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 شناسیچینه

  شناسیارشد زمینآمادگی آزمون کارشناسیجزوات 
  
  

 : گروه زمین آزمونفیتأل

 
 
 
 

گروه مولفین زمین آزمون مطابق حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب مجلس محترم شوراي اسالمی با افراد  تذکر:

غیرقانونی و بدون مجوز جهت  صورتبهیا حقوقی که از نام یا محتواي جزوات تألیفی گروه زمین آزمون  حقیقی

هاي مجازي و یا موسسات به فروش برسانند از فروش استفاده و یا جزوات غیر قابل فروش گروه را در شبکه

و  ارشدیکارشناسآزمون  طریق مراجع قانونی برخورد مقتضی را خواهد نمود. فروش کلیه جزوات آمادگی

زشی ممنوع و شناسی گروه آموزشی زمین آزمون توسط افراد حقیقی یا حقوقی و یا مؤسسات آمودکتري زمین

  وقف عام است. این جزوات
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  )Stratigraphy( یشناسنهیچ

  

نه ی، چ) + طبقهgraphin، ضبط کردن (نگاشتن - 1ب شده است: یدو بخش ترک) از ينه نگاری(چ یشناسنهیچ

(stratum) ب قرار یترت ،ین شناسیزمان زم یاز نظر توال يو توده ا يه ایال يسنگ ها یعبارت است از بررس و

ه ها گذشته و یکه بر ال یگر، حوادثیکدیه ها با یال يطابق و هم ارز، تییایگسترش جغراف هم يگرفتن آنها به رو

  .)یرسوب يل ها و ساخت هایبافت، فس، يتولوژیموجود در سنگ ها (مثل ل يگر مشخصه هاید

 يبر رو یکیکه  هم يمواز یشوند و به صورت طبقات ین میته نش یرسوب ياً در ته حوضه هایرسوبات، متوال

نامند.  یمstrata) (جمع آن  stratum نهیچک ین طبقات را یک از ایند هر یآ ی، در مقرار گرفته اند يگرید

  .ندیگو ينه بندین را اصطالحاً چیطبقات زم یش متوالین آرایا

  

  

  

  

  

  

  

  

  موثرند عبارتند از: ينه بندیک سطح چیا به وجود آمدن ینه ها یص چیکه در تشخ یعوامل

 ينه بندین عامل در به وجود آمدن چیکنند مهمتر یکه رسوب م يس موادر در جنیی: تغر در جنسییتغ -

  د کند.یرا تول يبارز ينه بندیممکن است چ یب مواد رسوبیاختالف در ترک يکه کوچکتر ياست به گونه ا

 ینه ها میباعث تفاوت در چ یشدگد ر در اندازه دانه ها و بافت آنها مثل گریی: تغر در اندازه دانه هاییتغ - 

  شود.

ک یمشخص مانند  يشدن، رخداد حادثه ا یمانیا سیو تراکم  یر در رنگ مواد، اختالف درجه فشردگییتغ -

  شوند. ينه بندیتواند باعث به وجود آمدن چ یز میدر حوضه، ن یده آتشفشانیپد

  

ط حوضه رسوب یکه در شرا يریین تغید دانست که کوچکتریبا ینه شناسیجاد سطوح چیدر علت ا یبطور کل

ر جنس واردات جامد ییاد شدن غلظت حوضه، تغیمانند درجه حرارت، رطوبت، کم و ز دهد، یرخ م يرگذا

ا یر حجم واردات جامد حوضه، کاهش و ییشوند، تغ یکه به حوضه وارد م ییرودخانه ها یرات دبییحوضه، تغ

گذارد و موجب  یثر مشود ا ین میکه در کف حوضه ته نش یش عمق حوضه و ... بالفاصله در نوع رسوباتیافزا

  گردد. یدر آنها م يگریرات دییا تغیو  ير دانه بندییر رنگ، تغییر جنس، تغییتغ

اتفاق افتاده است که  ین شناسیخ زمیاست که در طول تار یر حوادثیهدف، شناخت و تفس ینه شناسیدر چ

 یرا که مطالعه م یسنگ یلن هر توایگذارند بنابرا یم يبرجا یسنگ يها یخود در توالاز  ين حوادث آثاریا
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ن یر اینه شناس شناخت و تفسیفه چیکه وظ از حوادث و رخدادها يمجموعه ا يه ایا ناحی یم بصورت محلیکن

  باشد. یحوادث م

ن یکه تنها زم یزبان ،است »گاز زبان خود سن ،دن سرگذشت سنگینر شنه« ینه شناسیچ ،گریبه عبارت د(

  .)شناسان قادر به درك آن هستند

  

  :ین شناسیمان در زمز

  

  )Relative Age( یسن نسب - 

  )Absolute Ageسن مطلق ( - 

  

 یحوادث و اتفاقات و سن نسب یبر اساس سن نسب ،میکن یم یتقدم و تأخر حوادث را بررس یسن نسبدر 

بوجود آورند و سپس با استفاده  ین شناسیاس زمان زمیک مقین شناسان ابتدا توانستند یزم ،یسنگ يواحد ها

  بره کردند.یرا اصطالحاً کال یاس زمانین مقیا ،از سن مطلق

  

 ن یاهان بازدانه قبل از نهاندانگان در زمیمثال: گ؛ میسر وکار ندارو رقم با عدد  یان سن نسبی: در بنکته

  بوجود آمدند.

  

  باشد: ی) مStenoبر سه اصل (اصول سه گانه  یمبتن ین سن نسبییتع 

  

  ):principal of superpositionه ها (یهم قرار گرفتن ال ياصل رو - 1

  

به  ین توالیکه ا ین خود جوانتر است به شرطیریهر طبقه از طبقات ز یک حوضه رسوبین اصل، در یبر طبق ا

  خارج نشده باشد و برگشته نباشد. یعیاز حالت طب یکیتکتون يروهایله نیوس
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  اصل اول استنو:موارد استثناء در 

  

ش یا افزایه کننده و یتغذ يبخش ها ی): در رودخانه ها به علت باال آمدگTerraces( یآبرفت يپادگان ها -

ن حالت رسوبات یشود در ا ید شده و بستر رودخانه حفر میش تشدی، فرسايرودخانه بر اثر عوامل جو یدب

  باشند. یتر م یمیقد ییباال

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 یمختلف بر اثر انحالل به وجود م يبه اندازه ها یراتحف یآهک ي: در داخل سنگ ها)Karst(کارست ها  -

ن رسوبات داخل کارست ها بر خالف اصل او استنو از یه پرشوند. این حفرات توسط رسوبات ثانوید که اگر ایآ

  باشند. یرنده خود جوانتر میدربرگ يسنگ ها

  د.ارند یکم یبوده و گسترش جانب Patch) ن رسوبات معموالً به صورت قطعه قطعهی(ا

  

ن یآذر يهم قرار گرفتن طبقات عالوه بر دو استثنا که ذکر شد در مورد سنگ ها ياصل رو یعنیاصل اول استو 

 آشفته يط هاین در مورد رسوبات محیشوند و همچن یتر از خود منجمد م یمیقد ير سنگ هایکه در ز یدرون

  کند. یز صدق نمیگر، نیکدی يبر روشوند و نه  یل میگر تشکیکدینه ها در مجاور ی) که چیتیدای(تورب

  

  ):Principal of original horizontality(ت ه طبقایبودن اول یاصل افق - 2

که تحت  یشوند و در صورت ین میته نش یبه صورت افق يرسوب گذار يدر کف حوضه ها یرسوب يه هایال

ن خورده یطبقات چ ينانچه بر روکنند. چ یخود را حفظ م یت افقیرند وضعیقرار نگ يچگونه حادثه ایر هیتاث

ر خودشان ین خورده زیاز طبقات چ ین صورت طبقات افقیوجود داشته باشد در ا یب دار، طبقات افقیبا ش

  باشند. یجوانتر م
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  )Principal of original lateral continuity(ت اصل ادامه طبقا -3

ا ادامه ین امتداد یا ینکه در اثر عاملیابند مگر ای یادامه م یطبقات به صورت جانب يک حوضه رسوب گذاریدر 

که باشد،  يه ایاست امتداد آن در هر ناح ینیمع ین شناسیسن زم يطبقات قطع شود و چون هر طبقه دارا

  همان سن را داراست.

  

شد رخ نداده با یکیتکتون يت هایباشند که فعال یقابل استفاده م ياصول سه گانه استنو که ذکر شد در موارد

  آنها عبارتند از: از یشود که برخ یاستفاده م يگرید يت ها از روش هاین فعالیپس در صورت بروز ا

  

  )Principal of faunal and flora succesion(ن اهایجانوران و گ یاصل توال - 

  

اده از انواع جانداران و تکامل آنها در طول زمان است و با استف یوستگین اصل که نشان دهنده پیبه کمک ا

ه ها را یال یتوان سن نسب یل حفظ شده اند میبه صورت فس یطبقات رسوب يکه در البه ال یل موجوداتیفس

  بدست آورد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ):rincipal of cross cuttingP( ین شناسیزم ياصل ارتباط ساختها - 

  

و  ينفوذ يتوده ها ها و یبیها، دگر ش ین خوردگیمانند گسل ها، چ ین شناسیزم يبه کمک ساخت ها

از  یسنگ يا ساخت های یکه طبقات سنگ يرا بدست آورد. به گونه ا یتوان سن نسب یارتباط آن با طبقات م

  تر هستند. یمیکنند قد یکه آنها را قطع م ییده هایپد
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را ابتدا طبقات به یاست ز یجوانتر از طبقات رسوب ین خوردگی، چیاز نظر زمان ین خوردگیک حادثه چیدر 

  شده اند. ین خوردگیبوده و سپس دچار چ یصورت افق

   

  :)Principal of included fragments(ه رندیاصل طبقات در بر گ - 

  

جوان تر  ین از قطعات رسوبیرا در بر گرفته باشد، توده آذر یرسوب ياز سنگ ها ین قطعاتیک توده آذریاگر 

تر بودن  یمیشود نشانگر قد یده مین دیآذر ياز سنگ ها یقطعات یرسوب ياست و بر عکس اگر در سنگ ها

  رنده اش است.یدر بر گ ین نسبت به سنگ رسوبیقطعات آذر

  

) يدادیا روی ي(حادثه ا يواقعه ا ینه شناسیچرود  یبه کار م ینسبسن  يبرقرار يگر روش ها که برایاز د

Event Stratigraphy سن  يدر برقرار يو جانور یاهیموجودات گ ین روش مانند اصل توالیباشد. ا یم

  رود. یاس گسترده به کار میدر مق ینسب

ده یط پدیشرا ینکه در بعضیا ایدهد  یرخ م یجیکند و تدرند یک فرآیا به صورت ی يعت رسوب گذاریدر طب

 يادهد مانند خاکستره یرخ م ین شناسیک زمان کوتاه نسبت به زمان زمیه در یل الیو تشک يرسوب گذار

 يتوانند افق ها یرا میدارند ز يادیت زیاهم ینه شناسین طبقات در چیکه ا یتیدیو رسوبات تورب یآتشفشان

همزمان  يار ما قرار دهند. مطالعه افق هایکنند، در اخت یکمک م ین سن نسبییهمزمان را که به ما در تع

رسوبات مناطق مختلف را تطابق توان  یشاخص م ين افق هایاست با کمک ا يحادثه ا ینه شناسیموضوع چ

  ل خاص خود است.یفس يست دارایط زیرا دو محیست زیر نیل ها امکان پذین امر توسط فسیداد که ا

  

  

شود،  یم) شناخته Dک (ین که با عنوان دایکره آذریابتدا نهشته شده اند، پ 6تا  1 يه هایال یرسوب یدر شکل فوق، توال

   ،هیـاول یرسـوب يه هـایو نه تنها الل شده ی) بعدا تشکFنفوذ کرده است. در ادامه، گسل ( ،یف رسوبیپس از نهشت رد

ر از هـم یرا بصورت ز ینسب یم سن سنجیتوان ین اصل میده و جابجا کرده است. پس طبق ایز بریرا ن نیک آذریبلکه دا

  م:یص دهیتشخ

  در امتداد آن. ییل گسل و جابجایتشک -3ک و ینفوذ دا -2 ،6ا تا  يه هایال يرسوبگذار -1
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 یرگرافیکند را تفرا سترات یخاکستر را مطالعه م يه هایکه ال يحادثه ا ینه شناسیاز چ یبخش -

)Tephrastratigraphy( اه خاکستر تفریو به ال )Tephra( ند.یگو  

  

  شوند: یم میتقس یبه چهار دسته کل ،ءاز نظر منشا يحادثه ا ینه شناسیحوادث در چ

ن یقطب ییدارند مانند خاکستر آتشفشان، آثار برخورد شهاب سنگ ها و جابجا یکیزیکه منشا ف یحوادث -

  ن.یزم

  دارند. ییایمیکه منشا ش یحوادث -

  ک دارند.یولوژیکه منشا ب یحوادث -

  دارند. یبیکه منشا ترک یحوادث -

ا کند ر یرا مطالعه م یه خاکستر آتشفشانیال ییایمیش یژگیکه و يحادثه ا ینه شناسیاز چ یبخش

Chemostratigraphy بر  ینه شناسیز تحت عنوان چین يحادثه ا ینه شناسیگر از چید یند. بخشیوگ

  باشد. یم Magnetostratighaphyمانده یا باقیگذشته  یسیت مغناطیاساس خاص

گروه  یکه در زمان کوتاه )Extinction(ض انقرا يده هایتوان به پد یک دارند میولوژیکه منشا ب یاز حوادث

د ده انقراض وجود داریکه بعد از هر پد یخال يط هایا اشغال محیروند  ین میاز موجودات از ب يادیز يها

)Colonization( .اشاره کرد  
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از خود  یک آتشفشان اشاره کرد که شواهد مختلفیتوان به وقوع  یز میدارند ن یبیمنشا ترککه  یاز حوادث

خاص خود را دارد  ییایمیباشد و مشخصات ژئوش یم یابیجاد شده قابل ردیا یدهد خاکستر آتشفشان ینشان م

و  یاهیت گموجودا يستگاه موجودات زنده رخ دهد. ممکن است باعث نابودیک زیگر اگر در یو از طرف د

  شود. يجانور

  

  ن سن مطلق:ییتع

ن یک طبقه تا عهد حاضر، در ایا سن ی ین شناسیک حادثه زمین زمان وقوع ییسن مطلق عبارت است از تع

  باشد. یذکر اعداد و ارقام مطرح م ین سن نسبیین سن بر خالف تعییتع

  شوند: یم میبه دو دسته تقس ین سن مطلق به طور کلییتع يروش ها

  ویو اکتیر رادیغ يروش هاالف) 

  ویو اکتیراد يب) روش ها

ل یباشد که در ذ یم یق نبوده و همراه با نواقصیچکدام دقیو، هیو اکتیر رادین سن مطلق غییتع يروش ها

  م.یکن یم یاز آنها را معرف یبرخ

   

  ا:یسن مطلق بر اساس مقدار نمک درن ییتع -

  

اها به حد یده تا نمک دریرا که طول کش یاها، مدت زمانیدر درانه نمک یش سالین روش بر اساس افزایکه در ا

اها و ین نمک دریه و تامیاول ياهاین روش، فقدان نمک در دریات ایشود. فرض یده است محاسبه میرس یفعل

  ها است. یانوس ها از خشکیاق

  

  ن:ین سن مطلق بر اساس روش محاسبه مدت سرد شدن زمییتع -

  

سرد شدن مواد مذاب در دست  يکه درباره زمان الزم برا یاطالعات مبسوط ياز رو ،کدانان قرن نوزدهمیزیف

را محاسبه کردند. بر اساس  یدن آن به درجه حرارت فعلین و رسیسرد شدن کره زم يداشتند، زمان الزم برا

 یولدر آمده است.  يون سال منجمد شده به صورت امروزیلیم 40تا  20 ین طیقشر زم »نیلرد کلو«برآورد 

رل ین را به دست داده است زیزم یکمتر از سن واقع ين عددیگر محققان معتقد بودند که محاسبات کلوید

  منظور نشده است. يد در محاسبات ویآ ین به وجود میو در داخل زمیواکتیه مواد رادیکه بر اثر تجز یحرارت

  

  

  

  

 



 ن آزمونین زمیگروه مؤلف                                                                                        ینــه شنــاسـیچ

 

                                          WWW.ZAMINAZMOON.COM                                              ارشد یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر

٨

 

  :یمطلق بر اساس ضخامت طبقات رسوبن سن ییتع -

  

   

  

  

  :یخچالیسن مطلق بر اساس رسوبات  نییتع -

  

 باشند یکسال میره و روشن با هم معرف یل شده اند که هر طبقه تیره و روشن تشکیت يه هاین رسوبات از الیا

  .ندی) گوVarve( »وارو«ن رسوبات یکه به ا

 ین نمیید توجه داشت که سن مطلق آنها نسبت به زمان حاضر تعین روش باین سن مطلق به ایی(نکته: در تع

  شود).

  

  :یکیرشد ارگان يق به کمک حلقه هان سن مطلییتع -

  

ت یفعال يرشد و دوره ها ين حلقه هایکه ارتباط ب یرشد در موجودات، در صورت ياز حلقه هابا استفاده 

  نمود. يریتوان زمان را اندازه گ یمشخص گردد، م یکیارگان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شود.  یگر استفاده مید يو به عنصریو اکتیک عنصر رادیل یاز تبدو یو اکتین سن مطلق به روش رادییدر تع

ن ه آین عنصر حاصل از تجزیاً آخریدار) ثانیزوتوپ نا پاید اوالً مقدار عنصر والد (این روش بایاستفاده از ا يبرا

  باشد.و مشخص یو اکتیه عنصر رادیا سرعت تجزیمه عمر یو ثالثاً ن باشد) یدار میکه معموال پا (عنصر دختر

  د فراهم باشد:یر بایده آل زیط ایو) شرایواکتین سن به کمک روش رادییکار (تع نیانجام ا ياما برا



 ن آزمونین زمیگروه مؤلف                                                                                        ینــه شنــاسـیچ

 

                                          WWW.ZAMINAZMOON.COM                                              ارشد یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر

٩

ج عنصر یل سنگ هیپس از تشک یعنیباشد،  ییایمیستم بسته شیک سی يشه داراید همیسنگ با -

  ا از آن خارج نشود.یبه نمونه اضافه  يدختر

ر یدر آن وجود نداشته باشد. در غ يچ عنصر دخترید هیاا ورود عنصر مادر به سنگ نبیل یهنگام تشک -

جه برآوردمان از ید مادر بوجود آمده اند و در نتیز از نوکلوئیدختر ن ين اتمهایشود ا ینصورت تصور میا

  خواهد بود. یشتر از مقدار واقعیه بیمقدار عنصر مادر اول

 - میدیوم، سرب، روبین به روش اورانتوا یو میو اکتین سن مطلق به کمک عناصر رادییتع ياز روش ها

  ه کرد.آرگون و روشن کربن اشار - می، پتاسمویرانساست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نرو در یرود و از ا یر بکار مین سن چند هزار سال اخییتع يسال، برا 5730مه عمر یبا داشتن ن 14کربن 

در جازا مانند  يها یکان یرسوب يل سنگ هایبدست آوردن زمان تشک يز کاربرد دارد. براین یباستان شناس

  م.یکن ین سن میی) تعK-Arآرگون ( - میت را با روش پتاسیگلوکون

و  13دار کربن یزوتوپ پایو از ا یمیقد يط هاین درجه حرارت محییدر تع O16O ,18ژن یدار اکسیزوتوپ پایاز ا

زوتوپ ها به دو دسته ینکته: ا(شود.  یاستفاده م ییایو در یانوسیاق يط هایانات محیدر شناخت جهت جر 12

، به مرور روند یمطلق به کار م یدار که در سن سنجیناپا يزوتوپ هایاشوند،  یم میدار تقسیدار و ناپایپا

زوتوپ یکه ا یدر حالبرسند.  يدارینکه به پایکنند تا ا یم یبه فروپاشمه عمر شروع یت) نک نرخ ثابیزمان با 

  و ...) کاربرد دارند). یط رسوبیط محیشرا ،مثل درجه حرارت( یمیط قدیط محین شراییدار در تعیپا يها

  

  و:یو اکتین سن مطلق به کمک عناصر رادییب روش تعیمعا

  ن روشیاد ایار زینه بسیهز - 1

  اد است.یست و امکان اشتباه و خطا در آن زین یقیروش فوق العاده دق - 2

 ینه شناسیستون چ يم در تمام بخش هاینتوا ینم(ت سیر نین روش در همه جا امکان پذیاستفاده از ا - 3

  .م)ین سن مطلق را انجام دهییتع

مثال چون  ياز دست رفتن عنصر دختر است. برا یق پرتوسنجیسن مطلق از طر يتهایگر از محدودید یکی - 4

  شود. ین گاز از آن خارج مینه شود از ایگرم و باز بلور یدر حال فروپاش یاگر کان ،ک گاز استی 40آرگون 



 ن آزمونین زمیگروه مؤلف                                                                                        ینــه شنــاسـیچ

 

                                          WWW.ZAMINAZMOON.COM                                              ارشد یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر

١٠

شود. (البته با در نظر گرفتن  یمربوط م ین و دگرگونیآذر يعمدتاً مربوط به سنگها ین نوع سن سنجیا - 5

  رود). یهم بکار م یرسوب يسنگها يبرا ،طیشرا يک سری

ل یاژنز است. تشکین دید در حیجد يها یل کانیتشک ،یگر از موارد خطا بخصوص در سنگ رسوبید یکی - 6

زان قابل یو به میواکتیماده راد یزان کلیشود م یباعث م ،میبا افزودن پتاس ،تیلیژن مثل ا یات يها یکان

شود سن  یه باالتر است و باعث میژن نسبت مادر به دختر از بق یات يها یادتر شود. در کانیدر سنگ ز یتوجه

ه یقسمت تجزسنگ است و برداشتن  ينجا جدا کردن دانه هایدر ا يدواریاما تنها ام؛ کمتر محاسبه شود یکل

  نشده.

