  فسيل ها  پراکندگي  و  زماني 
با  و  دارد  متر ستبرا  افزون بر 10  مطالعه،  برش مورد  نسن در  داده شده است. سازند 
ناپيوستگي هم شيب بر روي سازند کربناتي روته قرار گرفته است، اين واحد از نظر 

سنگ شناسي به 2 واحد سنگي تقسيم مي شود:
1( واحد پي سنگ متشکل از 8 متر افق بوکسيت - التريت که شرايط آب و هوايي 

گرم و مرطوب را نشان مي دهد.
2( 2 متر سنگ آهک خاکستري نازک تا متوسط اليه حاوي روزن داران، استراکدها 

و کنودونت هاي پرمين پسين )جلفين( است.

شماري از روزن داران يافت شده در اين سازند عبارتند از:
Paraglobivalvulina mira – Ichtyolaria primitiva – Pseudolangella fragilis – 

Palaeofusulina sp. – Langella perforata – Glomospirella sp. – Pachyphloia 

iranica – Pachyphloia pedicula – Langella conica – Geinitzina chapmani 

– Pachyphloia stricta – Agathamina sp. – Pachyphloia pedicula – 

Agathamina subfusiformis – Pachyphloia cukurkoyi – Hemigordius cf. 

abadehensis – Globivalvulina vonderschmitti – Globivalvulina cf. boluides 

– Climmacammina composita – Codonofusiella sp.

     کاربرد شاخص تغيير رنگ کنودونت ها، در اکتشاف هيدروکربورهاست. رنگ 
کنودونت ها که معموال" کهربايي است در اثر فشار و حرارت توالي هاي رسوبي مواد 
آلي آن، کربونيزه شده و تغيير رنگ مي دهد (Epstein et al., 1974). اين عمل را که 

شاخص دگرساني رنگ يا CAI مي نامند، در عناصر کنودونتي برگشت پذير نيست.
با  مقايسه  ضمن  روته  برش  در  ترياس  کنودونتي  عناصر  رنگ  تغيير  شاخص       
با  CAI استاندارد جهاني که  اين عدد مطابق است  استاندارد جهاني عدد 4 است، 
نشان دهنده دماي 300-190 درجه سانتي گراد بوده و نشان دهنده مرحله گاز خشک 

يا خالي از هرگونه مواد هيدروکربني است.

4– نتيجهگيري
در برش روته در اواخر النين رسوبگذاري متوقف شده و شرايط قاره اي برقرار شده 
است، شاهد اين ادعا وجود اليه هاي بوکسيت و التريت در رأس سازند روته است. 
بر روي اين افق بوکسيت - التريت رسوبات سنگ آهکي نازک جلفين زيرين و پس 
از آن رسوبات سنگ آهکي نازک اليه و متبلور قاعده ترياس با رخساره نامشخص 
قرار مي گيرند و به دنبال آن نيز رسوبات سنگ آهکي ستبراليه استروماتوليت دار که 
در محيطي کم ژرفا نهشته شده اند، قرار گرفته است. پس از آن اليه هاي سنگ آهکي 
رسوب  کم ژرفا  دريايي  محيط  در  که  دارند  قرار  زيرين  ترياس  ورميکوله  مطبق 
و  سازند  آغازين  بخش هاي  در  ظريف  و  ميله اي  کنودونت هاي  حضور  کرده اند. 
اليه هاي  در  دريا  انرژي  کاهش  نشان دهنده  اليکا،  سازند  مطبق  سنگ آهک هاي 
بين  ابتداي  متبلور و ريزبلور، محيط  نهايت وجود دولوميت هاي  يادشده است و در 

کشندی )اينترتايدال( را نشان مي دهد.

تهران خاور    1:100000 از نقشه  گرفته  بر  مطالعه  مورد  محدوده  زمين شناسی  نقشه   -1 شکل 
 )وحدتی دانشمند، 1379(.
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شکل 2- نقشه راه ها و محورهای دسترسی به برش مورد مطالعه

شکل 3- ستون چينه شناسی سازندهای نسن و اليکا در برش روته واقع در شمال تهران



زيست چینه نگاری نهشته های ترياس در برش روته در بلندي های البرز )شمال تهران(

14

شکل 4- هم ارزی چينه شناسی عناصر کنودونتی برش روته
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شکل 5- تطابق و هم ارزی جهانی زيست زون  های کنودونتی برش روته با ديگر برش های مطالعه شده در جهان
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Plate 1



حديث پاشايی و همکاران

17

Plate 2
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