  

 Fission Track( يشکافت هسته ااز  یاثرات ناش -1 توان به ین سن مطلق مییتع يگر روش هایاز د

Dating ( يها یز اشاره کرد. در روش اول از کانین ن رزونانسیانس و الکترون اسپاسنیترمولومروش  - 2و 

  شود. یو ... استفاده م تیرکن آپاتیمانند ز

  ــار مــــــــهم:یـنکتــــه بســـــ

 یرسوب يسن واحدهامحدود کردن  ين سن مطلق براییتع يم از داده هایتوان یما م ینه شناسیدر چ یگاه

 Age(ن ن روش را محدود کردن سیم، ایشان وجود ندارد استفاده کن ین سن نسبییتع يبرا يچ شاهدیکه ه

Bracketing( ند.یگو  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :»د کردن سنمحدو«در مورد روش  یحاتیتوض

همراه آنها را  یا دگرگونین یآذر يسن سنگها ،دشوار است یرسوب يم سنگهایمستق يکه سن گذار ییاز آنجا

  :)ار مهمیر است (بسین روش به شرح زیکنند. اصول ا یمشخص م ،ل شانیتشک ین گستره زمانییتع يبرا

  ؛است که در آنها نفوذ کرده یحداقل سن رسوبات ،يک توده نفوذیسن  -

 دهد. یآن را نشان م يحداکثر سن رسوبات رو ،یا دگرگونین یسنگ آذر یسن پ ،برعکس -

  

  

  

  

  

مثال در شـکل مقابـل،  يبرا
کھـا کـھ یبا توجھ بھ سن دا

و انجـام یـواکتیبھ روش راد
م شـواھد را یتـوان يشده، م

ون ســال یــلیم ۶۶ – ۵۵ن یبــ
بعـد از  Bھ یم. الیمحدود کن

ل شده و یون سال تشکیلیم ۶۶
ون یــلیم ۵٢بعــد از  Dھ یــال
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  :)Stratigraphic Units( ینه شناسیچ يواحدها

در محدوده کار  ین و دگرگونیآذر ،یگفنه شد، تمام سنگها اعم از رسوب ینه شناسیف چیهمانگونه که در تعر

توان  ینها را میدارند. ا یار متفاوتیات بسیخصوص ییه ایال يآن قرار دارند. سنگها يندو طبقه ب ینه شناسیچ

عکس  ،یکیات الکتریخصوص ،ییت ماگمایقطب ،ل هایفس ،یچون سنگ شناس یمختلف يمشخصه ها يبر مبنا

 يبر مبنا نطوریو هم یرسوب يساختها ،بافت ،یشناس یا کانی ییایمیب شیترک ،يالعمل در مقابل امواج لرزه ا

ک از مشخصه یهر  ي) برايه بندی(ال یین ایت چیک کرد. وضعیگر تفکیکدیط منشاء از یل و محیزمان تشک

که بر اساس مشخصات  يه ایگر منطبق باشند. مثالً حالت الیکدیندارد که بر  یفوق متفاوت است و لزوم يها

 ین مییتع ییایمیا شی یکیات الکتریس خصوصکه بر اسا يه ایندارد بر حالت ال یشود لزوم ین مییتع ییلرزه ا

گر یکدیشوند بر  یم يزیه ریفوق پا يمشخصه ها يکه بر مبنا ییگر واحدهای(بعبارت د. شود منطبق باشد

  گر متفاوت است).یکدیآنها با  يمنطبق نخواهد بود و مرزها

بعد چهارم (زمان)  ینه شناسیچدر  یعنی ،و ...) در زمان است یمیش ،کیزیر علوم (فیبا سا ینه شناسیتفاوت چ

را در طول زمان مورد  یسنگ يهندسه توده ها ،ینه شناسیقت چیدر حقدر نظر گرفته شود.  یستیز باین

  .دهد یقرار م یبررس
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  م:یم بگوئیتوان یم میان کنیب ینه شناسیواحد چ يبرا یفیم تعریحات فوق اگر بخواهیبا توجه به توض

 يها یژگیکه بر اساس و یسنگ يا توده هایه ها یاز ال يا مجموعه ایه یاز العبارت است  ینه شناسیواحد چ«

 ،یکیالکتر ،ییایمیو ش یکیزیات فیخصوص ،ها یوستگیو ناپ ییحوادث کوهزا ،یل شناسیفس ،یسنگ شناس

  .»شود یانتخاب م يو لرزه ا یسیمغناط

  ر وجود دارد:یبه شرح ز يمتعدد يواحدها ینه شناسیدر چ

  )Lithostratigraphy or Rock stratigraphic Units( یسنگ یه شناسنیچ يواحدها - 1

 )Biostratigraphic Units( یستیز ینه شناسیچ يواحدها - 2

 )Geologic time or Geochronologic Units( ین شناختیزم یزمان يواحدها - 3

 Time stratigraphic Units or Chronostratigraphic( یزمان ینه شناسیچ يواحدها - 4

Units( 

 )Soil stratigraphic Units(ك خا ینه شناسیچ يواحدها - 5

  )Geologic Climate Units( ین شناختیزم ییآب و هوا يواحدها - 6

  

 ینه شناسیچ ياحدهاو ،ها یوستگیو ناپ یسنگ شناس يها یژگیبر اساس و یسنگ ینه شناسیچ يواحدها 

حوادث  ،ل هایبر اساس فس یزمان یناسنه شیو چ ین شناختیزم یزمان يو واحدها ل هایفس يبر مبنا یستیز

  شود. یها انتخاب م یوستگیو ناپ ییکوهزا

مختلف  ياست در قسمتها یمیقد يش سنگهایکه حاصل فرسا ییه ایخاك بصورت ال ینه شناسیچ يواحدها

  شود. یداده نم یدارند و بر خالف چهار واحد اول به آن مرتبه رسم یسن متفاوت ین شناسیستون زم

  زمان کواترنر منظور شده است. ییط آب و هوایه شرایبر پا ین شناختیزم ییب و هواآ يواحدها

  ینه شناسیمشخصات واحد چ

جامع در  يباشد تا بتوان آن را واحد یمشخصات يد دارایبا یو زمان یستیز ،یاعم از سنگ ینه شناسیهر واحد چ

ه یموجود در ال یل شناسیو فس یاسد به سنگ شنیب بایبه ترت یستیو ز یسنگ يواحدها ينظر گرفت. برا

از  يعده ا ین رفتن ناگهانیا از بی(مثل ظهور  ین شناسیحوادث زم یزمان يدر واحدها ید کرد، ولیتاک

نه یهر واحد چ یدر معرف یت دارد. بطور کلیاهم ین شناسی) و سن زمیبیدگرش ،هاین خوردگیچ ،موجودات

  ت کرد.یر را رعاید موارد زیبا یشناس
  

  واحد و مکان اسم هر - 1

 و مرتبه آن ینه شناسینوع واحد چ - 2

 ییو تکرار واحدها یاز همنام يریجلوگ ،و طرز عمل یمرجع اصل ،مؤلف یخچه هر واحد مثل معرفیتار - 3

 شده اند. يکه قبال نامگذار

که ممکن است  ینه شناسیهر واحد چ يه هایال يه) سری(اول یپ که عبارتست از مقطع اصلیاستراتوتا - 4

پ یشود. استراتوتا ينامگذار ینه شناسیک واحد چیو بعنوان  یمعرف يا مطالعات بعدیطالعه ن میدر اول

 ،ینه شناسیقائم چ يستونها ،ین شناسیزم یساختمان يارائه نقشه ها، برشها ،یح کتبید از راه توضیبا
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شود.  یمعرف ،ییایو جغراف ین شناسیشود، از نظر زم یکه گرفته م ییر عکسهایو سا ییهوا يعکس ها

شتر همراه یحات بید توضیست باین یپ در آنها بطور استاندارد عملیاستراتوتا یکه معرف ییدر واحدها

 ش ببرد.یباشد که مقطع مورد نظر را در جهت استاندارد شدن پ ییش اشکال و نشانه هایبا نما

 ،متاز نظر ضخا ینه شناسیمشخصات واحد چ.(ه)ی(اول یف مشخصات هر واحد در محل اصلیتوص - 5

 و ... معلوم گردد). يت رسوبگذاریوضع ،ها یوستگیناپ ،یمشخصات سنگ شناس

 ،ینه شناسیدر ضخامت واحد چ ییه ایرات ناحییتغ ،ییایگسترش جغراف ،ییمنطقه ا يجنبه ها - 6

نه ین واحد چیا حد باال و پائیت یوضع ،یستیرات زییتغ ،یدر جهت قائم و افق یرات سنگ شناسییتغ

 گردد. و... معلوم یشناس

گذشته و  يایبردن به جغراف یپ يبرا ینه شناسیسازنده واحد چ يل سنگهایط تشکیح محیتشر - 7

 آن. ین شناسیخچه زمیتار

 یا دورتر از محل مقطع اصلیمعادل آن که در مناطق مجاور  ینه شناسیچ يتطابق دادن با واحدها - 8

 شده است. يوجود دارد و قبال مطالعه و نامگذار

 .ینه شناسیواحد چ یاسن شنین سن زمییتع - 9

 ا منابع مورد استفاده.یمراجع  یمعرف -10

 

  )Lithostratigraphy or Rock stratigraphic Units( یسنگ ینه شناسیچ يواحدها
  

ا یک نوع سنگ یشود که قسمت اعظم آن را  یاز طبقات گفته م یبه ضخامت یگرافیتوستراتیک واحد لی

ر جنس، رنگ، یمشخص نظ یات سنگ شناسیبر اساس خصوصل داده و یاز چند نوع سنگ تشک يمجموعه ا

ک واحد یگردد.  یز میو مجاور خود مشخص و متما یین، باالیریا طبقات زین یو ... از زم يه بندینوع ال

ا هر سه یاز دو  يا مجموعه ایو  ین، دگرگونی، آذریرسوب يک از سنگ هایممکن است از هر  یگرافیتوستراتیل

 یرسم يو واحدها یر رسمیغ يبه دو دسته واحدها یگرافیتوستراتیل يواحدهاه باشد. ل شدین سنگ ها تشکیا

 یم شده جهانیو تنظ يک روش قراردادیکه بر اساس  یرسم یگرافیتوستراتیل يشوند. واحدها یم میتقس

  شده اند عبارتند از: ينامگذار
  

  :)bed(ه ا طبقیه یال -1
  

بزرگتر قرار داشته  يک از واحدهایتواند در هر  یاست که م یناسنه شیچ یواحد سنگ نیاز نظر مرتبه کوچکتر

ات یبه واسطه دارا بودن خصوص یرسوب يسنگ ها یشود که در توال یگفته م يه ایالف به یباشد و بنا به تعر

  باشد. یه فاقد مقطع نمونه میک است. الیخود قابل تفک ینییو پا ییباال يه هایاز ال يتولوژیل

   

  :)member(و ا عضیبخش  - 2
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ک یاز  یشه قسمتیاست که از نظر مرتبه باالتر از طبقه قرار دارد و هم ینه شناسیچ یسنگ ياز واحدها يواحد

گردد. هر بخش  یآن سازند مشخص م ير قسمت هایک خود از سایتولوژیصفات ل داشتنسازند است و به علت 

  باشد. یمقطع نمونه م يدارا

م شوند مانند یتقس )sub member(ش ر بخیر از طبقه به نام زیغ يکوچکترواحد تواند به  یز میک بخش نی

  قم.سازند  Cاز بخش  C1, C4, C3, C2 ير بخش هایز

   

  :)formation(د سازن - 3
  

 یژگیبا و یسنگ يا توده هایه ها یاز ال يباشد و عبارت از مجموعه ا یم یگرافیتوستراتیمات لیتقس یاصلواحد 

  ن تر از گروه است.یین واحد از نظر مرتبه باالتر از بخش و پایست. امشخص ا یسنگ شناس يها

  باشد: یر میک سازند به قرار زیمشخصات 

  باشد. یآن مشخص م يتولوژیب لیترک -

  باشد. یآن مشخص م یین و باالیریمرز ز یساز لحاظ سنگ شنا -

  ضخامت آن معلوم است. -

  آن مشخص است. یلیفس يمحتو -

  ن شده است.ییتع ینه شناسیت چیموجود در آن و چه بر اساس موقع يل هایاس فسسن آن چه بر اس -

  باشد. یآن معلوم م ییایگسترش جغراف -

ن ضخامت و یشتریکه در آن سازند ب ینه شناسیقطع چ(م )Type Section() پیمقطع نمونه (ت يدارا -

ا یباشد) و  یات را داراست و قابل مراجعه مریین تغیشتریک بیتولوژیرات لیین رخنمون را دارد و از نظر تغیبهتر

  باشد. یم) Type Locality or Type area(منطقه نمونه 

از آن  ینه شناسیو ستون چ یه برش عرضیباشد و ته یم ین شناسینقشه زم يسازند قابل نشان دادن بر رو -

  باشد. یر میامکان پذ

 :ذکر چند نکته 

  

 یگر نشان میدر مناطق د يمطالعات بعد یشود ول یف مینمونه تعرک سازند مقطع ی ياوقات برا یگاهالف ) 

 ين حاالت برایدارد در ا يشتریا ضخامت بی يتولوژیا نمونه، تنوع لیپ ین مقطع نسبت به مقطع تیدهد که ا

ک سازند در گسترش ینمود. اگر  فی) تعرRefrence Section(ا مرجع یک مقطع شاهد یتوان  یسازند م

 ینشان دهد نام آن به گروه ارتقا م یرات قابل توجهییو ضخامت تغ يتولوژیگر از نظر لیناطق دخود در م یجانب

  م.یکن یم یگر آنرا به عنوان سازند معرفید يابد و واحدهای

  

 Typeرا بعنوان مقطع نمونه ( ینه شناسیک مقطع چیتوان  یاوقات نم یب ) در مناطق مختلف گاه

Sectionداشته باشد. در  یپراکندگ ییایمختلف سازند ممکن است از نظر جغراف يهارا بخش یز؛ کرد ی) معرف

) مشخص کرد. مثال Type area or Type Localityپ (یک سازند منطقه تی يتوان برا یم ين مواردیچن
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- یان با روند شمال غربیجان تا جازموریاست و از آذربا يران مرکزین سازند در این مورد سازند قم است. ایا

توان  ینم ییچ منطقه ایدر ه ت.ن سازند در اطراف شهر قم اسیا ين رخنمون هایادامه دارد. بهتر یشرق جنوب

ل ارتفاعات شهر قم ین دلیرخنمون دارد. به هم ییاز آن در جا یکرد و هر بخش یمعرف Type sectionش یبرا

  کنند. یم یپ سازند قم معرفیرا بعنوان منطقه ت

 یداده شد. ول یحاتیتوض Type areaو  Type Localityدو واژه در مورد  یحات قبلیدر توض

  کنند: یف میر تعرین دو واژه را به صورت زیا ،منابع یدر برخ

- Type Locality  است که برش الگو  ینیمع ییای: محل جغراف)ا محل نمونهی(محل الگو

)Type section.در آن قرار دارد (  

- Type area شده در آن از نظر  یکه سازند معرف ییه ای: ناح)مونها منطقه نیه الگو ی(ناح

  را نداشته و برش مشاهده در آن قرار دارد. يرات عمده اییتغ

  

  :)group(ه گرو -4
  

مشترك  یخواص سنگ شناس يباشد که دارا یم یا چند سازند متوالیباالتر از سازند و شامل دو  يواحد

مهم  ین شناسیند زمیک فرآیانگر یا بینشان دهد و  یوستگیک ناپیرا نسبت به  یت مشخصیا موقعیباشند، 

با  يم بندیدو تقس يتواند دارا یباشد. گروه م یمقطع نمونه م يز دارایباشند. گروه ن یکل رسوبیک سیر ینظ

  باشد. )super group( رو گروه ) وsub group(ر گروه یعنوان ز

  

 :چندنکته  

گر از نظر ید ییایخود در مناطق جغراف یجانبک سازند در گسترش ی ،اوقات یممکن است گاه - 1

ش اطالق کرد. در یگر نشود نام سازند را برایکه د ينشان بدهد به طور یضخامت قابل توجه يتولوژیل

در  یسنگ ين گروه واحدهاین سازند را به گروه ارتقاء داد (از نظر رتبه) و در داخل ایتوان ا ینجا میا

وجود دارد که  الیسازند مبنام  يران در البرز سازندیل در شمال اف کرد. بعنوان مثایحد سازند تعر

؛ دهد ین را نشان میا پسی یانین میت دارد که سن کامبریل و دولومیش ،از آهک يمتر 600 یضخامت

ران یا یشرق ين) در بخش هایا پسی یانین مین سازند هستند (کامبریکه مربوط به هم ییاما سنگها

گروه  ال فوق العاده متنوعند.یهم نسبت به م يتولوژیامت دارند و از نظر لمتر ضخ 300حدود  يمرکز

  نجال و کالشانه است.یدر ،رگشتیشامل سه سازند ش يران مرکزیدر شرق ا الیم

مثال ؛ ک سازند در مناطق مختلف ممکن است با هم متفاوت باشندیل دهنده یاوقات اجزاء تشک یگاه - 2

ل شده یمناطق از سه سازند تشک یناطق از دو سازند و در برخم یگروه فارس در زاگرس که در برخ

 ست.یل دهنده خود نیتشک يک گروه تابع سازندهایگر یاست. بعبارت د
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  عبارتند از: یگرافیتوستراتیل يدر واحدها یر رسمیغ ياز واحدها یبرخ

  

آن واحد است مثالً  یصات اصلاز مشخ یکیفاقد  یگرافیتوستراتیل ياز واحدها یکی یگاه :)beds(ت طبقا -

م مانند طبقات یکن یم ین صورت آنرا تحت عنوان طبقات معرفیست در ایآن مشخص ن ياز مرز ها یکیفقط 

  ن است.یریکه فاقد مرز ز يران مرکزیشورم در ا

   

ا یو  ينفوذ يق توده هایهمچون دگرگون شدن طبقات، تزر یدر اثر عوامل یگاه :)complex(س کمپلک -

ن مجموعه یکرد، بنابرا يتوان بازساز ینم یاس محلیدر مق یه طبقات را حتی، نظم اولیکیرات تکتونییتغ

  شود. یاز واژه کمپلکس استفاده م ين مواردیم که در چنیخته داریبه هم ر یطبقات

  

ن یاخته اند اما یبه هم ر یسنگ يشود که اگر چه واحدها یاستفاده م ین واژه زمانی: از ا)series( يسر -

  ه را مشخص کرد.یکرد و نظم اول يبازساز یاس محلیتوان در مق یواحد ها را م

  

محدود  ییایاز طبقات با گسترش جغراف ی: به ضخامت)Lithozone(ن توزویا لی یگرافیتوستراتیلزون  -

  خود فرق داشته باشد. ين و باالییک با طبقات پایتولوژیشود که از لحاظ صفات ل یگفته م

  

توزون و شامل یاست کوچکتر از ل ي: واحد)Lithohorizon(ن زویتوهوریا لی یگرافیوستراتتیافق ل -

 یز میتوزون مشخص و متمایر طبقات لیمشخص است که آنرا از سا یه با صفات سنگ شناسیا چند الیک ی

  سازد.

بزرگتر از  یسنگ يباشند اما واحدها یک محل میمقطع نمونه در  يا کوچکتر دارایسازند  یسنگ يواحدها

 composite type section or composite strato( یبیپ ترکیمقطع ت يسازند (گروه) ممکن است دارا

type( .باشند  

  

  کند. یر نمییابد، نام سازند اصالً تغیر ییه نام سازند از آن گرفته شده است، تغک یاگر نام محل
  

که آن واحد در آنجا مورد  يه ایناح ییاینام جغرافاز  یبیعموماً ترک یگرافیتوستراتیل يواحدها يدر نامگذار

 ییایرود. نام جغراف یا طبقه به کار میبخش  -سازند -گروه ياز واژه ها یکیقرار گرفته با  یو بررس ییشناسا
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رخنمون  یکیموجود در نزد ییایا هر عارضه جغرافیو  یا مصنوعی یعیرنده نام محل، فرم طبیتواند در برگ یم

 یبه کار گرفته شده معرف نوع سنگ یاصطالح سنگ شناس یستین، بایآذر يسنگ ها يبرا يگذارباشد. در نام

  ت دوران.یدهد مانند گران یل میباشد که قسمت عمده توده سنگ را تشک

  

 یرسوب يسازند و گروه فقط در مورد سنگها ،عضو ،هیر الینظ ينه ایسنگ چ ي: واحدهانکته مهم، 

 ین درونیآذر يرود. سنگ ها یبه کار م یا دگرگون شده آتشفشانی یو دگرگون شده رسوب یآتشفشان

ن نوع یا يادینامند. واحد بن ی) مLithodemicک (یتودمیل يا به شدت دگرگون شده را واحد های

 يدر مورد سنگ ها دینباباً معادل سازند) نام دارد. اصطالح سازند یتودم (تقریل ينه ایواحد سنگ چ

به عالوه واژه  ییایت جغرافیک موقعیتودم از نام یک لینام  ،ده آلیار رود. بطور ابه ک ین و دگرگونیآذر

  ت دوران.یشود، مانند گران یل میتشک یسنگ

  

توجه  یسنگ يت واحدهاید به سه خصوصیبا یک واحد سنگی یت و پراکندگی، اهمیشکل کل ییشناسا يبرا

  م:یکن

  یسنگ يواحدها یگسترش مکان - 1

  یسنگ يحدهاوا یگسترش زمان - 2

  یسنگ يواحدها یضخامت نسب - 3

  گردد. ین شده مشخص میدر آن ته نش یکه واحد سنگ یاول توسط مشخصات حوضه رسوب یژگیو دو

  

ل ها یک فسیباشد اما شناخت آنها به قدرت تفک یمعمول م یسنگ يدر واحدها )Diachron( یهمزمان نا

) diachronous( یشه دو زمانیباً همیه و تقرنداشت یارزش زمان یسنگ شناخت يواحدها. دارد یبستگ

ستم یاز س یگر قسمتیه دیه باشد و در ناحیک ناحیاس یاز تر یتواند قسمت یم یک واحد سنگی یعنی؛ هستند

  ک محسوب شود.یژوراس

  

  ف سنگ ها از نظر ضخامت:یتوص
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  :یگرافیتوستراتیل ياستفاده از واحدها يت هایمحدود

  

  دارند یا کاربرد محلن واحد هیا - 1

   

  باشد. یک خط شاخص نمیبه صورت  یسنگ ين واحدهایب يمعموالً مرزها - 2

  

 
 
  

  

  

  

  

 ییکه رخ داده اند را نشان داده و به شناسا یدهند اما حوادث یب وقوع حوادث را نشان نمین واحدها ترتیا - 3

  کنند. یآنها کمک م

و  یط رسوبیست شناخت محاه ها را فرسوده یاز ال یبخش شیکه فرسا ی، در مناطقیسنگ يواحدها ياز رو - 4

ق ا انطباید عمل تطابق یبا تن حالیست. در ایر نیا عامل موثر در حمل و نقل امکان پذیعوامل 

)Correlation( .انجام داد  

  

  )Biostratigraphic Units( یستیز ینه شناسیچ يواحدها

 
بنا شده اند و  یستیا بر اساس وقوع حوادث زی یسوببقات رموجود در ط يل هاین واحدها بر اساس تجمع فسیا

ن، باال و مجاور ییخاص خودش از طبقات پا يل هایشود که با فس یاز طبقات گفته م یف به ضخامتیبنا به تعر

  دارند. یارزش محل یگرافیتوستراتیل ين واحدها مانند واحدهایگردد. ا یز میخود متما

گر را یکدینکه یا ایمنطبق باشد  یگرافیتوستراتیل يمکن است با مرز واحدهام یگرافیوستراتیب يمرز واحدها

  ند.قطع کن

 یمجموعه سنگ کیکه در  ییل هایباشند اما فس یم ل هایفس، یگرافیوستراتیب يابزار مورد استفاده در واحدها

اند و در داخل ن رفته یکرده اند از ب یکه در زندگ یطیباشند که در همان مح ییهاهستند ممکن است فرم

ک یا ممکن است در یند یگو )Biocoenosis( وزوسنیرا ب یلیمجموعه فسن یرسوبات قرار گرفته اند که ا

در  یط رسوبیموجود باشد که بعد از مرگ موجودات حمل شده و در داخل مح ییل هایفس یمجموعه سنگ

 )Thanatocoenosis( وزتاناتوسناز واژه  یلین مجموعه فسین چنیف ایتوص يکنار هم قرار گرفته اند برا

  شود. یاستفاده م
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  از نظر کاربرد: یگرافیوستراتیل ها در بیدو گروه از فس

  

  .)Index fossils or Guide fossils(د کاربرد دارن یگرافیوستراتیدر ب راهنما (شاخص) که يل هایفس - 1

ر مانده ییبدون تغ یطوالن یمدت زمانبوده و در  یجیکند و تدر یروند تکامل يرخساره که دارا يل هایفس - 2

  ).Living fossils or Facies fossils() زنده يل هایاند (فس

  

  :)(راهنماص شاخ يل هایفس يها یژگیو

  

  ست باشند.یط زیرات محییمستقل از تغ -

  ا عمر کوتاه داشته باشند.یع یتکامل سر -

  ع داشته باشند.یوس ییایگسترش جغراف -

  سان داشته باشند.آ یت حفظ شدگیقابل -

  باشند. ییقابل شناسا یبه آسان -

  ت ها اشاره کرد.یت ها و آمونیتوان به گراپتول یشاخص م يل هایزجمله فسا

  :)ار مهمیبس(ت شاخص با مثال آنها ذکر شده اس يل هایفس یژگیر ویدرجدول ز
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  :)Biozone(ن وزویا بی یگرافیوستراتیزون ب

ه هاست یاز طبقات ال یف ضخامتیرود و بنا به تعر یبه کار م یگرافیوستراتیکه در مطالعات ب است یواحد اصل

  هستند. ییقابل شناسا یستیا بر اساس حوادث زیموجود و  يل هایفس ینه شناسیکه بر اساس گسترش چ

باشد  یاهیگو اگر ) Faunazone(باشد آنرا فونازون  يوزون جانوریل دهنده بیتشک يل هایکه فس یدر صورت

 یا ماکروسکپی یکروسکوپیموجودات م يا ماکرو برایکرو یند. آوردن کلمه میگو )Florizone(ن زو يآنرا فلور

 يل هایوزون را فسیب يل هایکرو فسیاگر ماست.  یزون الزامیا فلوریازون فون يوزون، در ابتدایل دهنده بیشکت

  ند.یگو )Nannozone(ن اشد آنرا نانوزول داده بینومرفها تشکیا پالیر تاژکداران ینظ یکوچک

   

  :)Biohorizone( یگرافیوستراتیا افق بیزون یوهوریب

 يرات ظاهرییا تغی یگرافیوستراتیشود که با طبقات مشخص ب یوزون گفته میک بیاز  یا طبقاتیبه طبقه 

  ک است.یص و تفکیوزون قابل تشخیب يگر قسمت هایمشخص از د

  

  :)Superzones or Subzones(ن سوپرزون و ساب زو

وزون ممکن یند. هر بین گوک سوپر زویباشند  یمشترک یگرافیاتوستریات بیخصوص يوزون که دارایبه چند ب

شود. ساب  یم مین تقستحت عنوان ساب زو يکوچکتر يواحدهابه  یگرافیوستراتیات بیاست بر اساس جزئ

  م شود.یتقس Zonuleتحت عنوان زنول  يکوچکتر يتواند به واحدها یز میزدن ن

  

  :)Barren interzone & Intrazone(ن نترازوینترزون و ایبارن ا

  ل دار قرار دارد.ین دو افق فسیشود که در ب یل گفته میاز طبقات فاقد فس ینترزون به ضخامتیبارن ا

  شود. یوزون گفته میک بیاز  یل در قسمتینترازون به نبود فسیبارن ا

Limtzoneییک مرز باالین و یریک مرز زی يوزون دارایرا هر بیند زیت زون گویمیها ل وزونین بی: به مرز ب 

  است.

  وزون ها:یانواع با

  )Assemblage zone or cenozone( یوزون اجتماعیا بیوزون ا سنیچ زون یآسمبل -1

رود که  یم به کار یشود و زمان یوزون استفاده میب یمعرف يل ها برایاز فس یوزون از تجمع گروهین نوع بیر اد

ل یشتر فسیب یسنگ يها یموجود در توال يل هایفس یباشند به عنوان مثال وقت یراهنما کم م يل هایفس

ل دارد یچند فس ییبه شناسا یآن بستگ ییرا شناسایوزون محدود است زین بایهستند. کاربرد ا يکف ز يها

  شود. یوزون گرفته من موجود در آن سنیل معیا چند فسی وزون از دوین بیوزون وجود دارند. نام این بایکه در ا
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  ):Oppel zones(ل اپ یتجمع يزون ها -2 

 یمتعدد با گسترش زمان يله حضور گونه هایز به وسیآن ن يباشد و مرزها یوزون موزون معادل سنین نوع بیا

  شود. ین میمختلف مع

   

  :)Acme or Abundance Zone(ن آکم زو - 3

موجودات  يکه از لحاظ رده بند يتولوژک واحد با لئونیک تاکسون (یدر آن که  یاز طبقات رسوب یضخامت

 یبا دارا بودن حداکثر فراوان یلیرد) فسیا گونه قرار گیجنس و - خانواد-راسته- رده-تواند در مرتبه شاخهیزنده م

  ز گردد.ین، باال و مجاور خود مشخص و متماییاز طبقات پا

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  :)Range Zone(ن رنج زو -4

انتخاب شده، از  یلیفسا چند گروه یک یشود که با  یبا گسترش محدود گفته م یاز طبقات رسوب یبه ضخامت

در مجموعه  یچگونه انتخابیچ زون که هیگردد که بر خالف آسمبل یخود مشخص م ين و باالییطبقات پا

  د.شو یل شاخص انتخاب میا چند گروه فسیک یست، رنج زون بر اساس ین یلیفس

  باشد که عبارتند از: یم یانواع مختلف يرنج زون دارا

  

 یاز طبقات رسوب ی: ضخامت)Acro zone or Taxon range zone(ن ا تاکسون رنج زویآکروزون  -

  ک تاکسون به خصوص است.ی یانگر محدوده زندگیکه نما

شود در  یستفاده ما Range zone یمعرف يک فرم برای ینه شناسیاز گسترش چ یاوقات از بخش یگاه -

  نامند. یم) ی(زون گستره بخش Partial Rangr Zoneن صورت آنرا یا

   

که  یاز طبقات رسوب یضخامت :)Concurrent Range Zone( یا زون اشتراکیکانکورنت رنج زون -

  شوند. یبا هم اشتراك دارند مشخص م یک تاکسون که در قسمتیش از یبا انتخاب ب
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از  ی: ضخامت)Lineege Zone or Phylozone(ب ا زون سلسله النسی لوزونیا فینج زون یل -

خود را  یتکامل ي) مراحل جهش هایاس محلی(در همان مق یلیک تاکسون فسیآن  یکه در ط یطبقات رسوب

گردد، در  ین مشخص میآن تاکسون مع ییله ظهور و انقراض نهاین آن به وسییدهد. حد باال و پا ینشان م

  ن است.یک تاکسون معیا توسعه یانگر مراحل تکامل یمان واحد نیواقع ا

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

 
  :)Interval Zone(ن نتروال زویا - 5

ن دو یقرار دارد به عنوان مثال حد فاصل ب یگرافیستراتویکه در حد فاصل دو افق ب یاز طبقات رسوب یضخامت

  نقراض.ک افق ایک افق ظهور و یا حد فاصل ین رفتن و یا موافق از بیافق ظهور 

  

  :یگرافیوستراتیب يکاربرد واحدها يت هایمحدود

  

  کرد. ییتوان شناسا یدهد اما همه حوادث را نم یب وقوع حوادث را نشان میترت - 1

قابل مالحظه باشد پس بخش  یلیفس يمحتو يدارا یسنگ یکاربرد دارند که توال یین واحدها در جاهایا - 2

  کرد. ییان شناساتو یرا نم یبیو تخر يآوار ياعظم سنگ ها

ا یل شده اند یتشک یکوتاه ین شناسیکه در فاصله زمان زم ییدر سنگ ها یگرافیوستراتیانجام مطالعات ب - 3

ا یرا در زمان کوتاه ظهور یز؛ مشکل است یلیل شده اند معموالً خیتشک یدر محدوده کوچک ییایاز نظر جغراف

  افتد. یاتفاق نم یلیک فرم فسی یا فراوانیانقراض 

  

  )Time stratigraphic Units or Chronostratigraphic Units( یزمان ینه شناسیچ يواحدها

  

 ی(زمان يکرونولوژژئو ياحدهاباشد با اصطالح و یالزم م یگرافیکرونوسترات يقبل از پرداختن به مبحث واحدها

  م.ی) آشنا شوین شناسیزم
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ها، ظهور، انقراض، تعداد و تنوع جانوران و  یتگوسی، نا پییوهزابر اساس حوادث ک يژئوکرونولوژ يواحدها

ن یزم يدر رو یگرافیک واحد کرونوستراتیاست که  یف مدت زمانیشود و بنا به تعر یاهان و ... انتخاب میگ

  ل شده است.یتشک

  :ین شناسیمات زمان زمیتقس

  

 
Chron      Age       Epoch       Period       Era       Eon 

  کرون       دور          عصر                دوره            ائون       دوران                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Time Rock or Chronostratigraphic( یزمان سنگ يا واحدهای یگرافیکرونوسترات يواحدها

Units(:  

ن شکل یمع ین شناسیزم یک فاصله زمانیل باشد که در خال ینه ها میا چیاز طبقات  یرنده ضخامتیدر بر گ 

  شود.  ین محدود مییله سطوح همزمان در باال و پایگرفته و به وس

 يواحد ھا
 يژئــوکــرونولوژ

 يواحدھا
 يگرافیتراتـکـرونواس

 )Eonothem(م ائونوت )Eonائون(
 )Erathem(م ارات )Era(ن دورا

 )System(م ستیس )Period(ه دور

 )Series( يسر )Epoch(ر دو
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 )Stage(ب اشکو )Age(ر عص
وکرون یا بایکرون 
)Biochrone( 

وزون یا بایکرونوزون 
)Biozone( 

ل شده است. یک کرون تشکی یمانباشد که در حد فاصل ز یاز طبقات م ی: ضخامتونکرون= کرونوز -

ام همان واحد نام آن را نباشد که  یم یگرافیکرونوسترات ين واحد از واحدهاین ترییون پاکرونوز

  شود. یکه بر آن منطبق شده گرفته م یگرافیتوستراتیا لی یگرافیوستراتیب

نهاده  یسنگ ینه شناسیک واحد چیا ی یستیک واحد زی يممکن است بر مبنا یکرونوزون از نظر طول زمان

. حد باال و رد شامل شودیگ یدر بر م یا سنگی یستیز ینه شناسیرا که در آن واحد چ ییه هایشود و تمام ال

روشن شدن نکته  ياست. برا یا سنگی یستیز ینه شناسین آن واحد چیز منطبق بر حد باال و پائین آن نیپائ

ن آن را با خط پر ین و حد باال و پائیرا با خط چ یستین شکل زون زیم. در ایریگ یر را در نظر میفوق شکل ز

  م.ینشان داده ا

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

ن آن منطبق یحد باال و پائ ین حالت طول زمانیمنطبق گردد که در ا یستین زون زیکرونوزون ممکن است بر ا

که با خط  يط به محدوده افق یستیاست. در شکل فوق زون ز یستین زون زیو حد باال و پائ یبر طول زمان

اد یه که ممکن است تا فاصله زین الیکه کرونوزون به تمام ا یشود، در حال ین مشخص شده است گفته میچ

  گردد.  یده نشود هم اطالق مید یستیآن زون ز يل هایادامه داشته باشند و در آنها فس یدر جهت افق

  

ل یوزون با فسیچند ب يباشد که بر مبنا یم ين تر از سرییاشکوب باالتر از کرونوزون و پا ر= اشکوب:عص -

شود و بنا به  یانتخاب م است یلیفس يو جهش ها یرات تکاملییک تغیانگر یشاخص که در مجموع ب يها

  ل شده باشد. یر تشکک عصی یشاخص است که در فاصله زمان يل هایاز طبقات با فس يف مجموعه ایتعر

 ییایاست به محل جغراف )Stratotype( پیک مقطع نمونه تحت عنوان استراتوتای يهر اشکوب دارا

  شود.  یگفته م) Type Locality(پ یاستراتوتاپ محل ت

  

  :مقطع نمونه يها یژگیو
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  شاخص است.  يل هایفس يدارا - 2  است  یارزش جهان يدارا - 1

  معاف باشند.  ینه شناسید تا آنجا که ممکن است از نبود چیپ ها بایاستراتوتا - 3

  

نام اشکوب را معموالً ل شده اند. یتشک ییایدر يط هایمحهستند که در  یپ اشکوب مربوط به رسوباتیمقاطع ت

 یند. طول زمانینما یبه آن اضافه م ianا ی anپ در آنجا مطالعه شده گرفته و پسوند یستراتوتاکه ا یاز نام محل

  باشد.  یون سال و ضخامت ان از چند متر تا چند هزار متر میلیم 10تا  3اشکوب بطور متوسط از 

  

ستم است. هر یاز س ن ترییباشد که باالتر از اشکوب و پا یم یگرافیکرونوسترات ياز واحدها یکی: يدور= سر -

ن واحد در طول یست ا) بنا شده ايپسرو -يرسوب گذار - يشروی(پ یکل رسوبیک سی يمعموالً بر مبنا يسر

 يباشد. متوسط زمان هر سر یک تا شش اشکوب می يعموماً حاو يل شده است. هر سریك تشکا اپویک دور ی

  باشد.  یون سال میلیم 15

 Late) و یانی(م Middleن)، یشیا پی ي(آغاز Early يشوند هایاز پ ین شناسیزم یزمان يدر مورد واحدها

 Middle ،ن)یری(ز Lower يشوند هاینه ها و طبقات از پی، چیسنگ يت واحدهاین) و در مورد موقعی(پس

باشد  یزمان م ،ین شناسیزم یزمان يواحدها يل: چون مبنای(دل. شود ی) استفاده میی(باال Upperو ) یانی(م

چون  ،یسنگ ينطور در مورد واحدهایمه م.ین استفاده کنیباال و پائ يم از واژه هایتوان یان نمزم يوبرا

  م).ین استفاده کنین و پسیشیپ يم از واژه هایتوان یاست نم يشان جسم مادیمبنا

     

ل یشکک دوره، دوران و ائون تیشوند که در طول  یاطالق م یب به طبقاتیز به ترتیستم، اراتم و ائون نیس -

  شده اند.

   

ا همزمان یآنها در تمام دن يهستند، مرزها یگرافیکرونوسترات يواحدها ینه شناسیره اطالعات چیمحل ذخ *

  باشد.  یم

  .یگرافیتوستراتیاست نه در مطالعات ل ییقابل شناسا یگرافیدر مطالعات کرونوسترات ينه ایا نبود چیاتوس یه *

  نه شناسان را آسان کرده اند. ین چیبارتباط  یگرافیکرونوسترات يواحدها *

  

  :Correlation) تطابق (انطباق

  

دور) و  یلیا خیک یا چند منطقه مجزا از هم (نزدیدو  يسه و ارتباط دادن سنگ هایاز مقا است تطابق عبارت

ل ی، فسیسنگ شناس يها یژگیچون و یمختلف ي(معادل هم بودن) آنها با استفاده از نشانه ها يق هم ارزیتطب

 ینه شناسیچ يتوان واحدها یبا استفاده از انطباق م و ...و مطلق سنگ ها  یموجود در سنگ ها، سن نسب يها

ن طبقات و رسوبات در نقاط یسه بیتطابق، مقا گرید یبه عبارتو ارتباط شان را در مناطق مختلف مشخص کرد. 

  باشد.  یطبقات م ین بدون در نظر گرفتن همزمانیمختلف سطح زم

  م انجام تطابق:لزو
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  .ک منطقه)ی یالئوژئوگرافم پیرد مطالعه (ترساز منطقه مو ير کامل تریبدست آوردن تصو - 1

  .ير اقتصادیذخا ییشناسا - 2

  ا مهاجرت موجودات. ی یتکامل يرهایا مسیروند ها  یبرس - 3

  

  انطباق: يروشها

   :)یگرافیتوستراتی(تطابق ل یتشابه سنگ شناس - 

ب، بافت، یمانند ترک یسنگ شناس يها یژگیباشد بر اساس و ین روش تطابق میساده ترن و ین روش که اولیا

 tie line کیتولوژیل يتوان خطوط هم ارز یک میتولوژیرد. در تطابق لیپذ ی، ضخامت و ... صورت ميه بندیال

  کند) را رسم نمود.  یکه سنگ ها، طبقات و رسوبات مشابه را به هم وصل م ی(خطوط

که بطور  یطبقات ینه شناسیت چیتوان از موقع یم یعالوه بر تشابه سنگ شناس یگرافیتوستراتیدر تطابق ل

  ز استفاده نمود. ین ییماین روش چاه پیگر قرار گرفته اند و همچنیکدی يمنظم و مرتب رو

  

  

  

  

  

  

  

 

  در تطابق: یسنگ ياستفاده از واحدها يت هایمحدود

  

  ابند. یر ییتغ یجانب ممکن است در جهت یسنگ يرخساره ها - 1

ر شود به گونه یدچار تغ یمانند دگرگون يبعد از رسوب گذار يده هایممکن است در اثر پد یک واحد سنگی - 2

  ر ممکن شود. یه غیرخساره اول ییکه شناسا يا

و  یسنگ ين حالت مرز واحدهایممکن است در نقاط مختلف همزمان نباشد که در ا یسنگ يمرز واحدها - 3

  کنند.  یگر را قطع میستند و همدیمنطبق ن یزمان يواحدها

  

  :  یگرافیوستراتیتطابق ب - 

 
  شود.  یه ها استفاده میتطابق ال يبرقرار يبرا یستیا حوادث زیو  یلیفس یین روش از مجموعه هایدر ا

 یم ن روشیدر اباشند.  یا شاخص میراهنما  يل هایروند فس یکه در انطباق به کار م ییل هاین فسیبهتر

  رسم نمود.  time lineتوان خطوط همزمان 
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 یشوند. الزام یق داده میبا هم تطب یلیدو مجموعه فس یوقت یگرافیوستراتیالزم به ذکر است که در تطابق ب

  ندارد که ضخامت زون  ین لزومیکسان باشند و همچنیدو گروه کامالً با هم  يل هایوجود ندارد که مجموعه فس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ق داده شده یدو واحد تطب یلیک اندازه باشند. در شکل ضخامت و مجموعه فسیدر همه جا به ل دار یفس

  باشد.  یکسان نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل ها در انطباق:یاستفاده از فس يت هایمحدود

  

  ک زمان خاص یط در یدر مح یلیفس يتفاوت در فرم ها - 1

  شوند.  یده نمیگر نقاط جهان دینند و در دک یم یاز جهان زندگ یاز موجودات فقط در قسمت خاص یبعض - 2

  ست. یهمزمان ن یرسوب يط هاین در محیزم ک موجود در نقاط مختلف سطحیظهور زمان  - 3

  ستند. یل نیفس يحاو یسنگ يواحدها یتمام - 4

ا تعداد ینکه فاقد فرم شاخص باشند یا ایموجود در طبقات ممکن است خوب حفظ نشده باشند  يل هایفس - 5

  ر نباشد. یوزون ها در تطابق امکان پذیکه عمالً استفاده از با يشاخص محدود باشد به گونه ا يافرم ه

  ر شود. ییممکن است دچار تغ یلیفس يطول عمر گونه ها - 6
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  :یگرافیتطابق کرونوسترات
  

  از آنها عبارتند از: یمختلف انجام داد که برخ يتوان انطباق را به صورت ها ین روش میدر ا

   .ک حوضهیا سطوح همزمان در مناطق مختلف یدا کردن افق ها یل ها و پیاستفاده از فس - 1

  ن سن مطلقییتع ياستفاده از روش ها - 2

 یده مینام )Eustatic(ک یوستاتیرات ییکه تغ یاس جهانیا در مقیرات گسترده سطح درییاستفاده از تغ - 3

  شود. 

و ...  یخیصفحات  ی، کاهش و افزاشیانوسیاق يل حوضه هار شکییچون تغ یرات در اثر عواملیین تغیکه ا

، به عنوان يشرویا پی يشود. نقطه شروع هر پسرو یاها میآب در يو پسرو يشرویرد که باعث پیگ یصورت م

  ود. ش یدر تطابق به کار گرفته م یزمان ک نشانهی

 یک منطقه محدود به کار میر د ینه شناسیتطابق در ستون چ ياها در برقراریسطح آب در یرات محلییتغ -

  رود. 

 یگرافیز در تطابق کرونوستراتیطبقات ن یکیزیفو ژئو ییایمیژئوش يها یژگیتوان از و ید فوق، معالوه بر موار

  استفاده کرد. 

  

  رد:یگ یدر دو بعد صورت م ینه شناسیمطالعات چ
  

  الف) بعد زمان

  ب) بعد مکان 

  

  الف) بعد زمان:
  

غلبه دارد با گذشت زمان  يش بر رسوب گذاریکه فرسا ییط هایختلف به استثنا محم یرسوب يط هایدر مح 

  باشد.  ینده گذشت زمان میگر ضخامت رسوبات نمایابد و به عبارت دی یش میضخامت رسوبات افزا

ن یکه طبقات شکل گرفته اند و همچن یمدت زمان یعنین به باال، گذشت زمان ییدر هنگام مطالعه طبقات از پا

موجود در  یر رسوبیا غی یرسوب يو ساختمان ها یل شناسی، فسیشناس ی، کانیسنگ شناس يها یژگیو

ن در جهت یبه عنوان مطالعه طبقات زم ینه شناسین بعد از مطالعات چیرند. ایگ یطبقات مورد توجه قرار م

  شود. یده میقائم نام

   

  ب) بعد مکان: 
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رات یینامند که به مطالعه تغ یم ین در جهت افقیات زمدر مکان را مطالعه طبق ینه شناسیمطالعات چ

  باشد که عبارتند از: یم یپردازد و شامل مباحث مختلف یم یرسوبات به صورت جانب يتولوژیل

  

 ین در مقاطع زمانیسطح زم یو متوال یدر پ یپ ییایم خطوط جغرافیکه هدف آن ترس :یگرافپالئوژئو -

  باشد.  ین تا عصر حاضر میش پوسته جامد زمیادیپ ين، از ابتدایخ زمیتار یمتوال

  

  گذشته است.  یمتوال يمختلف در دوره ها یستیز يط هاین نوع محییکه هدف آن تع يکولوژاپالئو -

  

ن و مناطق مختلف آن در مقاطع یکره زم يا آب و هوایم ین نوع اقلییکه هدف آن تع يماتولوژیلکپالئو -

  ن است. یخ زمیدر تار یزمان متوال

  

خ گذشته یتار یاهان را در طول مقاطع زمانیو تحوالت جانوران و گرات ییکه تغ تکامل موجودات زنده -

  ابد. یتواند دست  یک از اهداف خود نمیچ ین به هبدون اتکا به آ ینه شناسیو علم چ کند یم ین بررسیزم

  

 ینه ها) کمک میل چیوضه (تشکک حینامیط دیشرا يمطالعه رسوبات و طبقات در بعد زمان و مکان به بازساز

ن و یریک طبقه از طبقات زیباشند که به کمک آنها  یم یاتی، خصوصینه شناسیدر چ یاصل يها یژگیکند. و

شود و  ین میآنها تع یگسترش جانب گردد، یطبقات مشخص م يشود، شکل ظاهر یک میخود تفک ییباال

  ت عبارتند از:ن صفایسازد ا یل رسوبات را مشخص میط تشکیتاً شراینها

مقاومت در  -5ت رات ضخامییضخامت و تغ -4 یلیفس يمحتو -3) یکل يتولوژینوع سنگ (ل - 2 يه بندیال - 1

  رنگ، بافت و ...  -6ش یمقابل فرسا

  

 یر جنس سنگ ها متفاوت مییش بر همه سنگ ها به علت تغیکنواخت فرسایر یمقاومت طبقات در برابر تاث

ا صخره ساز مانند آهک ها یمقاوم  يها و سنگها یل ها فرورفتگیسست مانند ش يکه سنگ ها يباشد به گونه ا

ده ینام )Differential Erosion( لیفرانسیا دی یقیرش تفین نوع فرسایآورند، ا یها را به وجود م یبرجستگ

  شود.  یم

  

 یینه هایز چک ایکه هر  يدر جهت قائم، به سطوح صاف و گسترده ا یرسوب ينه هایچ يک سری یدر بررس

 ينه بندیکند سطوح چ یخود جدا م ين و باالیریز ينه هایهم قرار گرفته اند را از چ ياً بر رویکه متوال

)Stratigraphic joints or Bedding Planes or Stratigraphic Surface( ند. یگو  

  

  شود: یده میبه دو صورت متفاوت د ينه بندیعت سطوح چیدر طب
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ر ییبا تغ ينه بعدینه به چیک چیر از یی: که در آنها تغیرسوب یوستگیهمراه با پ ينه بندیسطوح چ -

 يها ينه ها را سرین چین چنیا يباشد. سر یم یجیر تدرییک همراه نبوده و تغیتولوژیا مشخص لیشارپ 

  . ر)ی(شکل زد نیوسته گویپ

  

  

  

  

  

  

  

با  ينه بعدینه به چیک چیر از ییها تغ: که در آنیا انقطاع رسوبی یهمراه با گسستگ ينه بندیسطوح چ -

کامالً واضح و مشخص  ينه بندین حالت دو سطح چیباشد. در ا یک همراه میتولوژیا مشخص لیر شارپ ییتغ

  ند. یگو یگسسته م يهایها را سر هنین چین چنیا يباشند. سر یم

  

  

  

  

  

  

  

  

 یبستگ شود، یم يتولوژیر لییث تغکه باع يه ها به سرعت حادثه ایال یجیل تدریضخامت حد واسط در تبد

  دارد. 

  :یرسوب یوستگیهمراه با پ ينه بندیچند مثال از سطوح چ

  و بالعکس  یآهک ينه هایبه چ یمارن ينه هایل و تحول چیتبد -

  و بالعکس یرس ينه هایبه چ یماسه سنگ ينه هایل و تحول چیتبد -

  يذارک حوضه رسوب گیدر  یبیرسوبات تخر یجیتکامل دانه تدر -

 يط رسوب گذاریدر شرا یر موقتییرف تغکه مع یه رسوبات: که ب)Interstrata( ينه این چیمورد رسوبات ب - 

متر از رسوبات نرم و  یا چند سانتیمتر  یلین رسوبات که به ضخامت چند میشود، به ا یحوضه هستند اطالق م

 یز مین )Joints of Stratification( ينه بندیچ يوندهایشوند پ یافت مینه هم جنس ین دو چیز بیدانه ر

  ند. یگو

  



 ن آزمونین زمیگروه مؤلف                                                                                        ینــه شنــاسـیچ

 

                                          WWW.ZAMINAZMOON.COM                                              ارشد یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر

٣١

ا یار کوتاه و یممکن است بس ي، مدت توقف رسوب گذاريرسوب گذار یهمراه با گسستگ ينه بندیدر سطوح چ

 یحاصله آثار و عالئم ينه بندیسطح چ ي، حوادث رخ داده غالباً بر روین فاصله زمانیباشد در ا یار طوالنیبس

 ينه بندیسطوح چ يبرد. آثار بر رو ین حوادث پیت ایتوان به اهم یبا مطالعه آن مگذارد که  یم يبر جا

ه یزاو یبینکه مانند دگر شیا ایباشند و  یت و محلیپل مارك ها در سازند قم، کم اهمیممکن است مانند آثار ر

  ت باشند. یک و کرتاسه گسترده با اهمین رسوبات ژوراسیب يدار در رسوبات البرز مرکز

  

 ينه بندیبه وجود آورده اند. دو نوع سطوح چ يآثار ينه بندیسطوح چ يکه بر رو یت حوادثیاساس اهم بر

  باشد که عبارتند از: یص میقابل تشخ یرسوب یهمراه با گسستگ

  

I - ت:یکوچک و کم اهم یرسوب يها یحاصل از گسستگ ينه بندیسطوح چ  

  

  ن سطوح عبارتند از:یا يها یژگیو

  شوند.  یبه دفعات تکرار م ینه شناسیک مقطع چی ياغلب بر رو -

  قابل مشاهده هستند.  يمحدود ییایدر گستره جغراف -

 یدهند که نشان م یرا نشان نم یرات چندانیین سطوح از نظر جنس رسوبات تغیا یین و باالییپا ينه هایچ -

  ت. را متحمل نشده اس يادیرات زییدر حوضه تغ يط رسوب گذاریمح یط اصلیدهد شرا

  

  شوند: یده مید یعت به دو صورت کلین سطوح در طبیا

ن یا ؛حوضه در يط رسوب گذاریر شراییبدون تغ یمحل ياس هایاس رخمون و مقیالف) سطوح در مق

م نشان دهنده یباشد و فاقد آثار و عال یار محدود میآنها بس یسطوح که صاف و مسطح بوده و گسترش جانب

 یکسان می يتولوژیاز نظر ل یوستگین سطوح نا پین ایین رسوبات در باال و پایناند. همچ يوفقه در رسوب گذار

ن سطوح با یند. ایگو )Diastem( اتسمیشوند را د یبارها تکرار م ینه شناسیک مقطع چی يباشد و بر رو

  شوند. یشاخص مشخص م يل هایفس

  

  :ينه بندیسطوح چ ينشانه ها ينامگذار

  

بکار ) Original markings(ه یو اول یاصل ينشانه ها يباشد و برا یو اثر منشانه  ی: به معن)Mark(ك مار

  رود.  یم

از  يرین که قالب گیریز ينه بندیروح سطوح چ ينشانه ها يباشد و برا یقالب م ی: به معن)Cast(ت کاس

  شود.  یاست به کار برده م یاصل ينشانه ها
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ن یتفاوت ا در حوضه يط رسوب گذاریر شراییهمراه با تغ يو منطقه ا یاس محلیسطوح در مقب) 

باشند که نشان  یم يآثار و شواهد ين سطوح ساده، منظم نبوده و داراین است که ایاتسم در ایسطوح با د

منظم نا یدر حوضه رخ داده و پس سطوح ياست که در طول مدت توقف رسوب گذار یعیدهنده حوادث و وقا

ن آثار به نوع ینامند. وضوح ا یم )Surface Markings( نه هایچ یسطح يثار را نشانه هان آیباشند. ا یم

  دارد.  یبستگ يحادثه و زمان وقفه رسوب گذار

  

  ت:یکم اهم یرسوب يها یحاصل از گسستگ ينه بندیسطوح چ يآثار رو *

شود و  یکه از آن حاصل م يد و فشاریکه بر اثر وزن رسوبات جد يد با آثاریرا نبا ينه بندیسطوح چ يآثار رو

در هنگام توقف رسوب  ينه بندیسطوح چ يگذارد اشتباه نمود. نقش ها یتر اثر م یمیرسوبات قد يبر رو

و  يان رسوب گذاریحاصل از وزن رسوبات، در جر يکه نقش ها یند در حالیآ یحوضه ها به وجود م يگذار

  . ينه بندیسطوح چ يوشود و نه بر ر یل مین رسوبات تشکیریز يه هایهمزمان با آن و در درون ال

  :ينه بندیسطوح چ يم و آثار بر رویعوامل به وجود آورنده عال

  .یاچه ها) بدون دخالت هر گونه جسم خارجیاها و دریامواج (در در يانرژ -

  .یان ها بدون نقش اجسام خارجیجر يانرژ -

   .بر کف حوضه یو حرکت اجسام خارج يحاصل از جابجا يانرژ -

  .تر یمیقد ينه بندیسطوح چ يدتر بر رویزن رسوبات جدحاصل از و يانرژ -

  .ينه بندیسطوح چ ير بر روید و اثرات تبخیخورش یحرارت يانرژ -

  .موجودات زنده یستیز يت هایحاصل از فعال يانرژ -

  :)یامواج (بدون دخالت جسم خارج ي) انرژ1

گر یشود و به عبارت د یهت قائم موزش باد بر سطح آب، باعث به حرکت درآمدن آب در ج یآب يط هایدر مح

  کند.  ید میامواج را تول

  باشند عبارتند از: یص میک موج قابل تشخیکه در  یعوامل

  رسد.  یکه موج در حرکت خود به آن م ين نقطه ای: باالتر)Crestپل (ین قسمت ریا بلندتری خط الراس موج -

 یکه موج در حرکت خود به آن م ينقطه ان ی: گود تر)Throgh(ل پین قسمت ریقتریا عمی موج يگود -

  رسد. 

  .)Hک موج (ی ين نقطه خط الراس و نقطه گودی: فاصله قائم ب)Amplitude(ج ا دامنه مویارتفاع  -

   .)L( یک موج متوالی يا دو نقطه گودین دو نقطه خط الراس یب ی: فاصله افق)wave Length(ج طول مو -
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گر از شدت یج از طول موج و ارتفاع امواج و به عبارت دیم، به تدرین بروییب پاعمق آا به یهر قدر از سطح در

ذرات آب در آن محسوس است اصطالحاً  یچرخش - یکه حرکت نوسان یشود. حداکثر عمق یعمل موج کم م

The base of the wave یا مواجه میکه منطقه نفوذ امواج با کف در یود. هنگامشیده میقاعده موج نام 

  شوند که عبارتند از: یم یراتیگردد، امواج دچار تغ

  شود.  یطول موج و سرعت امواج کمتر م -

  ابد. ی یش میدامنه امواج افزا -

  شوند.  یامواج از حالت تقارن خارج م -

 یامواج م -شود یا با دامنه امواج برابر میکه عمق متوسط دریزمان - ایدر هنگام برخورد امواج به کف در -

کنند و  یا حرکت میا از ساحل به سمت درین امواج در کف دریند و ایآ یو امواج معکوس به وجود مشکنند 

  آورند.  یمتقارن را به وجود م يپل مارك هایر یرسوبات ساحل يموج بر رو يبسته به انرژ

پل ی، ریگهمراه با گسست ينه بندیسطوح چ يبر رو ین بر اثر عملکرد امواج بدون دخالت اجسام خارجیبنابرا

 ؛ کهدیآ یبه وجود م  Oscillation ripple marks)ی(نوسان یموج يپل مارك هایا ریمتقارن  يمارك ها

 يآنها از نامگذار ياجزا يدارد و در نامگذار یکامالً به ابعاد موج به وجود آورنده آنها بستگ ین اشکالیابعاد ا

  شود.  یامواج استفاده م

پل یمتر است و به ریسانت 12تا  3متر و طول موج آنها یلیم 15تا  5 یوجم يپل مارك هایارتفاع متوسط ر

  ند. یگو )mega ripple mark( پل ماركیمتر مگاریسانت 50ش از یبا طول موج ب یئمارك ها

است که با  یک خط قائم خواهد بود که بدان معنیم یپل مارك ها را به هم وصل کنیه ریاگر خط الراس کل -

  پل ها ثابت بوده و جابجا شده اند. یگذشت زمان محل ر

پل مارك یل ریدر زمان تشک ير در انرژیینشان دهنده تغ یاصل ين قله هایب یفرع يوجود خط الراس ها -

  هاست. 

  ند. یگو یا موجی یپل کاست نوسانین را ریریز ينه بندیپل ها در سطوح چین ریقالب ا -

  

  :یان ها بدون دخالت جسم خارجیجر ي) انرژ2

  

و  ی، ساحلییایر دریو منطقه جزر و مد، ز یمربوط به منطقه ساحل ییای، دریالبی، سيرودخانه ا يان هایرج

  به وجود آورند.  یینقش ها ينه بندیسطوح چ يتوانند بر رو یم یو ... همگ یگل يان هایجر

  

  شوند: یم میان ها به دو دسته تقسیجر یبطور کل
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   )Laminar currents or Steady currents( یا خطیآرام، ساده  يان هایالف) جر

 یانیم يکنند. حداکثر سرعت در قسمت ها یگر حرکت میآب به موازات همد يان ها، رشته هاین نوع جریدر ا

  ان دارد. ین سرعت را جریه کمتریحاش يشود و در قسمت ها یان کاسته میجر ياست و به سمت کناره ها انرژ

  

  :)Turbulent currents or Unsteady current(ه ا آشفتیام ، نا آریر خطیغ يان هایب) جر

  

 یم یرا ط يده ایچیپ يرهایشوند. ذرات آب مس یده میز نامیمتالطم ن يان هایان ها که جرین نوع جریدر ا

  کنند.  یگر حرکت نمیکدیآب به موازات  يرشته ها یکنند و به عبارت

  

 یانیجر يپل مارك هایند ریآ یبه وجود م یاجسام خارج ان ها بدون دخالتیکه بر اثر جر ين آثاریمهمتر

)current ripple marks( ا و سل مارك ه)Sole marks( یانیجر يل مارك هاین رید همچننباش یم 

)Current rill marks( باشند.  یان ها میز از نقوش مهم جرین  

  

 يان هایالب و جریند باد، رودخانه، سمان ییان هایکه بر اثر جر ییپل مارك های: ریانیجر يپل مارك هایر -

ند که نا متقارن بوده و خط الرس آنها لبه یگو یم یانیجر يپل مارك هایشوند را ر یل میتشک ییایمختلف در

  دارد.  یان بستگیباشد که به سرعت جر یم يانحنا يز ندارد و دارایت

  

 Leeب تندتر دارد را یکه ش یالی و Stoss side دارد را يب کمتریکه ش یالی، یانیجر يپل مارك هایدر ر

side از ز ین انیند که جهت جریگوstoss side  بهlee side  ر)ی(شکل زد باش یم.  
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 يم و خط الراس هایه کنیته ینا متقارن مقطع يپل هاین سطح حاصل ریریز ينه هایاگر در جهت قائم در چ

دهد با  ید که نشان میآ یبدست م یم خط موربین) به هم وصل کنییه پام (باال بید به قدیپل ها را از جدیر

  ل دارد. یان تمایل بر خالف جهت جریپل ها به سمت جلو مهاجرت کرده اند. خط مایگذشت زمان ر

  

  دارد: یر بستگیز یبه عوامل یانیجر يپل هایژه ریمارك ها، به وپل یمشخصات ر یاس کلیدر مق

   .ن عامل)یها را به وجود آورده اند (مهمترکه آن ییان هایسرعت جر -

  رد. یگ یان ها قرار میر جریکه تحت تاث یاندازه و قطر ذرات رسوبات -

  .انیر جهت جرییا تغیتداوم  -

  افته اند. یل یپل ها در آن تشکیبه عمق که ر یآب يط هایدر مح -

  

ن تجاوز کند که یان از آستانه معیجر و سرعت يکنند که انرژ یل میاز لحظه شروع به تشک یانیجر يپل هایر

  رسوب را جابجا کند.  يتواند دانه ها یا آب نمیباد  ين آستانه انرژیقبل از ا

شوند و  یپل مارك ها از هم باز میشود و ر یشتر میان طول موج و دامنه موج بیا سرعت جری يش انرژیبا افزا

ان یش دوباره سرعت جریند و با افزایآ یوجود مبه  یاصل ين خط الراس هایب یفرع يخط الراس ها يک سری

ک آستانه چهارم یابد و از ی يشتریش بیان افزایروند. اگر سرعت جر ین میاز ب یفرع يپل های(آستانه سوم) ر

پل ها لبه یاً ریابد و ثانی یشود که اوالً طول موج و دامنه آنها کاهش م یل میتشک يپل مارك هایفراتر رود. ر

پل مارك ها از یان، ذرات جابجا شده و ریجر يشتر شدن انرژیگردد. با ب یشتر میآنها ب يگود ياز تر و انحنیت

  روند.  ین میب

  

را در زمان  يط رسوب گذاریط محیتوان شرا یپل مارك ها میر ين با توجه به مشخصات و شکل ظاهریبنابرا

  کرد.  يان را بازسازیط جریر شرایین تغیوقفه و همچن يها

  پل مارك ها:یالراس ر انواع خط

  

  ).Straight crest(ل یش طویم و ممتد و کم و بیمستق يخط الراس ها -

  ).Ramified crest(ه ممتد و شاخه شاخ يلراس هاخط ا -

  ).Sinuous crest(ر چ و خم دایپ يخط الراس ها -

باشد که در  یم )Lunate crest( یا هاللی )Arched crest(ه دیپل ها خمیگر از رید یخط الراس بعض -

  د. یآ یان از آنجا میاست که جر یتحدب آنها به طرف یعنیپل ها یر یدگیپل ها انحنا و خمین ریا
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  باشد.  یان میکه در آنها تحدب بر خالف جهت جر) Linguoid crest(شکل  يزبانه ا يخط الراس ها -

  ند. یگو Lobate ripple marksرا اصطالحاً  یو زبان یهالل يپل هایر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ند. یگو یانیجر يپل کاست هایرا ر یین طبقه باالیریز ينه بندیسطح چ يبر رو یانیجر يپل مارك هایقالب ر

 يند و به آثاریگو Sole نیریز ينه بندیشود که به سطح چ یمحاط م ينه بندیه توسط دو سطح چیهر ال -

  ند. یگو Sole markد یآ ین طبقه به وجود میریز ينه بندیکه در سطح چ

  :)Flute marks(ل شک یقاشق يا ساختهای فلوت مارك ها -

لت یرسوبات نرم مانند رس و س يبر رو يآشفته و پر انرژ يان هایباشند که بر اثر جر یم ییارهایا شیها  يگود

و ل یمتر و شکل آنها، منظره مخروط طویسانت 10تا  2ند. اندازه آنها یآ یا سواحل به وجود میاها یکف در

 ین آثار مید پس با استفاده از ایآ یان میاست که جر ین مخروط نشان دهنده جهتیز ایده دارد که نوك تیکش

  را مشخص کرد. یمیقد يان هایتوان جهت جر

  

  

  

  

  

نه یباشد و معموالً در مطالعات چ یت کاست ملوف ين طبقه باالیریز ينه بندیسطح چ ين آثار در رویقالب ا

  دارند. يبهتر یت حفظ شدگیرا قابلیشوند ز یده میتر دشیکاست ها ب یشناس
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حفظ گردند  ییباال ينه بندیسطح چ يد بر روخود به همان حال گو یعیست به صورت طبارها ممکن این شیا 

  توسط رسوبات دانه درشت تر پر شوند.  يها يدنکه گویا ایو 

  

  :)Flow marks( و مارك هافلو-

  

ک کانال یحفظ شده است شامل  Castبه صورت قالب  ییباال ينه بندیسطح چ ير رون آثار که غالباً بیا

سطح رسوبات  يب بر روان آیش جریدار دارد و بر اثر فرساه یز و زاویباشد که عموماً منظره نوك ت یمکوچک 

که فلوت  ينه اباشد به گو ین آثار با فلوت مارك ها در اندازه آنها میبه وجود آمده است. تفاوت ا ییایر دریز

ک آثار به سمت یز و بارینوك ت يان از انتهاین آثار جهت جریباشند. در ا یمارك ها بزرگتر از فلو مارك ها م

  باشد.  یپهن آن م يانتها

  

  :)Swash marks( سواش مارك -

ا باز یرروند و آب به طرف د ین میکه امواج از ب ییا جایدر يسواحل ماسه ا ينازك در رو يماسه ا يغه هایت

  است. یباشند و قسمت محدب آن به طرف خشک یم یشود که به صورت منحن یل میگردد تشک یم

  

  :)Scour marks( اسکور مارك -

ر فلوت مارك و فلور مارك را به ینظ یتر از آن است که بتواند نقوش يف تر و کم انرژیضع ،ان آبیجر یگاه

بگذارد که به آنها اسکور مارك  يک و کم عمق بر جایار باریبس يارهایوجود آورد و فقط قدرت آنرا دارد که ش

  ند. یگو

  

  :)Turboglyphs( ف هایگلتوربو-

به  ییایر دریب زیپر ش يدامنه ها يبر رو یتیدیتورب يان هایباشند که توسط جر یم ییارهاین آثار شیا

  اد از فلوت مارك ها بزرگترند.از نظر ابع یباشد ول یه به فلوت مارك ها مین آثار شبیند. شکل ایآ یوجود م

   

  :)Coastal Rill marks( یساحل يل مارك هایر -

رسوبات ساحل شبکه  يا، بر اثر شستشویبطرف در یهرز سطح يا حرکت آب باران و آبهایدر ساحل در

 يل مارك هایدارند که به آنها ر یآورد که منظره شبکه درخت یبه وجود م یشیفرسا يارهایاز ش یمتراکم
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 ینقش ین آثار جسم خارجیند الزم به ذکر است که در ایگو یساحل يل کاست هایو به قالب آنها ر یلساح

  ندارد.

   

  :)Solution marks( انحالل ينقش ها -

سنگ ها (عمدتاً آهک ها) قدرت  یبعض يمحلول) بر رو 2COب خاص خود (دارا بودن یآبها به علت ترک یبرخ

شوند که  یم ينه بندیسطوح چ يبا ابعاد مختلف بر رو ییجاد حفره هایباعث اکنند و  یدا میپ يژه ایانحالل و

ل یطو يارهاین حفرات اگر به صورت شیگردند ا یند که با گذشت زمان بزرگتر میانحالل گو يبه آنها نقش ها

  ند. یگو) Solution grooves(انحالل  يارهایباشند آنها را ش

  

  :)Rain cast & Rain  marks( نقش و قالب قطرات باران -

باشند که در هنگام برخورد قطرات باران بر  ین میزم يبر رو يضویا بی يره ایکوچک دا يها يگود ،ن آثاریا

و  Rain impression ينه بندیسطوح چ يند. آثار باران را بر رویآ یسطح رسوبات نرم به وجود م يرو

Spray print, Rain drop imprint خروج  ينه بندیسطوح چ ين آثار بر رویند. حضور ایگو یز مین

د کن یآن ثابت م يرا بجا يو تحت اتمسفر يط قاره ایا و استقرار شرایر آب دریاز ز ییایدر يحوضه ها

  .ر)یز ي(شکلها

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  :)Hard graounds( سطوح سخت شده -

 ییها یژگیو يبه وجود آمده اند دارا ییایر دریز يان هایدر اثر جر یآهک یالت رسوبیتشک يثار که بر رون آیا

  باشند که عبارتند از: یم

  نه مربوطه است. یل دهنده چیتشک يسنگ ها یشتر از سختیار بیسنگ ها بس یتن سطوح، سخیا يبر رو - 1
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  ن سطوح فراوان اند. یا يبر رو یانحالل يحفره ها - 2

شود که  یافت مینوران حفار است ز دانه که حامل عمل حفر جایر يسطح سخت شده کنگلومرا يبر رو - 3

  ک را پر کرده است. یتوپوگراف يها يحاصل از ناهموار يها ير گودیه حفرات انحالل و سایکل

را در  یکوچک و بزرگ ییکنگلومرا يز پر کرده و باکت هایرا ن ينه ایدرون چ ين کنگلومراها حفره هایا - 4

  آورد.  ینه به وجود میدرون چ

از جنس  ییایژه مناطق دری، وییایمیاز جنس رسوبات صرفاً ش يقشر سخت شده ان سطوح یا يبر رو - 5

ن مواد یاز ا یفراوان يل هان ندویهمچن؛ و شود یده مید منگنز دید آهن و اکسیت، اکسیفسفات، گلوکون

  شود.  یل میتشک

  شود.  یده میاز موجودات د یل برخیفس ياین سطوح بقایا يبر رو - 6

  شوند.  ین بار بطور مکرر و با فواصل نسبتاً منظم تکرار میچند یالت آهکیکسطوح سخت نشده در تش

  

  بر کف حوضه: یو حرکت اجسام خارج يحاصل از جابه جا ي) انرژ3

  انهاست. یجرن امواج و یا يشود همان انرژ یانها میاجسام در امواج و جر يجاکه موجب جابه  يروین

  خالت دارند عبارتند از:د یک جسم خارجی ییکه در جا به جا یعوامل

   .ان و موجیو سرت جر يانرژ -

  .یاندازه جسم خارج -

 یش اصطکاك در حمل مواد میا افزایکف بستر که سبب کاهش  يهموارا نای ينوع بستر (درجه هموار -

   .گردد)

  شود.  یا موج جا به جا میان یکه در جر ین ها و مقدار آبیب زمیش -

   ان.یگسترش، پهنا و عمق جر -

  ها:انیدر اثر عملکرد امواج و جر یذرات و اجسام خارج يق جا به جایدو طر

   یآهک يا انحالل سنگ هایجا به جا شدن مواد محلول مانند نمک طعام و  - 1

  رد که عبارتند از:یپذ یانجام م یمختلف يجا به جا شدن مواد جامد که به روش ها - 2

  ).Suspention(ق یبه صورت تعل -

  ).Gliding or Creep(ش ا خزی غزشبه صورت ل -

  ).Rolling(ش ا غلتیدن یبه صورت غلط -

  ).Saltation(ش به صورت جه -

  از چند روش فوق  یبیبه صورت ترک -
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شود به شدت  یل میتشک ينه بندیبر سطوح چ یک جسم خارجیان ها و امواج بر یر جریکه از تاث یینقش ها

 یتواند اجسام را جا به جا کنند شروع م یکه نم یفیضع يها ياز انرژ ين انرژیان است ایجر يوابسته به انرژ

  کند.  یرسد که اجسام را بر کف حوضه دچار جهش م یم يقو يها يشود و تا انرژ

  

  حرکت نکرده است: يان ها و امواج کم انرژیبر اثر جر یکه در آن جسم خارج يالف) آثار

 يسواحل ماسه ا يا بر رویند که امواج دریآ یبه وجود م یثار زمانن آی: ا)Rill marks( ل مارك هایر -

رد و موج نتواند آنرا جا به جا کند، یر موج قرار گیدر مس یند و قبل از بازگشت موج اگر جسم خارجیآ یش میپ

موجود  یکردن ذرات رسوب یشود که هر شاخه با خال یم میبه چند شاخه تقس یموج در برخورد با جسم خارج

ساحل حفر  يسطح ماسه ها يرا بر رو يچ و خم داریک و پیبار يمجار) یپشت قلوه سنگ (جسم خارج در

  مانند.  یم یل باقیده شوند به صورت فسیپوش يدعن نروند و توسط رسوبات بین آثار از بیکند حال اگر ا یم

  ند. یگو )Rill cast( ل کاستین ریریز ينه بندیطح چس ين آثار بر رویبه قالب ا

  

  جا به جا شده است: يان ها و امواج متوسط و پر انرژیبر اثر جر یکه در آن جسم خارج يب) آثار

 تول مارك یباشد اصطالح کل یم ينه بندیسطح چ يبر رو یک جسم خارجیاز حرکت  یکه ناش يآثار يبرا

)Tool mark( و تول کاست )Tool cast( رود.  یبه کار م  

  

  و ابعاد و شکل آن: یه نوع حرکت جسم خارجانواع تول مارك ها با توجه ب

A (یلغزش يتول مارك ها )Slide marks(باشند  یگروه تول مارك ها م ين نقش هایثار ساده ترن آی: ا

ن تول یند که دو نمونه ایآ یبر سطوح رسوبات کف حوضه به وجود م یک جسم خارجیده شدن یکه در اثر کش

  باشند: یر میمارك ها به قرار ز

  

ا یده و یم، خمیو مستق یهستند که به صورت مختلف خط ییارهای: ش)Groove marks( روو مارك هاگ - 1

شتر به صورت ین آثار بیند. ایآ یبه وجود م یک جسم خارجیدن یدر اثر لغز ينه بندیشکل بر سطوح چ یهالل

  شوند.  یم يریب گقال ينه بندین چیریسطح ز يشوند که طبعاً حالت برجسته دارند، بر رو یده میکاست د

آنها  يباشند. گود یم يم و موازیمارك ها، به صورت دو خط مستق ارها بر خالف فلوت مارك ها و فلووین شیا

 Striationرسد آثار کوچکتر  یمتر مین سانتیمتر و طول شان تا چند یمتر عرض آنها چند سانتیلیچند م

marks ن یبسته ا يد پس انتهایآ یان از آنجا میاست که جر یمتوجه سمت يارهاین شیباز ا يند. انتهایرا گو

  باشد.  یمن ایآثار نشان دهنده جهت جر
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ن یباشد که ا یم نمیشود که به صورت خطوط مستق یده مید ينه بندیسطوح چ يرو يارهایاوقات ش یگاه

 یوجود م به ییایدر يجبلک ها يسه هایکه بر اثر حرکت ر ییارهایند مانند شیگو Brush markارها را یش

  ند. یآ

Chatter mark خچال ها و یاست که در اثر حرکت  ییارهایشود ش یده مید یخچالی يط هایز که در محین

توان جهت  یند که توسط آنها میآ یشوند به وجود م یخچال ها جا به جا میکه توسط  ین طور اثر ذراتیهم

  ان را مشخص نمود.یجر

  

مارك  ود آمده اند و تفاوت آنها با گرووان آشفته به وجیار توسط جرن آثی: ا)Drag marks( دراگ مارکها - 2

ان جسم یش شدت جریو ممکن است با افزا باشد یم نمیار به صورت خط مستقین است که شکل شیها در ا

ر ابعاد بزرگتر و ار خارج شود. معموالً دراگ مارك ها از نظیبه صورت جهش جا به جا شده و از ش یخارج

 نا منظم يمارك هامخطط، گروو يا نقش هایکروگروومارك ها یگروو مارك ها هستند. ممشخص تر از 

)Ruffled groove marks( جارو مانند يو گروه مارك ها )Brush marksیمارك ها مز از انواع گرووی) ن 

  باشند. 

  

B (یوجود م به ينه بندیسطوح چ يرو یدن جسم خارجین آثار که بر اثر غلتی: ایغلتش يتول مارك ها 

  ند. یگو Roll castکنند که به قالب آنها  یم یمعرف) Roll mark(رول مارك  یند را با اصطالح کلیآ

ل باشد، یک جسم طویژه اگر یزند، به و یکف حوضه غلت م يان، رویک جریکه در درون  یهر جسم خارج

ح به دنبال هم یتسب ينند دانه هاما يخواهد داشت و آثاررا با رسوبات کف حوضه  یپدر یو پ یبرخوردها متوال

تواند نا  یر میباشد مس) Rotation(به وجود خواهد آورد. حال اگر عامل به وجود آورنده رول مارك چرخش 

 یچرخش يتر است که نقش ها یمنطق ين آثاریباشد که چن یچیر مارپیک مسیا در اکثر موارد یمنظم و 

)Rotation marks (شوند.  ينامگذار  

  

C ( یجهش يمارك هاتول )Saltation marks(و برخورد  یاجسام خارج ین آثار بر اثر حرکت جهشی: ا

ا نا یمنظم  ي، جهش هایند که با توجه به شکل جسم خارجیآ یبه وجود م ينه بندیآنها با سطح چ یمتوال

  باشند.  یم یاشکال متفاوت ين نقش ها دارایان و ... ایجر يمنظم آن، انرژ

  

  ثار عبارتند از:ن آیاز ا یبرخ

  

هستند که  یکم عمق و کوتاه ي: تول مارك ها)Impact marks or Bounce marks( بونس مارك ها -

که به صورت  يمتعدد يگر، به صورت گودال هایکدیاد نسبت به یا زیبا فواصل کم  ينه بندیسطوح چ يبر رو

  شود.  یقرار گرفته اند مشاهده م یخط
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ک جسم یند که یآ یبه وجود م يثار بر عکس بونس مارك ها در مواردن آی: ا)ksProd mar( پرود مارك ها -

کند و در هنگام فرود آمدن بر سطح رسوبات نرم و سست  یان حرکت جهشیک جریسخت و جامد در  یخارج

  گر فاصله دارند.یکدیرول مارك ها نسبت به  ين آثار بر خالف گودال هایضربه بزند. ا

   

ک مهره ی یمارك ها است که در آن جسم خارجاز پرود يژه ای: حالت و)ng marksRi( نگ مارك هایر -

آورد که در درون  یبه وجود م یباشد که بر اثر جهش و فرود آمدن گودال یان میاز ستون فقرات ماه یاستخوان

ان از یز جهت جریقش ها نن نیان از آنجا آمده است. در قالب ایدهد که جر یرا نشان م یآن، طرف گودتر، جهت

ا گودال یک از حفره ها ینگ مارك ها، هر یدهند. در ر یرا نشان م يشتریب یبوده که قالب ها برجستگ ییسو

  . دنیگو )Ring( ک حلقهیکه دارد  یحاصله را به علت شکل يها

  

تر ، متوایمتوال ياند که بر اثر جهش ها یجهش يمارك ها یخط يها ي: از سر)Skip mark( پ ماركیسک -

ند. یآ یرسوبات نرم کف حوضه ها به وجود م يو برخورد متناوب آنها بر رو یو فاصله دار اما منظم اجسام خارج

  گردد.  یثبت م ينه بندیبر سطوح چ یمنظم ين آثار به صورت هالل هایاثرات ا

 یبه شکل جناغ م يآثار: )Chevron mark( یجناغا ی) Herringbone mark( یغ ماهیت يمارك ها -

باشد که  یز جناغ به طرفیرود که نوك ت یمنظم شده اند تصور م یباشند که پشت سر هم به صورت خط

  ان از آنجا آمده است. یجر

  

ف شده اند یرد باشند که پشت سر هم یشکل م یهالل يها ياز گود یخط یفی: ردVibration يمارك ها -

  ان از آنجا یاست که جر یهالل ها به طرف يتقعر و گودن تفاوت که یباشند با ا یمارك ها م ه سکپیو کامالً شب

  د. یآ یم

  

  

  

  

  

  

  

  

Dیزشیر -یلغزش ي) تول مارك ها:  

از مواد  يتواند حجم قابل مالحظه ا ی، میاجسام خارج ییبه جاان باالرود عالوه بر جایجر يکه انرژیهنگام

  . یائیر دریز يب هایش يبر رو ییایدر ریز يزش ها و لغزش هایخود حرکت دهد مانند ر يمختلف را از جا
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زش ها و لغزش ی، ريدامنه ا يکوهستان، لغزش ها يزش های: بر اثر ر)Slip stratch( یلغزش يراش هاخ -

راش ارها، خید مانند شیآ یبه وجود م يآثار ينه بندیسطوح چ ي، بر روییایر دریز يزش هایو ر یساحل يها

  ند. یگو Slip Stratchن نشانه ها یموعه او ... که به مج یده شدگیها و اثرات کش

  

سطح  يو فشرده بر رو يمواز يها ی: خراش ها و خط افتادگ)Slide marks( یزشیر - یلغزش ينقش ها -

 ییایر دریز يب هایدامنه ها و ش يزش ها بر روین آثار بر اثر لغزش ها و ریثبت شده اند ا ییایر دریرسوبات ز

ل شده اند را ینه ها در آن تشکیرا که چ ییایط دریمح یط توپوگرافیشرا ين نقش هایشوند. ا یجاد میا

 یار بزرگتر میاس بسیمق يض تر، کم عمق تر و در کل داراین آثار از گروه مارك ها عریکنند. ا یمشخص م

  باشند. 

  

ن یب يدر لغزش ها که یزشیر - یلغزش ياز ساخت ها يژه ای: حالت و)Olystoglyphs( ف هایگلستویاول -

ماسه  ينه هایر چینظ یدانه درشت یبیتخر ينه هایشوند که چ یل میتشک یاند و هنگامجاد شده ینه ایچ

 يه این الیو ب ينه این چیبه صورت ب یا آهکی ی، رسیگل ينه هایچ يبر رو يا کنگلومرای یلتی، سیسنگ

  لغزش کنند. 

  

پر  يان هایدر جر یخارج مواد یدست جمع يرسوب گذار - یبیحاصل از عملکرد تخر يج) نقش ها

  يانرژ

  

  :)Channel mark(ك چانل مار -

مجدد آنها بر  یو غالباً پر شدگ ينه بندیا سطوح چیق حفر کانال بر سطح رسوبات یباشند که از طر یم يآثار

 اند که یلیطو يثار معموالً کانال هان آیند. ایآ یشود بوجود م یکه در آنها حمل م يان و موادیجر يرویاثر ن

خود را از  ير بنایداشته و بتوانند مواد و سنگها و رسوبات ز يانرژ یکه به مقدار کاف ی، هنگامیآب يان هایجر

ر یند مواد درشت دانه نظین فرآیآورند. در ا یز با خود حمل کنند به وجود میجا کنده و مواد درشت دانه را ن

  دهند.  یمتعدد عمل حفر کانال را انجام م يمتدها

  

  :ییباال ينه بندیک چانل مارك بر سطح چیل یتشکمراحل 

  مرحله حفر کانال -

  کانال یمرحله انباشتگ -

کانال  يآن را جناح ها يه هایباشد محور کانال و کناره ها و حاش یکه اغلب در وسط آن م یبه بخش گود کانال

شوند پس  ین میحور ته نشکانال ها مواد دانه درشت که باعث حفر کانال شده اند در م یدر پر شدگ .ندیگو

 باشند. چانل یز جناح ها در جازا میکه رسوبات نرم و دانه ر یباشند در صورت یجا من بخش نابریرسوبات ا
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د. در رسوبات موالس که بعد از یآ یبه وجود م یالبیس يو دشت ها مخروط افکنه يط هایمارك ها در مح

  کند.  یجاد میده را این پدیا ییو هوا رات آبییع و تغیش سریشوند فرسا یل میتشک ییکوهزا

که  یرا با توجه به تخلخلیباشد ز یم يت اقتصادیاهم يدارا) Cut & Fill(کانال  یمرحله حفر و پر شدگ

  شوند.  یر معرفیتگنف يتوانند به عنوان تله ها یدارند م

   ییواد آب و هیرات شدییتغ -2ل ارتفاعات یو تشک ییکوهزا -cut & fill :1 لیزمان تشک

  تر: یمیقد ينه بندیسطوح چ يدتر بر رویوزن رسوبات جد ي) انرژ4

 يها یها و فرو رفتگ ی: زوائد، برآمدگ)Load cast( یوزن يو قالب ها )Load marks( یوزن ينقش ها

ن و یریز ينه هایبه درون چ ییباال ينه هایاند که بدون داشتن جهت مشخص از درون چ ینسبتاً بزرگ یرسوب

ثار همزمان با رسوب ن آیآورند. ا یرا به وجود م یبزرگرات ییتغ ينه بندیکنند و در سطوح چ ینفوذ مبالعکس 

جاد یآن ا یینه باالیا چین یرینه زینه با چیک چیمختلف  يت تراکم در قسمت هایو بر اثر اختالف قابل يگذار

  گردد.  یم

  

  :يبندنه یسطوح چ ير بر روید و اثرات تبخیخورش یحرارت ي) انرژ5

ز در حد رس و یرسوبات دانه ر يکه بر رو یین نقش هایاز مهمتر یکی: )Mud Cracks( یگل يترك ها

ب باران مرطوب شده اند، بر اثر بر اثر آ ییصحرا يط هاینکه در محیا ایلت که تازه از آب خارج شده اند و یس

  باشند.  یم یگل يشوند ترك ها یجاد مید ایتابش خورش

ن حالت را دارد، سطح رسوبات یز همیباشد و حرارت ن یت در سطح و عمق رسوبات متفاوت مزان رطوبیچون م

شود. صفحات  یجاد میبر سطح ا یگل ينا منظم از ترك ها يخورد و شبکه ا یع خشک شده و ترك میسر

  نامند.  یم یگل يها ین سطح چند ضلعیا يرا بر رو یحاصل از ترك خوردگ

ند. یگو Chipsد نیو اگر به صورت لوله مانند در آ Flakesد باشن یکه صاف م یرا تا زمان یسطح يبخش ها

مناطق خشک و  یرسوب يط هایاند و از نظر مح يک مرحله وقفه رسوب گذاریدهنده نشان یگل يترك ها

  دهند. یرا نشان م ين جزر و مدیمناطق ب

 

  موجودات زنده: یستیز يت هایحاصل از فعال ي) انرژ6

  

که  ییژه آنهایبه و ییایدر ينه هایچ ينه بندیسطوح چ ي: بر رو)Biologic marks( یستیز ينقش ها

خورد  یبه چشم م یت موجودات به فراوانیل شده اند رد پاها و آثار فعالیتشک ییایکم عمق در يط هایدر مح

جستجو  يآن برابا  يا موازیو  ينه بندیا حفرات عمود بر سطوح چیتواند آثار حرکت، استراحت و  ین آثار میا

  ن آثار عبارتند از:یاز ا ییغذا باشد. مثال ها

  ه.یتغذ يت مربوط به تونل هایبه نام کندر یستیآثار ز -

  ت سخت پوستانیقهوه حاصل فعال يبه شکل دانه ها یستیآثار ز -

  .به گاستروپودها ) مربوطNereytes(تس یئبه نام نر یستیآثار ز -
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   انا).ی(کروزا تهیلوبیتر يآثار متعلق به ردپا -

  و ...  -

 یرا مطالعه م يکه آثار موجود بر سطوح رسوبات امروز ینه شناسیریاز د ی: بخش)Ichnology( يکنولوژیا

  کند. 

 یم ينه بندیسطوح چ يثار و ردپاها بر رول شده آیآثار فس یبه بررس: )Palaeoichnology( يکنولوژیپالئوا

  پردازد. 

  کند.  یم یط و بالعکس را بررسین موجود زنده و محیباشد که ارتباط ب یم یست شناسیاز ز ی: بخشياکولوژ

Trace fossil ط بستر حوضه یگذشته و شرا یط رسوبیمح یگذشته، عمق سنج يط هایمح يبازسازدر  ها

  روند.  یگذشته به کار م یرسوب يها

، شوند را یوبات حفر مدر رس يله کرم ها به صورت عمودیکه به وس یحفرات يکه بر ا یاصطالح کل -

skolithos ند. یگو  

  باشد.  یم coprolitesت یآثار فضوالت جانوران کوپرول يبرا یاصطالح کل -
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 یم میگردد، به سه دسته تقس یطبقات مشخص م یله آنها سطح فوقانیکه به وس ییها یژگیو

  شوند:

  

  شوند.  یده مید یسوبر يکه عمدتاً در سنگ ها ییها یژگیو - 1

  شوند.  یده مین دیآذر يکه عمدتاً در سنگ ها ییها یژگیو - 2

  موجود در طبقات مربوط هستند.  يو جانور یاهیگ يل هایکه به فس ییها یژگیو - 3

 ین سطح فوقانییتع يشوند برا یده میکه طبقات به صورت برگشته د یز در زمانین ژئوپتال ياز ساختمان ها -

   شود.  یاده مطبقات استف

 ین سطح فوقانییتع يکه برا ییساختمانها ،منابع ی): در برخGeopetal Structure* ساختمان ژئوپتال (

  نامند. یژئوپتال م يو...) را ساختمانها یجیتدر يدانه بند ،متقارن يپل های(مثل رد شون یطبقات استفاده م

  شوند: ویژگی هایی که در سنگ هاي رسوبی دیده می -1

: این ساختمان بیشتر در لبه قاره ها یا در حاشیه دلتاها )Graded bedding( الیه بندي دانه تدریجی -

و بطور کلی در جاهایی که شیب زیاد است و رسوبات انباشته شده بر اثر عوامل مختلف مانند وزن رسوبات به 

جود می آیند در این ساختمان ها کنند، به و ته ایجاد مییدیک باره بر روي شیب حرکت کرده و رسوبات توربی

  ذرات درشت تر در زیر و ذرات ریز تر در رو قرار می گیرند.

  

  

  

 
 

همیشه در ریپل مارك هاي متقارن قله (نوك تیز) نشان دهنده سطح  :)ریپل مارك هاي متقارن (موجی -

  باشد.  فوقانی طبقه می
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گرد شده براي تشخیص سطح باال و پایین طبقات نمی توانند به  ریپل نا متقارن (جریانی) به علت داشتن قله *

و اثر ریپل مارك  دهند. (در این ساختارها قالب کار روند. این ساختار جهت جریان هاي قدیمی را نشان می

   .)شبیه به هم هستند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دانه و گاهی در سنگ هاي  در سنگ هاي ماسه ریز ً این ویژگی معموال :)الیه بندي متقاطع (چلیپایی -

باد و تغییر در جریان این ، شود داراي مقیاس هاي متفاوتی بوده و حاصل عملکرد جریان آب آهکی دیده می

  شوند: باشند که از نظر شکل ظاهري به دو دسته تقسیم می جریانات می

ن خود به دو دسته ساده ی(که ا دساده: که در اثر جریان آب یا باد که تغییرات چندانی ندارند به وجود می آی - 1

  .شود) یم مید تقسیر مفید و ساده غیمف

  عدسی شکل: که در اثر تغییر در جهت باد یا آب به وجود می آیند. - 2
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شود به  می استفادهشکل)  ید+نوع عدسی(نوع ساده مفدر تعیین سطح باالیی و پایینی طبقات از هر دو نوع 

 این الیه بندي سطح فوقانی طبیعت را با یک زاویه بزرگ قطع می، د)ی(ساده مف سادهگونه اي که در فرم هاي 

قسمت مقعر نشان دهنده سطح باالیی باشد و در فرم هاي عدسی شکل،  کند و بر سطح پایینی مماس می

 دهد. از فرم هاي ساده الیه بندي متقاطع می باشد و قسمت محدب سطح زیرین طبقات را نشان می طبقه می

  توان در تشخیص جهت جریان هاي قدیمی نیز استفاده کرد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hummochy and swaley cross( يو پشته ا ينوع گود ،مورب ياز طبقه بند ینوع خاص

stratification( شکل زد باش یط دور از ساحل میدهنده وقوع طوفانها و مح باشد که نشان یم)ر).ی  
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شود به گونه اي که در  : در این ساختارها هر چه به سمت پایین رویم عرض شکاف کمتر مییترك هاي گل -

شوند. این فرورفتگی ها در سطح زیرین طبقه باالیی به صورت برجستگی دیده  دیده می 7یک مقطع به صورت 

وقانی طبقات کمک شوند اما معموالً حفظ نمی شوند اما آثار شان باقی می ماند و به ما در شناخت سطح ف می

  کند.  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دي که اگر توسط رسوبات بعدي پر : فرورفتگی هاي دایره پایین مانند روي سطح چینه بنآثار قطرات باران -

  شوند که به آسانی از بین می روند.  شوند در سطح زیرین طبقات باالیی صورت برجستگی دیده می

  

باشند و همین طور  : نشان دهنده سطح زیرین طبقه میل)شک یقاشق ي(ساختمانهاا فلوت کاست ه -

باشند یعنی در سطح زیرین  می )sole marks(ا دهند. این آثار جز سل مارك ه جهت جریان را نیز نشان می

  باشند.  طبقه می
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در تشخیص سطح ، باشد : از این آثار تا زمانی که ارتباط بین ندول و ساختمان برقرار میقالب هاي وزنی -

  شود.  باالیی طبقات استفاده می

اگر فشار طبقات باالیی زیاد باشد و نفوذ ماسه ادامه یابد بخش هایی از این ماسه ها به صورت جداگانه در داخل 

 یتوپ يکنند تحت عنوان ساختمانها رسوبات گلی زیرین قرار می گیرند در این حالت ساختمانی را ایجاد می

  . )Pseudonodules(ن سیون هاي دروغییا کنکر (Ball & Pillow Structure( یبالش

  

: اگر بتوان ثابت نمود که این کنگلومراها از کنده شدن قطعاتی از )کنلگومراهاي قاعده اي (بین سازندي -

طبقات زیرین خودشان به وجود آمده اند، می توان با استفاده از آنها سطح زیرین و فوقانی طبقات را مشخص 

  د. نمو

  

  : از این آثار نیز می توان در تشخیص سطح باال و پایین طبقات استفاده نمود. حفرات انحالل -

نسبت به شیب طبقات  کلیواژهاي شکستگی: در سنگ هاي رسوبی چین خورده کلیواژهاي شکستگی معموالً

  باشد.  زاویه تند تري دارند و در حالتی که برگشتگی وجود دارد به عکس این شیب می

اگر کلیواژهاي شکستگی در سنگ هاي چین خورده اي به وجود آیند که الیه بندي دانه تدریجی از خود نشان 

در این دسته از سنگ ها کلیواژ شکستگی با سطح ، دهند کلیواژ شکستگی حالت منحنی به خود می گیرد می

کنند، انحنا (بخش  ي ایجاد میزیرین طبقه زاویه تندتري می سازد اما با سطح فوقانی طبقات زاویه کوچکتر

  محدب) کلیواژهاي شکستگی در این نوع سنگ ها نشان دهنده سطح فوقانی طبقات است. 
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  شوند: ویژگی هایی که اغلب در سنگ هاي آذرین دیده می - 2

  

جریانات گدازه (گدازه هایی که غلظت : در حباب هایی که در برخی از سنگ هاي آذرین وجود دارند -

تواند  کنند بنابراین فراوانی حباب ها در یک گدازه می کمی دارند) حباب هایی گدازه به سمت باال حرکت می

نشان دهنده بخش فوقانی باشد این حباب ها همچنین ممکن است در اثر رسوب گذاري سریع و به تله افتادن 

زیه و تحلیل مواد آلی موجود در رسوبات، در رسوبات نیز به وجود آیند اما حفظ هوا در بین آنها و یا در اثر تج

  باشد.  شدگی آنها به صورت فسیل بسیار نادر می

  

باشند که قطر آنها از  : گدازه هایی به شکل قطعات تقریباً گرد می)Pillow Lava( گدازه هاي بالشی -

cm30 در بین سنگ هاي رسوبی باشند و هیچ ویژگی دیگر براي  کند. اگر این گدازه ها تا یک متر تغییر می

  شود.  از آنها براي تعیین سطح فوقانی طبقات استفاده مید تشخیص سطح فوقانی طبقات در دسترس نباش

  

  مشخصات گدازه هاي بالشی:

  سطح فوقانی این گدازه ها معموالً صیقلی و محدب و قسمت هاي پایین به صورت مسطح است.  - 1

  باشند.  زه هاي بالشی در قسمت هاي زیرین داراي زوایدي میگدا - 2

اگر رسوبات زیرین آنها سخت نشده باشد وزن گدازه هاي بالشی باعث فشردگی رسوبات و ایجاد یک حالت  - 3

  موجی در آنها می نماید. 

  شود.  ي این گدازه ها باعث پختگی رسوبات زیرین میگرما - 4

شود که  شود در گدازه هاي بالشی هم دیده می التی دیده میمنشورهاي باز درزهاي ستونی که در معموالً- 5

باشند. در قسمت هاي زیرین گدازه هاي بالشی این درزها یا وجود ندارند و یا اگر  بیشتر در قسمت فوقانی می

  باشند خیلی خوب توسعه نیافته اند. 

ی ثاري از پختگبین گدازه ها را پر کرده و هیچ آ رسوباتی که روي این گدازه ها قرار می گیرد معموالً فضاي - 6

  شود.  در آنها دیده نمی

  

  ویژگی هایی که به فسیل هاي گیاهی و جانوري موجود در طبقات مربوط هستند: -3

توان در تعیین سطح فوقانی طبقات استفاده  باشد می از مرجان هایی که جهت رشد شان به سمت باال می -

  نمود. 
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یلی مانند لوله هاي ایجاد شده توسط کرم ها نیز می توان در تعیین سطح فوقانی طبقه استفاده از اثرات فس -

این د باش باشد. (در مناطق کم عمق چون انرژي زیاد می کرد. جهت باز شدگی این لوله ها به سمت باال می

  ).لوله ها قائم اند و در اعماق حالت مورب دارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دهد به گونه اي واند سطح فوقانی طبقات را نشان ایها بر روي رسوبات نیز می تکفه دو کفه  نحوه قرارگیري -

  که سطح محدب آنها نشان دهنده سطح فوقانی طبقه است زیرا در این حالت پایداري بیشتري دارند. 

هاي شوند نیز براي تشخیص بخش  تنه درختان فسیل شده که به صورت برجا در بین رسوبات دیده می -

  شود.  فوقانی طبیعت استفاده می

کفه با تحدب بیشتر سطح چینه ، اگر در زمان حیات فسیل شوند، ایها با کفه هاي غیر هم اندازهو کفه در د -

  دهد.  بندي زیرین را نشان می
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II - :سطوح چینه بندي حاصل از گسستگی هاي رسوبی بزرگ و پر اهمیت  

  

  ارتند از:ویژگی هاي این سطوح عب

داراي گسترش جغرافیایی وسیعی بوده و ارزش منطقه اي یا فرا ، این سطوح بر خالف گسستگی هاي کوچک -

  منطقه اي دارد. 

 وقفه هاي کوتاه مدت که در یک مقطع چینه شناسی به تناوب تکرار میا بر خالف سطوح چینه بندي ب -

  اکثر موارد منحصر به فرد هستند.  محدود و در شوند، این سطوح در یک مقطع قائم غالباً

این سطوح معموالً سطح چینه بندي منظمی را به وجود نمی آورند زیرا در ایجاد این گسستگی ها غالباً یک  -

  مرحله خروج از آب، یک مرحله فرسایش قاره اي و یک مرحله پیشروي مجدد دریا دخالت دارد. 

  شود.  ا پیوستگی هاي مختلف ظاهر میگسستگی هاي بزرگ و پر اهمیت، اغلب بصورت ن -

در امتداد این سطوح چینه بندي گم شدگی هاي زمان زمین شناسی و به تبع آن نبودهاي چینه شناسی  -

  شوند.  مهم دیده می

شوند که از لحاظ فرآیند تشکیل،  پیوستگی ها به طور کلی به چهار دسته تقسیم میگسستگی ها یا نا

گستردگی و زمان گمشده در امتداد آنها با یکدیگر تفاوت دارند. این نا ، ه آنهاآورندد پارامترهاي به وجو

  پیوستگی ها عبارتند از:

  

   ):Angular Unconformity( یبیا دگرشی زاویه دار یوستگیناپ - 1

  

ار ی(معد شون مهمترین و ساده ترین نا پیوستگی در چینه شناسی می باشند که به آسانی تشخیص داده می

  ب متفاوت). یبا ش یوستگین سطح ناپیدر باال و پائ يه بندیال يوجود دوسر ص:یتشخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باشد: در تشکیل آنها چهار مرحله قابل تشخیص می

  الف انجام رسوب گذاري به صورت طبیعی و ایجاد چینه ها به حالت افقی یا نزدیک به افقی. 
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شود که  روج رسوبات از آب و چین خوردن آنها میرخداد یک فاز کوهزایی تا تکونیکی مهم که باعث خب)

  دهند.  ارتفاعات را تشکیل می

ج) عملکرد فاکتورهاي تخریب و فرسایش که دراین مرحله ممکن است حوضه هاي کوچکی به صورت بسته و 

ات محصور بین ارتفاعات به وجود آید که به آنها حوضه هاي بین کوهستانی گویند. موادي که از تخریب ارتفاع

  شوند.  به وجود می آید در داخل این حوضه ها و یا در پاي دامنه ته نشین می

  گردد.  فرسایش خاتمه یافته و رسوب گذاري بر روي سطح چینه بندي آغاز می، د) با پیشروي مجدد دریا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وح را بپوشاند. حتماً پیشروي دریا را نداریم و ممکن است رسوباتی با منشا قاره اي روي این سط -

زاویه دار وجود چینه بندي در یک نا پیوستگی  نوع سطح 3با توجه به مدت زمان عملکرد فرسایش قاره اي 

  دارد:

: در این حالت مدت زمان فرسایش و تخریب قاره اي به حدي نبوده )Palaeo relief(ل نا همواري فسی -1

دار، عوارض توپوگرافی زاویه  یوستگیابراین در زیر سطح ناپید بنکه بتواند ارتفاعات به وجود آمده را مسطح نما

  با مورفولوژي متنوع و با گسترش جغرافیایی بزرگ وجود دارد. 

در این حالت عوامل تخریب و فرسایش نسبت به حالت اول مدت زمان : )Pediplain(ن پدي پلی - 2

ي را به وجود آورده اند این سطح نیز بیشتري عملکرد داشته اند و باعث تخریب طبقات شده و سطح شیب دار

  باشد.  مانند نا همواري فسیل داراي گسترش منطقه اي می

: اگر زمان وقوع فرسایش قاره اي به حدي باشد که بتواند منطقه اي را کامالً )Pene plain(ن پنه پلی - 3

شود. این پدیده در زمین مسطح نماید به مرحله می رسیم که اصطالحاً پنه پلین یا تسطیح نهایی نامیده می

شناسی تاریخی عمومیت و کلیت ندارد و فقط در مناطقی که از نظر زمین شناسی پایدارند و در مدت زمان 
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شوند مانند سپرهاي دوره پر کامبرین که از همان زمان تا  آرامش کلی برخوردارند مشاهده میز هاي طویل ا

  کنون در آرامش بسر می برند. 

مانطور که مشاهده شد شیب طبقات که بر روي سطح چینه بندي تشکیل شده اند با شیب در هر سه مرحله ه

  طبقات چین خورده اي که در زیر این سطح قرار دارند مطابقت ندارد و همیشه در بین آنها زاویه اي وجود دارد. 

  

  زاویه دار باید به آنها توجه کرد عبارتند از: یوستگینکاتی که در مورد ناپ

  

ار همیشه بین دو تشکیالت دریایی نیست بلکه صورت هاي مختلفی می تواند وجود زاویه د یوستگیپناالف

  داشته باشد:

  طبقات باال و پایین سطح نا پیوستگی هر دو رسوبات دریایی باشند مانند سازند الر و تیز کوه در البرز. - 1

باشد مانند بخش هاي از ایران مرکزي که چینه هاي زیر دگر شیبی قاره اي و چینه هاي رویی آن دریایی  - 2

  رسوبات قاره اي سازند قرمز زیرین توسط رسوبات دریایی سازند قم پوشیده شده اند. 

چینه هاي زیر دگر شیبی دریایی و چینه هاي رویی آن قاره اي باشد مانند دشت تهران که رسوبات دریایی  - 3

  پوشیده شده اند. سازند کرج توسط رسوبات قاره اي سازند هزار دره 

باشند مانند پوشیده شدن سازند هزار دره  طبقات باال و پایین سطح نا پیوستگی هر دو رسوبات قاره اي می - 4

  توسط رسوبات قاره اي سازند کهریزك در دشت تهران. 

  

  دگر شیبی زاویه دار با پدیده هاي مشابه آن اشتباه نشود. برخی از این پدیده ها عبارتند از: ب

 ینه بندي متقاطعچ )Cross bedding( عامل ایجاد این پدیده جریان هاي آشفته در حوضه هاي کم :

  باشد و هیچ فاز تکتونیکی یا کوهزایی در ایجاد آن دخالت ندارد.  عمق می

  باشد. چینه بندي مورب فاقد آثار فرسایشی و قطعاتی از طبقات زیرین می          

   

 ه زیتستویتورق یا ش)Schistosity( مخصوصاً هنگامی که با الیه هاي چینه بندي به صورت مایل یا :

  زاویه دار قرار گیرد. 

  طبقات به صورت جانبی: در اثر فعالیت گسل زمین هاي دو طرف گسل خرد شده و جایی گسل یا جابه

تحت تا ثیر حرارت سایش برش گسل یا میلونیت به وجود می آید که راهنماي خوبی براي تشخیص 

باشد. اگر در طبقات باالیی نا پیوستگی قطعاتی از طبقات زیرین باشد. مربوط به دگر شیبی  سل میگ

  زاویه دار هستند نه گسل. 

 لغزش رسوبات )Slumping( لغزش رسوبات بر اثر وزن شان در حوضه رسوبی باعث ایجاد چین :

عاتی از فرسایش و قطشود که با توجه به محلی بودن، عدم وجود سطح  خوردگی هاي موضعی می

  باشند.  زاویه دار قابل تشخیص می یوستگیطبقات زیرین از ناپ
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اختالفی که در زاویه بین طبقات پایین و باالي سطح نا پیوستگی وجود دارد به شدت چین خوردگی طبقات 

ین و باشد به گونه اي که هر چه شدت چین خوردگی بیشتر باشد اختالف زاویه بین طبقات زیر وابسته می

  باالي سطح نا پیوستگی بیشتر است. 

  

  :Disconformity (چینه شناسی یا غیر زاویه دار)ب یا همشیفرسایشی ناپیوستگی  - 2

  

زاویه دار، اختالف شیب در طبقات باال و پایین سطح نا پیوستگی  یوستگینوع نا پیوستگی بر خالف ناپدر این 

هم شیب هستند. وجود یک سطح فرسایشی (یک سطح نا هموار وجود ندارد به عبارت دیگر طبقات با یکدیگر 

باشد. عامل ایجاد این نا پیوستگی حرکات  و با فراز و نشیب هاي زیاد) در این ناپیوستگی، یک ویژگی مهم می

 بدون چین خوردگی که باعث خروج طبقات از آب و فرسایش آنها می، خشکی زایی (حرکات قائم طبقات

  باشد.  شود)، می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)Paraconformity or Obscured( ا یا نا مشخصناپیوستگی موازي یا پیوسته نم -3

  

پیوستگی طبقات باال و پایین ناپیوستگی موازي بوده و اختالف شیبی ندارند و هیچ نوع آثاري از در این نوع نا

نه بندي اختالف نسبی شود. فقط طبقات باال و پایین سطح چی فرسایش در امتداد سطح ناپیوستگی دیده نمی

  قابل توجهی دارند. 
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برخی نحوه تشکیل این نا پیوستگی را به عملکرد حرکات آرام و تدریجی اپیروژنیک نسبت می دهند و معتقدند 

زیرین و چینه هاي باالیی شیبی ضعیف بین چینه هاي رمیتی ها می توان به دگروبال کردن پاراکانفبا دن

  د. میتی رسیروپاراکانف

ب خارج نشده اند و فرسایش نیافته شوند که رسوبات از آ برخی نیز معتقدند این سطوح در مناطقی تشکیل می

  اند و فقط رسوبات بر اثر جریانات از بین رفته است به عبارت دیگر رسوب گذاري و فرسایش با هم برابرند. 

سیل ها بستگی دارد. اگر وقفه زمانی که باشد و به قدرت تفکیک ف تشخیص این نا پیوستگی بسیار مشکل می

میتی و اگر کوتاه باشد از اصطالح دیاستم رواست طوالنی باشد از اصطالح پاراکانفدر امتداد این سطوح رخ داده 

  شود.  استفاده می

 می) Nondepositional unconformity(نا پیوستگی عدم رسوب گذاري ، نام دیگر نا پیوستگی موازي

  باشد. 

  

  :)Nonconformity or Hetrolithic( نکانفرمیتینا -4

  

شود که در زیر  شود زیرا زمانی مشاهده می این نوع ناپیوستگی در سطح زمین به آسانی تشخیص داده می

سطح چینه بندي سنگ هاي آذرین یا دگرگونی (بدون چینه بندي بسیار در هم و پیچیده) و بر روي آن سنگ 

  واضع) قرار داشته باشد. هاي رسوبی (داراي چینه بندي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زاویه دار، زاویه در جهت ضعیف شدن تدریجی شدت کوهزایی اگر پیش رویم به ترتیب با ناپیوستگی هاي نکته: 

  یسکانفرمیتی و پاراکنفرمیتی مواجه می شویم. دار کم زاویه، د

  شواهد مورد استفاده در تشخیص نا پیوستگی ها در روي زمین:

  

شواهد مربوط به زمین شناسی  ي که با سنگ هاي رسوبی  ب) شواهد فسیل شناسی    ج)الف) شواهد

  ساختمان 
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  الف) شواهد در سنگ هاي رسوبی:

: معموالً در ناپیوستگی ها بویژه در ناپیوستگی زاویه دار در روي سطح ناپیوستگی برش کنگلومراي قاره اي - 1

ه) وجود دارد که برخی از این قطعات به زیر سطح نا طعات گرد شد(ق کنگلومرا(قطعات گوشه دار) یا 

  پیوستگی تعلق دارند. 

این قطعات یا طبقات ، وجود قطعات فسفاتی شده و یا طبقاتی که در آنها منگنز فراوان وجود دارد - 2

  به وجود می آیند. ، دهد به دلیل هوازدگی و فرسایشی که بر روي طبقات سطح ناپیوستگی رخ می

  

  .فرسایش وجود سطح- 3

  

  که در نانکانفرمیتی خیلی مشخص است.  ؛یکتغییرات سریع لیتولوژ- 4

  

مانند التریت و بوکیست که نشان دهنده یک مرحله زوج از آب و قرار  وجود بعضی از رسوبات خاص - 5

  گرفتن رسوبات در طرفین فرسایش هستند. 

  

شوند عوامل فرسایش باعث به وجود  یکه رسوبات از آب خارج م هنگامی :)Paleosol(ی خاك هاي قدیم- 6

شود. وجود این پدیده در بین یک توالی  آمدن یک قشر خاك با ضخامت کم در باالترین قسمت رسوبات می

  سنگی می تواند نشان دهنده یک مرحله خروج از آب باشد.

   

  مانند آثار قطرات باران، ترك هاي گلی و ... برخی ساخت هاي رسوبی - 7

   

  لی: ب) شواهد فسی

  

تغییرات سریع اجتماعات فسیلی و وجود قطعاتی از دندان ها یا استخوان هاي مهره داران در محیط هاي 

  خشکی به خصوص اگر فراوان زیادي داشته باشند نشان دهنده وجود نا پیوستگی ها هستند. 

  

  ج) شواهد مربوط به زمین شناسی ساختمانی:

  

   .الي نا پیوستگیتغییر زاویه شیب بین طبقات زیر و با - 1

یا ساختمان هاي زمین شناسی مانند چین ) گسل ها، قطع شدگی پدیده هاي زمین شناسی (دایک ها - 2

   .خوردگی ها

  سطوح الیه بندي نا منظم نیز می تواند دلیلی بر یک سطح نا پیوستگی باشد. - 3
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شرایط آب  باشند، در بازسازي ج از آب و فرسایش رسوبات میوجود التریت ها عالوه بر اینکه نشان دهنده خرو

  روند.  وزوئیک) و وضعیت بارندگی در آن زمان نیز بکار میاوایل مز، و هوایی گذشته (اواخر پالئوزوئیک

سی ) در پالئوزوئیک پیشین و هرcaledonian(ن هاي کالدونیوئیک دو فاز کوهزایی عمده به نامالئوزدر طول پ

ین رخ داده است که مرکز فعالیت این دو فاز سیک پ) در پالئوزوئvariscan(ن کیسواری یا )hercynian(ن نی

زیادي در اروپا شده اند اما در ایران به  ه داریزاوکوهزایی در اروپا بوده و باعث به وجود آمدن ناپیوستگی هاي 

   دلیل بعد مسافت ما شاهد ناپیوستگی هاي فرسایشی در پالئوزوئیک هستیم.

دهد که اگر وقفه اي در این پدیده رخ دهد یک گمشدگی  تشکیل رسوبات و سنگ ها گذشت زمان را نشان می

  گویند. Hiatusزمان به وجود می آید. عدم وجود طبقات چینه شناسی را هیاتوس 

ر ش (اگیبر اثر فرسا یرسوب يه هایاز ال یآن ضخامت یکه در ط ین شناسیبه مدت زمان زم: اتوسیف هیتعر

انجام  يآن رسوبگذار یکه ط ین شناسین رفته، به اضافه طول زمان زمیش اتفاق افتاده باشد) از بیعمل فرسا

  ر مراجعه شود:یاتوس به شکل زیدرك بهتر مفهوم ه ي. براندیگو اتوسیهنشده 
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  علت به وجود آمدن هیاتوس:
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   .از آب منطقه عدم رسوب گذاري به علت خروج - 1

   .فرسایش - 2

شود برخی از رسوبات قبلی هم  یعنی عالوه بر اینکه رسوب گذاري انجام نمی ،و یا ترکیبی از دو عامل فوق - 3

  روند.  بر اثر فرسایش از بین می

زاویه  یوستگیو اغلب توسط ناپد هیاتوس از نظر مقیاس می تواند دهها یا صدها کیلومتر مربع وسعت داشته باش

یابی باشد که معموالً دار مشخص شود و یا اینکه از نظر گسترش جغرافیایی در محدوده کوچکتري قابل رد

افق خاك هاي قدیمی و یا وجود قطعات طبقات قدیمی تر در طبقات جدید تر ، اي التریتتوسط افق ه

  شود.  شناسایی می

  باشد. ناسی میبراي مطالعه و شناخت وقفه ها، بهترین کار مطالعه مقاطع چینه ش

  
   

 Sequence(ا مطالعات چینه شناسی را چینه شناسی توالی ه روش مطالعه توالی هاي رسوبی در

Stratigraphy(  گویند که کاربرد هاي زیادي بخصوص در شناسایی و بهره برداري از ذخایر هیدرو کربوري

  دارد. 

  

یا مجموعه اي از آنها که ) بی و دگرگونیها (آذرین، رسوبات یا سنگ: ضخامتی از رسو)Sequence( سکانس

شوند این گسستگی ها می توانند کم اهمیت یا  مرزهاي باال و پایین آن به دو وقفه رسوب گذاري محدود می

  شود.  بر خالف چینه ها پیوستگی در سکانس ها در نظر گرفته نمی؛ بنابراین مهم باشند

  کند یمدا یک ارتباط پیوستاتیرات ییف سکانس با تغیتعر

   

ا یآن (باال  ياز مرزها یکی) که ین و دگرگونی، آذریاز رسوبات و سنگ ها (رسوب ی: ضخامتکیتولوژیترم ل

چقدر  ین مجموعه سنگینکه ضخامت ایشود بدون توجه به ا یمحدود م يرسوب گذار یوستگیک پین) به ییپا

  باشد.  يرسوب گذار ک وقفهیا ی يرسوب گذار یوستگیک پیتواند  یباشد اما مرز دوم م یم

  

  سکانس ها: يم بندیف و تقسی، توصيرده بند

  

 یباشد که تابع عوامل مختلف یسکانس ها، نوع سنگ ها و رسوبات موجود در هر سکانس م ياساس رده بند

  باشد که عبارتند از: یم

ت یعوض -4موجودات زنده موجود در حوضه  -3در محدوده حوضه  ییت آب و هوایوضع - 2عمق حوضه  - 1

 یکه توسط رودخانه ها به حوضه وارد م یا رسوباتیبار جامد  -5شوند  یکه به حوضه وارد م ییرودخانه ها

ا عدم یارتباط  - 8 یر در حوضه رسوبیزان تبخیم -7دار) یا ناپایدار یط (پایمح یکیت تکتونیوضع -6شوند. 

  مجاور.  یرسوب يبا حوضه ها یارتباط حوضه رسوب
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، یسنگ شناس يها یژگیروند که شامل مجموعه و یسکانس ها به کار م يرده بند يراکه ب یمجموعه صفات

اس یند که در مقیگو )Facies( است را رخساره یرسوب شناس يها یژگیبه عالوه و یشناس یکان

  ند. یگو )Microfacies( سیسکروفایبه آن م یکروسکوپیم

  

  :يرسوب گذار يدر حوضه ها یروند عموم

که باتوجه به  يباشد به گونه ا یم یبیرسوبات تخر ي، با رسوب گذاریهر حوضه رسوب يشروع رسوب گذار

 یعنی ين مرحله رسوب گذاریان اولیجر يکرده و با کاهش انرژ یرا ط یمختلف يان مواد مسافت هایقدرت جر

ط یاش عمق حوضه و در کل شریان، افزایجر يشتر انرژیشود. با کاهش ب یآغاز م یبیل رسوبات تخریتشک

ل رسوبات کربناته یمنجر به تشک يشوند. روند بعد ین میته نش يدیآرام حاکم بر حوضه رسوبات کلوئ یطیمح

وپودها که در یباشد و انواع موجودات زنده مانند براک یم یرسوب يو تکامل حوضه ها ییشود که اوج شکوفا یم

ن مرحله از تکامل حوضه ینند. در آخرک یفا میل رسوبات کربناته نقش ایوجود دارند در تشک یحوضه رسوب

افت حوضه یر از دریزان تبخین حالت حوضه کم عمق شده و میدر ام یرا دار يریل رسوبات تبخی، تشکیرسوب

  د. یآ یبه وجود م يط قاره ایشود و شرا یت حوضه بسته میشتر شده است و در نهایب

متوقف  یحوضه رسوب یر کند و روند تکاملییتغ یحوضه رسوب یرونیو ب یط درونیدر هر زمان ممکن است شرا

ر آب و هوا و ... یی، وقوع آتشفشان، تغییمانند کوهزا ییده هایب مراحل فوق الذکر به هم بخورد. پدیشود و ترت

 یجیر و تحوالت معموالً به صورت تدرییعت تغیحوضه را به هم بزنند. در طب یب مراحل تکاملیتوانند ترت یم

  ص داد. یتشخ ین چهار مرحله را به خوبیتوان مرز و حد ا ینم یک حوضه رسوبین در یراشوند بناب یانجام م

در طبقات به  )Graded bedding( یجیتدر يک نظم دانه بندیتواند  یانات و امواج میر در شدت جرییتغ

  وجود آورد. 

  

  :یجیتدر يدانه بند

آب  يشرویابد که نشان دهنده پی یت کاهش مک مقطع، قطر ذراین به باال در ییکه در آن از پا ؛الف) مثبت

  ش عمق هستند.یا و افزایدر

  

  

  

  

ا یآب در يابد که نشان دهنده پسروی یش میک مقطع، قطر ذرات افزاین به باال در ییکه در آن از پا ؛یب) منف

  ان هستند.یش قدرت جریو کم شدن عمق حوضه و افزا
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دانه درشت ماسه،  يبا کنگلومرا و برش آغاز شده سپس سنگ ها ياز نظر اندازه و قطر ذرات، رسوب گذار -

کنند با کاهش  یرسوب م يک و آذر آواریروکالستیپ يلستون و معادل آنها در سنگ هایز سیماسه دانه ر

نگ شوند و س ین میمتر است ته نش یلیکوچکتر از م یکه قطر ذرات رسوب يدیان رسوبات کلوئیقدرت جر

 يه هایبا تورق در امتداد ال ییل هایآورند (ش یاستون را به وجود م یکلو  لیانند شز میدانه ر يآوار يها

ل ی) سپس تشکPencil shales:يبه صورت قطعات خرد شده و مداد ییل هایش ؛Paper shalesار نازك:یبس

ند شو یل میکه به صورت برجا تشک یآهک ياز سنگ ها یکیم که یرا دار یآهک يرسوبات کربناته و سنگ ها

شان در جهت قائم است مانند که رشد ییف های) (رBioherms(ا هرم هویها هستند که خود به دو دسته بافیر

که رشد شان در امتداد کف حوضه  ییف های(ر)Biostorms(وسترمها یف دو برادر در قم) و بایر -مر جان ها

حوضه رسوبات  یادامه روند تکامل شوند. با یم میست ها) تقسیاز رود یا برخیلبک ها و است مانند ج یرسوب

 یرونیو ب یرات عوامل درونیی، حوضه نسبت به تغيریتبخ يند. در مرحله رسوب گذاریآ یبه وجود م يریتبخ

ا به یحوضه را متوقف کند و  یتواند روند تکامل یم یر کوچکییکه هر تغ يباشد به گونه ا یار حساس میبس

  مرحله و مراحل قبل برگرداند. 

  

  باشد: یص می، دو نوع سکانس قابل تشخیرسوب يحوضه ها یه به مراحل تکاملبا توج

  

 یک حوضه رسوبیتواند در  ی: به طور بالقوه م)General Virtual Sequence( یسکانس بالقوه عموم -1

بدون  يریل رسوبات تبخیتا تشک یبیل رسوبات تخریحوضه از تشک یکه روند تکامل یل شود، در صورتیتشک

  ل است:یذ يها یژگیو يشود که دارا یجاد مین سکانس ایثه کامل شود اچ حادیه

ک حادثه ی يرا در هر حوضه ایار کم است زیعت امکان وقوع آن بسیباشد که در طب یک سکانس بالقوه میالف) 

 یک سکانس واقعین یرا دچار اختالل کند بنابرا ياز حوادث ممکن است روند رسوب گذار يا مجموعه ای

  ست. ین

  باشد.  یک سکانس الگو مین یسه سکانس ها باشد بنابرایمقا يبرا يتواند به عنوان مبنا ین سکانس میب) ا

  

 ینه شناسی: اگر در منطقه مورد مطالعه، مقاطع چ)Local Virtual Sequence( یسکانس بالقوه محل - 2

م یم و بتوانیطع داشته باشه حوضه دو مقیو حاش يوجود داشته باشد به عنوان مثال از قسمت مرکز یمختلف

م یتوان یم میا هم مشخص کنم و ارتباط آنها را بیمختلف حوضه را برداشت کن يو سکانس ها یسنگ يواحدها

  م.یکن یمعرف یک سکانس بالقوه محلیحدوده مورد مطالعه م يبرا

   

 یم يتولوژیالوه بر لباشد ع یآنها م يتولوژیسکانس ها، ل يرده بند ين مبنا برایهمانطور که ذکر شد مهمتر

  که در گذشته رخ داده و سکانس ها را به وجود آورده، استفاده کرد.  یتوان از حوادث

  

  انواع سکانس ها بر اساس حادثه شناخته شده در حوضه:

   ).Composite Sequence(ب سکانس مرک - 1
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   ).Truncated Sequence( ده شدهیسکانس بر - 2

  ).Stunted Sequence(م ا ناتمایسکانس متوقف مانده  - 3

  ).Fundamental Sequence( یسکانس اساس - 4

  

  : مرکب يسکانس ها - 1

که در گذشته  یتوان آثار مربوط به حوادث یل شده اند و در درون آنها مین سکانس ها از چند سکانس تشکیا

در  ییایت جغرافیوقعرا مشاهده کرد. از نظر م يمتعدد يکرد و وقفه ها ییرخ داده را شناسا یدر حوضه رسوب

  ند. یآ یبه وجود م یکیدار از نظر تکتونینا پا يمناطق و حوضه ها

  

  : ده شدهیبر يسکانس ها - 2

ک یشود و به دنبال آن  یا باعث خروج رسوبات از آب میدر يمانند پسرو يک حوضه، حادثه ایاوقات در  یگاه

ش یشوند فرسا یل نمیرسوبات تشک یمدت يوقفه بران ینکه در این عالوه بر ایکند بنابرا یعمل م یشیفاز فرسا

  شود.  یز مین یمیباعث حذف رسوبات قد

  

  : متوقف مانده (نا تمام) يسکانس ها - 3

 یقابل توجه یشیشده است اما فاز فرسا يرسوب گذار یباعث توقف روند کل يز حادثه این حالت نیدر ا

ن نام ین سکانس به ایدر حوضه متوقف شده ا ياررسوب گذ ين، چون روند عادیعملکرد نداشته است بنابرا

  شود.  یخوانده م

  

  : یاساس يسکانس ها -4

 یدر هر حوضه م ین سکانس به سکانس بالقوه محلیکتریا نزدین یه ترین سکانس از نظر نوع رسوبات شبیا

 يرسوب گذار حوضه را در زمان یط کلیا حوادث و شرایتوانند حادثه  ین سکانس و رسوبات درونش میباشد. ا

  ما مشخص کنند.  يبرا

  

  :)يم بندین نوع تقسیرسوبات (آسان تر يتولوژیسکانس ها بر اساس نوع ل يم بندیتقس

A1- يک منشای يسکانس ها )monogenetic or monotermic seq.(همگن  يتولوژی: که از نظر ل

  باشند.  یباً همگن و همجنس میا تقری

B1 - يچند منشا يسکانس ها )Polygenetic or polytermic seq.(از  ی: که از نظر سنگ شناس

  کنواخت و نا متناجس هستند.یر یل شده اند و غیک نوع سنگ تشکیش از یب

   

ز شونده ین به باال رییک سکانس نظم دانه ها از پای: اگر در یمنف يا سکانس هایمثبت  يسکانس ها - 2

 يشرونده و کاهش انرژیپ يایک درینشان دهنده مثبت) سکانس مثبت است که  یجیتدر يباشد (دانه بند
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) سکانس یمنف یجیتدر ين به باال درشت شونده باشد (دانه بندییاگر نظم دانه ها از پا یباشد. ول یط میمح

   ت.ط اسیمح يانرژ یجیش تدریک پرونده و افزایاست که نشان دهنده  یمنف

در نظر گرفت و  )Asymmetric( انس نا متقارنتوان سک یرا بطور جداگانه م یا منفیمثبت  يسکانس ها -

  ند. یگو) Symmetric(سکانس متقارن  یک سکانس منفیک سکانس مثبت و یبه مجموع 

ل یشود را سک یده میک سکانس متقارن دیکه مجموعاً در  يو پسرو يا، رسوب گذاریدر يشرویمرحله، پ 3

  ند. یگو یرسوب

ن تکرار به صورت منظم و یک قابل مشاهده است که ایتولوژیل يها از ترم یاز سکانس ها، تکرار بعض یدر بعض

  ند. یگو )Rhythmic( يتکرار ين تکرار سکانس هایل وقوع این سکانس ها را به دلیافتد. ا یاتفاق م یکلیس

 یاز سکانس ها به صورت منظم اما احتماالً با ضمانت متفاوت تکرار م یک بعضیتمیر يدر درون سکانس ها

ط مشابه یان هر سکانس شراین سکانس ها در پایفتد. در این بار اتفاق بین تکرار ممکن است چندیشوند، ا

ت، یدایدر رسوبات تورب یکلیس يشروع سکانس وجود داشته است. سکانس ها ياست که در ابتدا یطیشرا

  شوند.  یموالس ها و واروها مشاهده م

  

  :ک)یتمی(ر يتکرار يسکانس ها يرده بند

  

ن چهار نوع در یا ين طور حد واسط هایو هم يریو تبخ يدی، کربناته، کلوئينکه انواع رسوبات آواریه ابا توجه ب

 ین سکانس ها نوع رسوبات میا يرده بند ين مبنا برایشود پس ساده تر یمشاهده م یتمیر يسکانس ها

  عبارتند از: یکلیس ين اساس انواع سکانس هایباشد که بر ا

ل شده یتشک يباً از رسوبات آواریج بوده و تقرین سکانس ها رایا ):یبی(تخر يوارآ یکلیس يسکانس ها - 1

ماسه  ییدو تا يمانند سکانس ها؛ شودده ید یا منفیمثبت  یجیتدر يبنداند و ممکن است در آنها نظم دانه 

  سنگ و کنگلومرا.

   

به همراه رسوبات  يدیکلوئ ين سکانس ها نهشته های: در ايدیکلوئ -یبیتخر یکلیس يسکانس ها - 2

  .یلیماسه سنگ و ماسه سنگ ش ییدو تا يل سکانس نقش دارند مانند سکانس هایدر تشک يآوار

  

(ذرات  يدین سکانس ها رسوبات کلوئیل دهنده ای: تمام رسوبات تشکيدیکلوئ یکلیس يسکانس ها - 3

اچه در یط به رسوبات درن سکانس ها واروها هستند که مربوین ایباشند مهمتر ی) مmm 256/1کوچکتر از 

ره رنگ (مربوط به یت يه هایروشن (مربوط به تابستان) و ال يه هایاند و از تناوب ال یخچالی يط هایمح

ده ید يریبه مواد ق یره رنگ، آغشتگیت يه هاین واروها بخصوص در الیدر ا یل شده اند. گاهیزمستان) تشک

  ند. یگو »تومنیب« )یمواد آل يدارا يل هایل ها را (شین شیقابل توجه باشد ا ین آغشتگیشود که اگر ا یم

  

و کربناته مانند ماسه  ين سکانس ها رسوبات آواریل ایدر تشک کربناته: -یبیتخر یکلیس يسکانس ها - 4

  سنگ ها و آهک ها نقش دارند. 
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نوع  ل و آهک کهیماسه سنگ، ش ي: مانند تناوب هاکربناته -يدیکلوئ -یبیتخر یکلیس يسکانس ها - 5

  باشند.  ین نوع سکانس مینا متقارن ا

  

که زغال سنگ به عنوان  یهنگام :یکربناته و زغال سنگ - يدیکلوئ -یبیتخر یکلیس يسکانس ها - 6

ن سکانس ها یت است، ایاهم يز داراین يشود از جهت اقتصاد یک سکانس میل دهنده وارد یک بخش تشکی

 یهمباشد که هر بخش را  یدو بخش م يکلوتم دارایند. هر سیگو یز مین )Cyclothem( کلوتمیسرا 

ا) و ی(مناطق کم عمق در ییایکلوتم دریس یند که عبارت است از همیگو) Hemicyclothemکلوتم (یس

   ن.یریب ش) آیمرداب -يدلتا يط های(مح ییایر دریکلوتم غیس یهم

  

ا رسوبات ی يدیبات کلوئل رسویتشک یرسوب ي: در حوضه هاکربناته -يدیکلوئ یکلیس يسکانس ها - 7

دهد، دارد که به  یل میرا تشک یرس يها یان کانیون که بنیم و آنیون کلسین کاتیبه تعادل ب یکربناته بستگ

شود و  یل مین دو برقرار باشد رسوبات کربناته تشکین ایکه تعادل در ب یصورت معلق در آب وجود دارد تا زمان

شوند، اگر به هم خوردن تعادل به صورت  یل میدر حوضه تشک يدیئن تعادل، رسوبات کلویبا به هم خوردن ا

  از آهک و رس است. یشود که مخلوط یل میرخ دهد مارن تشک یجیتدر

   

ل رسوبات یوارد مرحله تشک یکه حوضه رسوبین سکانس ها زمانی: ايریتبخ یکلیس يسکانس ها - 8

ع رخ داده در حوضه یبه حوادث و وقان مرحله حوضه نسبت یشوند هک در ا یل میشود تشک یم يریتبخ

 ین میتوانند فوق العاده متنوع باشند و همچن یم يتولوژین سکانس ها از نظر لیار حساس است پس ایبس

  دارند. يباشند که ارزش اقتصاد يریذخا يتوانند دارا

  نه ها در بعد مکان:یچ یبررس

رند ممکن یگ یقرار م يگریر مجاورت دد یکی، ین شناسیالت زمیک تشکیکه در  یمختلف یرسوب يواحدها

ه ها و اشکال یر ضخامت الییتوان به تغ یم یرا عرضه کنند که به طور کل یرات مهمییتغ یاست در جهت افق

  ه ها نسبت به هم اشاره کرد. یال یرات جانبییمتفاوت تغ

  

  شود: ی(بعد مکان) دو مسئله مطرح م ینه ها در جهت افقیدر مطالعه چ

  ک منطقه یمختلف در  یرسوب يوسعت واحدهاحدود و   -1

  باشند.  یکه در مجاورت هم م یا دو واحد رسوبیالت مختلف و ین دو تشکیمسئله مرز ب - 2

  

I - یرسوب يواحدها یگسترش افق:  
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باشد به  یسه نمیآن با ضخامتش قابل مقا یم، گسترش جانبیریرا که در نظر بگ یرسوب يک از واحدهایهر 

ه در یاد است که ضخامت آن الیز يه به حدیک الی یا جانبی یاز موارد گسترش افق ياریبسکه در  يگونه ا

قابل  یی، دو حد و مرز نهاین، در هر واحد رسوبیچ در نظر گرفت. با وجود ایتوان ه یسه با آن را میمقا

  ص است:یتشخ

  

ک رخنمون یکه در  يه گونه ااد است بیار زیآنها بس ییایکه گسترش و انتشار جغراف یرسوب يالف) واحد ها

 یرسوب ين واحدهایدارد. در ا ییایلومتر گسترش جغرافیشود مانند سازند کرج که چند صد ک یمشاهده نم

ار گسترده مانند یبس ين واحدها در حوضه هایباشد. ا یم 1000/1در حدود  ینسبت ضخامت به گسترش افق

  شوند.  یم لیتشک) Epicontinental( يقاره ا يه ایحاش ياهایدر

  

ک چشم یا یاس رخنمون یکه در مق يکم است به گونه ا اآنه ییایکه گسترش جغراف یرسوب يب) واحدها 

، يماسه ا يکوچک، تپه ها يها یعبارتند از: عدس یرسوب ين واحدهایباشد ا یت میقابل رو ییایانداز جغراف

   و ... یی، دلتايرسوبات رودخانه ا

  رد. یپذ یانجام م ینه شناسیا چند مقطع چیک یبا برداشت  یت جانبراییتغ ین واحدها بررسیدر ا

  

شود که  یده مید یمختلف یرسوب يدارند. ساختمان ها یکم وسعت يایکه گسترش جغراف یرسوب يدر واحدها

  عبارتند از:

است  رییان دائماً در حال تغیکه جهت جر يا بادی یآب يط هاین ساختمان ها در محی: امتقاطع ينه بندیچ -

لت و در یبا حداقل اندازه در حد س یبیمتقاطع در درجه اول در رسوبات تخر ينه بندیند. چیآ یبه وجود م

  شوند.  یل میتشک یتیمختلف اوول يو آهک ها یبیتخر يادرجه دوم در آهک ه

قرار  دهند که اندازه آنها و وضع یل میرا تشک یک واحد مستقلیمتقاطع  ينه بندینه ها در چیک از چیهر 

 یموارد عدس یدارند: در بعض ینه ها اشکال مختلفین چیگر است. ایکدیمشابه  ينه بندیگرفتن همه آنها در چ

  شکل هستند.  یگر قاشقیموارد د یگر و در برخیکدی يموارد مسطح و مواز یشکل، در بعض

خشک  يکه در ماسه ها يار است به گونه یار متغینه ها بسین چیه چند با سطح افق)، در ایه تقاطع (زاویزاو

ه دار باشند یشوند اگر زاو ین میر آب ته نشیکه در ز ییدرجه و ماسه ها 35حدود  يماسه ا يدر تپه ها یعنی

؛ شود یان مرتباً کم و کمتر مینه ها در جهت مخالف با جهت جریب چیباشد. ش یدرجه م 50در حدود 

  دارد.  یشوند بستگ ین میط ته نشین محیکه در ا يادو مو يط رسوب گذاریبه مح ينه بندیه چین زاویبنابرا

  کوچک  ينه هایمتر= چیسانت 30طول کمتر از    نه ها:یطول چ

  متوسط  ينه های= چ m6تا  cm30ن یطول ب         

  بزرگ  ينه های= چm6طول بزرگتر از     

  

  متقاطع: يها ينه بندیچ یروه اصلگ 3
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ست بلکه ین یشیک سطح فرسای، ينه بندیچ ینییروه سطح پان گی: در ا)Simple(ه ساد ينه هایگروه چ - 1

و بر اثر نبود رسوب  يان ها از رسوب گذاریل نشدن رسوبات به علت ممانعت جریاست که از تشک یسطح

  به وجود آمده است.  يگذار

کامالً مسطح  ينه بندیچ ینیین گروه سطح پای: در ا)Tabular or Planar( يصفحه ا ينه هایگروه چ - 2

 ينه بندیبه نام چ یک گونه فرعین گروه یبه وجود آمده است. در ا یشیفرسا یاست که بر اثر صاف شدگ

تحت اثر  ينه بندین نوع چیمشهور شده است. ا )Herringbone cross bedding( یغ ماهیمتقاطع ت

  گردد.  یجاد میا دهند یر میر مسییه خود تغیبر خالف جهت اول یع، در جهتیکه به طور سر يایدر يان هایجر

ا یار یک شیافته اند که در یل یتشک یینه هاین گروه چی: در ا)Through( شکل يناو ينه هایگروه چ - 3

  و مقعر است.  ین گروه منحنیدر ا يقاعده ا ينه بندین شده اند سطح چیته نش یشیگودال فرسا

  

ان یاختمان ها توسط جرن سیا :)Imbricated pebbles( یمورب در طبقات رسوب يقلوه سنگ ها -

ن قلوه سنگ ها بطور فشرده و متراکم، در طول یشوند. ا یل میان تشکیر جریها مانند رودخانه ها در طول مس

شوند که  یه مشخص نسبت به سطح افق واقع میبا زاو یرند و همگیگ یقرار م يگرید يپهلو یکیان یر جریمس

شتر ین قلوه سنگ ها بیل ایشود. تما یده میز دیدرجه ن 45ا درجه و گاهاً ت 25تا  10ن یه بین زاویعموماً ا

  ان است. یبطرف باال دست جر

  

مرکب از  يقلوه سنگ ها و تخته سنگ ها :)Soft pebbles( سست يقلوه سنگ ها و تخته سنگ ها -

  باشند.  یم یالت ماسه سنگیاز تشک یل و ... در برخیر رس، شیرسوبات نرم و سست نظ

  

اند که  یالت رسوبیار نا منظم در تشکیبس يسطوح و ترك ها و شکاف ها :)Styloliths( ات هیلولیستا -

باشند و غالباً توسط رسوبات نرم مانند رس، رس ماسه  یو دندانه دندانه م یرسنا منظم، مض يشکل ها يدارا

و  یکیحرکات تکتون ین لرزه ها و بطور کلیتوان به زم یجاد آنها میت انباشته شده اند از علل ایسو کل يا

 یجین رفتن تدرییا پای سندایکه سوبس ياختار ها در حوضه هان سین عمل انحالل آنها اشاره کرد. ایهمچن

ن لرزه ها و ... فراوان ی، زمیروژنیاپ يه در آنها جنبش هاک يه ایکوهپا يا حوضه هایرد و یگ ین صورت میزم

 يشتر در سنگ هایستند و بین یه رسوبیاول يساختمان هان ساختمان ها جز یشوند. ا یده میشود، د یانجام م

  ابند. ی یتوسعه م یآهک

  

 یمشخص ينه بندیز که چیاز رسوبات دانه ر ياریبس :)Contorted beds(ه افتیر شکل ییطبقات تغ -

ر یز يهمچون لغزش ها یتوانند در اثر عوامل یکه سخت نشده و حالت نا متراکم دارند م یدارند تا هنگام

دا کند یپ یر شکل محلییان ها و ... تغیر جری)، تاثيالت قاره ایا در دانه ها (در تشکیب ها و یش يبر رو ییایدر

ر شکل یین تغیر ایکه تحت تاث یند و طبقاتیگو )convolution( یدگیچیر شکل ها را پیین تغیا یکه بطور کل

 ير شکل هایین تغیند. چند نمونه از ایوگ )Contorted beds( رند را طبقات کج و معوج شدهیگ یها قرار م

  عبارتند از: یمحل
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ل و مارن و ...) قبل ی(رس، ش يدیافتن مواد کلوئیان یده جرین پدی: در ا)flow cast( ان رسوباتیآثار جر - 1

 يو در دامنه ها يایر دریز يب هایش يآورد که بر رو یبه وجود م یانیک نوع ساخت جریاز سخت شدن آنها 

ن یان زمیو جر یان گلیجر ،Solifluction يدهد و در ژئومورفولوژ یمناطق مرطوب فراوان رخ م یکوهستان

رند. یگ یقرار م يو مواز یا طبقات معمولیو  ین طبقات افقین و باال بیین آثار از پایا يها نام دارند. طبقات حاو

که با  یفیظر یداخل يه بندیال يان و وجود آنرا از رویتوان جهت جر یوسته میافته پیان یدر رسوبات جر

  ص داد. یز و تشخین خورده و نا منظم در درون رسوبات به وجود آمده اند تمیار چیساختمان بس

  

و  يدیده در اثر جذب آب مواد کلوئین دو پدی: اطبقات) Slumping(زش یو ل) Gliding(لغزش رسوبات  - 2

ن یباشد بنابرا یزان جذب آب کمتر میت که در لغزش من تفاویند با ایآ یب ها به وجود میش يحرکتشان بر رو

  شود.  یع تر انجام میلغزش سر

و  یتیو دولوم ی، آهکی، مارنیلی، شیلتیالت مختلف سیدر تشک ین شناسیده، در طبقات زمین دو پدیا

 در طبقات یاست که در جهت افق یدارد و از حوادث یشود و ظهور آنها کامالً جنبه محل یده مید یستیش

 ينها با ساختمان هاینامند که تفاوت ا یم یا لغزشی یزشیدهد ساختمان حاصله را ساختمان ل یرخ م یرسوب

ف درون یظر يه بندیان در رسوبات کامالً منظم است و الیاثر جر یانین است که در ساختمان جریدر ا یانیجر

حرکت در  ینظم یحرکت و ب بر اثر شدت یکه در ساختمان لغزش یشود در صورت یده میز دین ينه ایچ

جاد یده و نا منظم است و گاه همراه با ایچیار در هم و پیبس ينه ایدرون چ يه بندیسطوح مختلف رسوبات ال

  باشد.  یم ينه این چیب يگسل ها

  

وجود  یک مختلفیتولوژیل ينه، ترم هایک چی: اگر در )Convolute beds( دهیچیجاد طبقات در هم و پیا - 3

ت انعطاف و یمختلف بر حسب قابل ير شکل و لغزش گردند، ترم هاییدچار تغ ید که دسته جمعداشته باشن

رد. یگ یبه خود م یک از آنها شکل مخصوصیابند و هر ی یر شکل مییخود بطور مستقل تغ يریدرجه شکل پذ

 یده و در هم میچیطبقات پا یو Wave bedsا ی  Undulating beds یطبقات متشکله را طبقات موج

  نامند. 

  

رد به وجود یصورت گ یکه لغزش در مواد آهک ین حالت در صورتی: اآهک ها ينه این چیب ین خوردگیچ - 4

  د. یآ یم

  

نقاط  یز دانه را، در بعضیفشار حاصل از لغزش، رسوبات ر ی: گاه)Ribbon Structure( يساختمان نوار - 5

ک و دراز یبار ير رسوبات به صورت نوارهایرا در سا يدیا بر عکس رسوبات کلوئیو  يدیدر داخل رسوبات کلوئ

  کند.  یجاد میرا ا يراند و ساختمان نوار یم
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ده شده است که ید ينه این چیمتقارن ب ين هاینقاط چ ی: در بعض)Tepee Structure( یپیساختمان ت - 6

  محدود شده اند.  یافقو  يله طبقات موازین به باال به وسییرسد و از پا یمتر م 10ارتفاع آنها گاه تا 

  

و  یطبقات که به صورت منحن ينه ایداخل چ ير شکل هایی: تغ)Arched Structure( دهیساختمان خم - 7

ا ی یه افقین دو الیشه بین طبقات همیشوند ا یجاد میک جهت ایاز  يفشار يرویباشند و در اثر ن یده میخم

  قرار دارند.  يمواز

  

مانند  يریتبخ يهانه یدر چ یافق ينه بندیرات چیی: تغيریت تبخرسوبا یکیمکان ير شکل هاییتغ -

ن یخورد. ا یبه چشم م یت جذب آب آنها به فراوانیآنها و قابل يریپس به علت شکل پذیت و ژیرینمک، ان

  خورند.  ین میخود چ يدهند و در جا یش حجم میرسوبات با جذب آب افزا

 

به  ی، مواد رسوبییایمیمختلف ش یرسوب يده هایگاه بر اثر پد: )Nodules( ن طبقاتیجاد قلوه ها در بیا -

شوند و ساختمان  یگر متمرکز میرسوبات د يمختلف در ال به ال يها یبه درشت ییا قلوه هایصورت گره ها و 

  باشد. یل میک فسیآورند که اغلب هسته آنها  یرا به وجود م يها

   

، تحت یبطور محل یآهک ينه هایاز چ یدر آنها بخش : که)Silicification( یآهک یشدن محل یسیلیس -

  گردند. یل میس تبدیلیبه س يرسوب گذار ییایمیاثر فعل و انفعاالت ش

   

رسوبات نرم مانند رس ها، رسوبات دانه  يکه بر رو ی: هنگامر قلوه سنگ هایجاد سطوح موج دار در زیا -

ن و نفوذ آنها به درون قلوه یریر شدن رسوبات نرم زشوند باعث نا هموا ین میدرشت مانند قلوه سنگ ها ته نش

  دهند. یل میبر اثر وزن رسوبات را تشک یآثار سطح یقت نوعین آثار در حقیگردد. ا یسنگ ها م

   

نه ها یشود که درچ یباعث م یمحل يتولوژیر لییتغ یگاه: )Train,Track( نامنظم يجاد رگه هایا -

نه ها یچ ین رسوبات اصلیر در بیاز رسوبات متغ ییا گذرهایورت رگه ها به ص يتولوژیر لیین تغیاز ا یاثرات

  و ...  یرس ينه هایدر چ یمارن يتظاهر کند مانند رگه ها

 ییت ها جبلک های: ستروماتول)Stromatolitic bedding( یتیستروماتول يه بندیا الی ينه بندیچ -

  حفظ شده اند.  یتیو دولوم یبقات آهکن در طیامبرل شده آنها از دوره پرکیه آثار فسهستند ک
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II - یرسوب يواحدها یافق يحدود و مرزها:  

  شود که عبارتند از: یده مید یمختلف يبه صورت ها یرسوب يواحدها یمرز جانب

  

ک و یتولوژین حالت صفات لی: در ایرسوب ینه ها همراه با گسستگیچ یر جانبییتحول و تغالف) 

شود  یل میگر تبدیک رسوب به رسوب دیکند و  یر مییتغ یبطور ناگهان یجهت افق نه دریک چیک یپتروگراف

  شود: یز خود به دو صورت انجام میر نیین تغیکه ا

  

شود  یرفته رفته کم م یدر جهت جانب یک واحد رسوبی: که در آن ضخامت )Intertonguing( يزبانه ا - 1

 یرا م یقبل یواحد رسوب يشود و جا یم تر میه رفته ضخرفت يگرید یتا به صفر برسد و در مقابل واحد رسوب

  ن وجود ندارد. یز واحد جانشین یرد گاهیگ

موجود در  یرسوب يندارد واحدها يادیز یگسترش افق یدهند که واحد رسوب یرخ م یر واحدها هنگامیین تغیا

  باشد.  یر میین تغیا ين مثال برایمتقاطع بهتر يها ينه بندیچ

  

  

  

  

  

  

  

 یمتعدد و متوال يجاد زبانه هایبا ا ین حالت واحد رسوبی: در ا)Interfingering( يا دندانه ای یانگشت نیب - 2

گر کند و آرام باشد و در طول یکدیل رسوبات به یدهد که تبد یرخ م یکه زمان شود یگر مین واحد دیجانش

از  یقطعات یابد. گاهیر ییس تغط دوم و بالعکیط اول به محیاز مح يک نقطه، رسوب گذاریزمان مرتباً در 

 )Pocket( بیا جیو  )Lens( ین قطعات عدسیماند که به ا یم یط دوم و بر عکس باقیرسوب اول در مح

  ند. یگو

ند که به یگو Pinch out رسد را یشود و به صفر م یجاً کم میضخامتش تدر یک واحد رسوبیکه  یحالت

   .را به وجود آورند ینه شناسینوع چ از ینفت يتوانند تله ها یما ه pocketهمراه 
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ک یک یفک و پتروگرایتولوژین حالت صفات لی: در ایرسوب یوستگینه ها همراه با پیچ یر جانبییتغب) 

  کند. یر مییتغ یجیبطور تدر ینه در جهت افقیچ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تواند منظم  یحوضه که مشرفت کند بسته به کف یک حوضه، در جهت قائم پیکه تجمع رسوبات در  یهنگام -

ل یب دار تشکیا بصورت شیو  یا به صورت افقیز یل شده نیب دار باشد، طبقات تشکیل و شیا مایباشد و  یو افق

  شوند.  یم

 يدارد. مواد یکل یز بستگین یمواد رسوب ییژه با نحوه تحمل وزن رسوبات باالیه طبقات بویب دار بودن اولیش

 یتوپوگراف يب هایه کف حوضه را با همان شیندارند، همان شکل اول یاکم چندانت تریمانند ماسه ها که قابل

ب کف یت ها و ... عالوه بر شیر رس ها، آهک ها، دولومیر نظیرسوبات تراکم پذ یکند ول یحوضه حفظ م

کنند که جز  یحاصل م یراتییز تغیخود ن ییحوضه، تحت اثر تراکم و فشرده شدن بر اثر وزن رسوبات باال

شه به یه طبقات همیشود. در هر صورت آنچه مهم است، شکل اولیه طبقات محسوب میو اول یاختمان اصلس

  ست. ین یک به افقیا نزدی یصورت افق

  

شوند  ین میشرفت کند رسوبات در کنار هم ته نشیپ یک حوضه در جهت افقیکه تجمع رسوبات در  یهنگام -

  د. یآ یان ها است به وجود میداً تحت کنترل جریشد يگذار که رسوب يپر انرژ ين حالت در حوضه هایکه ا

  

و مسطح است و وسعت فوق  یکه کف آنها افق یرسوب يک به افق فقط در حوضه هایا نزدی یطبقات افق *

  شوند.  یل میز دارند، تشکین يادیالعاده ز

  

 يباشد را رسوب گذار یت مدانه درش یبین لحظه که با ته نشت مواد تخریمثبت اول یجیتدر يدر دانه بند -

همراه  يریت ها و رسوبات تبخیمانند آهک ها، دولوم ییایمین لحظه که با ته نشست رسوبات شیفعال و دوم

  شوند.  یل مین دو لحظه تشکین ایب يدیند. رسوبات کلوئیر فعال گویغ ياست را رسوب گذار

دانه درشت تا لحظات آخر  يشروع رسوب گذار لحظه اول و يهستند که در ابتدا ین، رس ها، تنها ذراتیبنابرا

حضور  يط رسوب گذاریکنواخت در حوضه و در محیبطور  ییایمیو ش يریمواد تبخ يخاتمه رسوب گذار یعنی

 یل مینرمال تشک یجیل سکانس دانه تدریرا در طول تشک يو ممتد )Background(ه وستینه پیدارند و زم
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نامند و رسوبات  يوسته رسوب گذارینه پین سکانس ها زمیدر ارا  ین مناسب رسوبات رسیدهند. به هم

  ند. یگو يرا رسوبات مرحله ا ییایمیکو شیزیو ف یبیتخر

  

  :)Facies(ه رخسار

ن یمع ین شناسیک زمان زمین در یاز سطح زم یبخش يت ظاهریوضع يبرااستنو ن بار توسط ین واژه اولیا

به کار برد،  یسنگ يواحدها یرات جانبیینشان دادن تغ يژه را بران وایا 1838در سال  یآرمانز گرسلبکار رفت، 

 یک مجموعه سنگی ینه شناسیریا دی یل شناسیک و فسیتولوژیمجموعه مشخصات ل یواژه رخساره را به معن

  ز در نظر گرفت. یرا ن یسنگ يواحدها یرات جانبییف تغین تعریبه کار برد و در ا

رات فشار و درجه حرارت به کار گرفته ییاز تغ یقلمرو خاص یاره به معنواژه رخس یدگرگون یدر سنگ شناس -

  شده است. 

  د دارد. یتاک یک واحد سنگی یسنگ شناس يها یژگیبر و ی: رخساره سنگ)Lithofacies( سیتوفاسیل

 یک واحد سنگی) یلی(مجموعه فس یستیز يها یژگیمعرف و یستیرخساره ز :)Biofacies( سیاسوفیب

  است. 

  

  روند: یهر رخساره به کار م ییشناسا يرخساره که برا يها یژگیو

  ل آن است. یط تشکیتابع مح یک مجموعه سنگی یت هندسی: وضع)Geometry( هندسه - 1

  رخساره هاست.  ییمهم در شناسا ي: که فاکتوريتولوژیل - 2

  کند.  یاط به کار رود اما در شناخت رخساره کمک مید با احتیرنگ: که با -

موثر در رسوب  يندهایفرآ يدانه هاست که در مورد انرژ یرسوبات: که شامل اندازه، شکل و گرد شدگ بافت -

  دهد.  یاطالعات م يگذار

 یموثر بوده اند به ما کمک م يکه در رسوب گذار ییندهایفرآ یی: که در شناسایرسوب يساختمان ها - 3

  ل شده اند قابل اعتماد ترند. یتشک يگذارکه همزمان با رسوب  یین ساختمان ها آنهاین ایکنند در ب

باشد مانند مرجان ها در  ينمونه امروز يل دارایروند و اگر فس یبکار م ین سن نسبیی: که در تعل هایفس - 4

  کند.  یارائه م يدیل رخساره اطالعات مفیط تشکیشناخت مح
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  ل رخساره ها:یتشک یرسوب يط هایمح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شوند و انواع آن عبارتند از:ی، گرما و رطوبت کنترل میی: که توسط دو عامل آب و هوايقاره ا يط هایمحالف) 

  

  

  )Fluvial environment( يرودخانه ا يط هایمح -1

ر یا دشت ها سرازیکه چشمه ها و رودخانه ها در دره ها و  ی: هنگام)Alluvial fans( افکنه يمخروط ها *

 یژگیدهند که از و یدشت رسوب م يالب هایا سیافکنه  يبه شکل مخروط ها خود را یبیشوند، مواد تخر یم

  آنها: يها

شکل با گرد  یش تند، وجود رسوبات مخروطیدر رسوبات بر اثر فرسا یه شدگیخرد و تجز یوجود مقدار کم

  ف است. یضع يه بندیو ال یار کم (رسوبات فارس)، جور شدگیبس یشدگ

  

  :رهستندیمشخصات ز ي: که دارا)Fluvial Deposits( يرودخانه ا ينهشته ها *

ان با ی، نوعاً نشان دهنده کاهش قدرت حمل جریرسوب يسکانس ها -2شکل  یعدس يه بندیوجود ال - 1

است که به  یافق يه هایمشخص و ال يدانه بند يب دارایا تخریش یمنشا فرسا -3باشد.  یگذشت زمان م

  باشد. ینگ مشخص میله کراس بدیوس

   

يقاره ا يطهایمح  

حدواسط يطهایمح  

ییایدر يطهایمح  
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رخساره  -2ا آبراهه یکانال  يرخساره ها - 1شود:  یدو نوع رخساره مشاهده م يرودخانه ا يسکانس ها در -

  . يا ورقه ای يه ایال يها

  

  :)Lacustrine Environment( ياچه ایدر يط هایمح - 2

ه رد، بیگ یاچه صورت میان آب به داخل درین ورود جریبر اساس آب و هوا و همچن ياچه ایدر يرسوب گذار

به  يریشود و نهشته ها به شکل گ یو مشابه انجام م يبه صورت سطوح مواز يه بندیجز در مورد دلتاها، ال

 یاچه کاهش میل دارند که در آنها اندازه ذرات از سواحل به طرف مرکز دریمتحد المرکز تما يره ایصورت دا

  ابد. ی

  

  :)Aeolian Sediments( يرسوبات باد - 3

گر مات یکدیمتر بوده که بر اثر اصابت به  یلیم 2تا  6/0با اندازه  يباد يز جنس ماسه هاشتر این رسوبات بیا

Frosted باشند.  یمتقاطع م ينه بندیساختمان چ يشده اند. تل ماسه ها اغلب دارا  

  

  :)Glacial Environment( یخچالی يط هایمح -4

ط، تپه ها و شکل، سطوح مخط u يه هاباشد مثالً به صورت در یار مشخص میبس يخچال های يمورفولوژ

ل وجود یدارند و به دل یو محل يه ایمنشا نا ح یخچالیکنند. رسوبات  یو ... تظاهر م يباً کرویتقر يسنگ ها

ه نشده اند. دانه ها و یتجز يزیها فروم یپات ها و کانسل فلدیبستر آنها از قب يها ین، کانییدرجه حرارت پا

  نارس هستند.  ه دار و رسوباتیذرات، زاو

  

  : )Transitional Environment( حد واسط يط هایب) مح

ن حد متوسط جزر و حد متوسط مد قرار دارد و شامل سواحل، باتالق یتورال ما بیط ها در منطقه لین محیا

  شود. یب ها و مصب رودخانه ها ما دشتاب، کوالیر بر اثر جزر و مد یآبگ ين های، زمیساحل يها

  : )Tidal Flats( يجزر و مد يپهنه ها -1

  ز دانه است.یافت شده و اکثر رسوبات آن ریتورال یمنطقه ل يکه در قسمت کم انرژ

   

  : )Lagoons( کوالب ها - 2

ند که رسوبات آن عمدتاً از نوع یرا کوالب گو یمرجان يها فیا توسط ریدر یا شده از قسمت اصلحجم آب جد

  اند. یآهک يهستند و اغلب شامل گل ها یبیتخر

   

  : )Estuaries( يدهانه ا يج هایا خلیمصب رودخانه ها  - 3

مه یمه شور، نیاز آب ن يط گسترده این از مشخصات منطقه است. مصب ها محیریا آب شیتداخل آب در

  شوند. یل مین تشکیریا و آب شین هستند که در دهانه رودخانه ها به علت جزر و مد و تداخل آب دریریش
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  : )Coastal Marshes and Swamps( یساحل يو مرداب ها باتالق ها -4

 یز مین دو منطقه، مناطق زغال ساز نیقرار دارند. به ا يدر محدوده منطقه جزر و مد یساحل يباتالق ها

  ند.یگو

   

  : )Marin Environments( ییایدر يط هایج) مح

  است. ینها در درل آیمختلف تشک يط هایمستلزم شناخت مح ییایدر يرخساره ها ییشناسا

  

  و عمق: یاز نظر شکل شناس ییایدر يط هایمح يم بندیتقس -1

  )Intertidal(ن جزر و مد یب یمنطقه ساحل -

ب یمتر عمق واقع بوده و ش 4000ن شناسان تا یزم یمتر و از نظر برخ 2000تا  200ن یمنطقه کم عمق ب -

  گردد.  یقاره را شامل م

  )Abyssal Zone(ر مت 4000تا  3000ن عمق یق بیار عمیمنطقه بس -

   

  ست موجودات:یاز نظر ز ییایدر يط هایمح يم بندیتقس - 2

  وجود دارد.  یاهیو گ يمجموعه موجودات جانور يکسان برایط یکه شرا یطیمح: وتوپیب -

 Nekton>>>>>  )يگر ارادجانور شناگر (شنا

 Plankton>>>>>  )ير ارادیغ - پالنکتون (شناور

 Benthos> >>>>ا ه يکف ز

  

  از نظر نوع رسوبات: ییایدر يط هایمح يم بندیتقس - 3

  

  ا محصور است. ین جزر و مد دریدال: که بینتر تایط ایمح -

متر گسترش دارد و فالت قاره را  200ط از حد جرز تا عمق ین محیدال: رسوبات ایا ساب تایک یتیط نریمح -

  پوشاند.  یم

کف منطقه  یعنیمتر قرار دارد  2000تا  200ن یط بین محیسوبات اک: ریا مزوپالژیک یپالژ یط همیمح -

  گردد.  یب را شامل میال و محدوده فالت شیبات

متر در آن قرار دارد که نوع  2000ق تر از یک: که معموالً رسوبات عمیوپالژیط یا محیسال یمنطقه آب -

  رسوبات هستند.  ل دهندهیتشک یسیلیو س یآهک ين منطقه لجن هایهستند در ا ییایمیش

  است.  یبیاها گسترش دارد و فاقد عناصر تخریق دریک: در مناطق عمیرخساره پالژ -

  شود.  یانوس هم میشتر بوده و شامل گودال کف اقیمتر ب 6000منطقه هادال: از عمق  -

  

  رخساره ها: یارتباط قائم و جانب
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 يندهایمعتقد بود که فرآ يداده شده است وتوسط والتر نشان  یرسوب يرخساره ها يو عمود یارتباط جانب

ک سکانس یگذشته. او مشاهده کرد که در  یرسوب يط هایر محیتفس ياست برا يدی، کليرسوب گذار يامروز

گر قرار یکدیدر کنار  یزمان ،رندیگ یقرار م يگر در مقطع عمودیکدیکه قبل و بعد از  ییرخساره ها یمتوال

  نون والتر در انطباق رخساره ها شناخته شده است. ن مفهوم به عنوان قایداشتند. ا

  

مهم وجود دارد، کاربرد ندارد. به  ینه شناسیچ يکه در آنها نبودها ی: اصل والتر در مقاطعاستثنا قانون والتر

توان قانون والتر را  یم(را حذف نمود.  یط رسوبیک محیر محتمل از یغ يرهایتوان تفس یکمک قانون والتر م

 یقرار م يگر در مقطع عمودیکدیکه قبل و بعد از  ییرخساره ها یک سکانس متوالیدر  ت بازگو کرد:نصوریبه ا

وجود نداشته  یوستگیناپن رخساره ها ین اینکه در بیبه شرط ا گر قرار داشتندیکدیدر کنار  یزمان ،رندیگ

  باشد).

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  سم باشد:ین رخساره ممکن است معلول دو مکانیارتباط ب

ندارد و  یخارج از حوضه رسوب يبا پارامترها ین پارامتر که ارتباطی: به ایرات رسوب شناسییجه تغینت - 1

  ند.یگو) Autocyclic(ک یکلیاست. اتوس یط رسوبیدر مح یرات رسوب شناسییجه تغیصرفاً نت

   

عموالً به دوره م یاس جهانیاها در مقیرات سطح آب دریین تغی: بزرگترایرات سطح آب درییجه تغینت - 2

اها یسطح در یخی يل ورقه هایو تشک يش رویجه پیدر نت د.شو ینسبت داده م يقاره ا يخچال های يها

 یخط ساحل یکنند. نوسانات محل یم يش رویاها باال آمده و پیخ ها، آب درین ین رفته و به هنگام ذوب اییپا

ن یتوسفر باشد. ایل ینیا فرونشیو  يازتوسزیا تعادل ای یکیت تکتونیجه فعالیتواند نت ین میا، همچنیدر

  . ندی) گوAllocyclic(ک یکلیسم ها را آلوسیمکان
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  دارد. يجه بهتریاست نتک یکلیاتوسسم یکه ارتباط رخساره ها معلول مکان یاصل والتر در زمان

  :)اهایدر يو پس رو يشرویاها (پیدر ینوسان خط ساحل 

 یتر مزیرسوبات به سمت باال دانه ر ،)Transgression( قائما در مقطع ی) Onlap( يشرویدر حالت پ -

  رند.یگ یکم عمق قرار م یرسوبات نواح يق بر رویعم یرسوبات نواح یشوند، به عبارت
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 یرسوبات به سمت باال دانه درشت تر م ،)Regression( ا در مقطع قائمی) Offlap( يدر حالت پسرو -

  رند. یگ یق قرار میعم یرسوبات نواح يکم عمق بر رو یرسوبات نواح ی، به عبارتشوند
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ا مهاجرت ی یین، جابه جایک محل معیدر  یسنگ يواحدها يعمود یا آفلپ)، توالیت (آنلپ و یدر هر وضع

 ینده قانون والتر میآنلپ و آفلپ نما ينه ایدهد. دو سکانس چ یرا در طول زمان نشان م یرسوب يط هایمح

  باشند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يکه با استفاده از داده ها گذشته ییشناخت آب و هوا): Palaeoclimatology( يماتولوژیپالئوکل

  رد. یپذ یو ... انجام م ییایمی، شیکیزیف يمانند داده ها یمختلف

  

  :یکیزیف يداده ها

  

 ییص آب و هواین سنگ ها در تشخیباشد از ا یخاص يع آب و هوال سنگ ها در کنترل نویط تشکیاگر مح

  آب و هوا وجود دارد: يشاخص برا يتولوژیل 3 یتوان استفاده نمود. به طور کل یگذشته م

  

  گرم و خشک:  يشاخص آب و هوا يتولوژیل -

نهشته  مانند گچ و نمک، يریتبخ يباشند شامل سنگ ها یگرم و خشک م يکه معرف آب و هوا ییسنگ ها

  م هستند. یل کربنات کلسیقرمز رنگ و تشک يها

  

  گرم و مرطوب:  يشاخص آب و هوا يتولوژیا لیرسوبات  -

توان به  یت ها و زغال سنگ ها اشاره کرد، به عنوان مثال میست ها، بوکیتوان به التر ین دسته میکه از ا

 یزان بارندگیه خروج از آب طبقات و ماشاره کرد که نشان دهند ين در البرز مرکزیدوره پرم يت هایالتر

  باشند.  یگرم و مرطوب م يآب و هوا یمتر در سال و به طور کل یلیم 1200- 1500
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  خبندان: یا یسرد  يشاخص آب و هوا يها يتولوژیل -

شوند  یت خوانده میلیل ها که بعد از سنگ شدن به نام تیت یعنی یخچالیتوان به رسوبات  ین دسته میکه از ا

 ياچه هایکه در در ین رسوباتیب یقطعات سنگا ه Dropstone(اشاره کرد.  اه Dropstoneن به یمچنه و

ه یشوند ال ین قطعات باعث میباشند که ا یم ،هستند یفیظر يه بندیال يشوند و دارا یل میتشک یخچالی

  .ر)یکل ز) شخارج شوند یعیف رسوبات از حالت طبیظر يبند

   

  :ییایمیش يداده ها

  

 يزوتوپ هایزوتوپ ها، این ایاز ا یکیگردد که  یم بر داریپا يزوتوپ هایا يریاً به مطالعه و اندازه گعمدت

  ). O17, O18O ,16(باشد  یژن میاکس

زوتوپ ین ایگرم ا يشود. در هوا یخارج م یط آبیل سبک تر بودن زودتر از محیبه دل 16Oر یدر زمان تبخ

 زانیدر م یکه هوا گرم است اختالف چندان یین در زمان هایگردد بنابرا یط برمیبه مح یژن بر اثر بارندگیاکس

16O  18وO 16سرد، اگر بارش به صورت برف باشد  يوجود ندارد اما در زمان هاO ن در پوشش یدر سطح زم

ل یرات در پوسته فسیین تغیکه ا شود یاد میز 16O به  18O نسبت یط آبیماند و در مح یم یباق یخی يها

نشان دهنده  یلیفس ين گروه هایاز بهتر یکیگردد.  یهستند حفظ م يایمیه با آب در تعادل ژئو شک ییها

  ت ها هستند. یرات بلمنیین تغیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ک:یولوژیب يداده ها

نشان  يامروز يکرد مثالً مرجان ها یین را شناسایگذشته زم يتوان آب و هوا یل ها میبا استفاده از فس

 یم یکنواختیشفاف هستند که بر طبق اصول  يو آبها 20-25گرم، کم عمق، درجه حرارت ط یک محیدهنده 

، کم عمق و منطقه يط پر انرژین جلبک ها نشان دهنده محیم داد. همچنیط را به گذشته تعمین شرایتوان ا

  نفوذ نور هستند. 
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کنند که به آنها  یتوانند زندگ یم ییرات آب و هواییاز تغ ياهان و جانوران در دامنه ایگ ياز گونه ها یبرخ

 ین میر آب و هوا از بییرند که با تغیگ یقرار م یشود که در مقابل موجودات یگفته م Eurytopicاصطالحاً 

  شوند.  یگفته م Stenotopicروند و اصطالحاً 

شد. از برگ و با یق نمیدق ،Eurytopic یاهیا گی يجانور يگذشته با استفاده از گونه ها ياصطالحاً آب و هوا

 يگر از داده اید یکیگذشته استفاده نمود.  ين آب و هواییتوان در تع یز میاهان نیگ یبرخ يگرده ها

چش در درجه حرارت یا جهت پیباشد به عنوان مثال در گلوبوروتال یچش پوسته ها میر در پییک، تغیولوژیب

  باشد.  یمختلف متفاوت م يها

  

  :ینه شناسیش دادن اطالعات چینما يها راه

  

   ینه شناسیچ يستون ها -1

  یمقاطع عرض - 2

ک نقطه یدر  ینه شناسیچ یاز مقاطع عرض يکه تعداد) Fence Diagram( ياز نمودار نرده ااستفاده  - 3

  شود. ینشان داده م يک است که به صورت سه بعدیزومتریا

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  ن:یخ زمیمات تاریتقس

  

سطح  يات بر رویوضع ح ین با توجه به چگونگیخ زمیودن مطالعات تارن شناسان به منظور ساده تر نمیزم

ن و یخ زمیع رخ داده در طول تارین، حواثد و وقایخ زمیش، تکامل و انقراض موجودات در طول تاریداین، پیزم

ن در یخ زمیتار يمات برایتقس يکسریسنگ ها،  یقین سن حقییجهت تع یپرتو سنج ياستفاده از روش ها

  ه اند. نظر گرفت
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  م شده است:یات به دو ائون تقسیا عدم وجود حین بر اساس وجود یخ زمیتار

  

ن تا شروع ائون یاره زمیس يریکه از زمان شکل گ نهان یا زندگین یامبرا پرکیک یپتوزوئیائون کر -1

  ر است. یار فقیات بسیده و از لحاظ آثار حیون سال قبل) بطول انجامیلیم 545ک (یفانروزوئ

  

ن ائون به یون سال شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. ایلیم 545که از  آشکار یا زندگیک یئون فانروزوئا - 2

  م شده است.یک تقسیوزوئک و سنیک، مزوزوئیدوران پالئوزوئسه 

   

ک با یمنطبق دانسته و مرز پالئوزوئ )Assyntic( کین تیآس یوستگیک را با ناپیا پالئوزوئین یمرز پرکامبر -

 يدهند. مرز باال ی) نسبت مPalatian نین (فاز پاالتین یهرس ییکل کوهزاین فاز از سیک را به آخریئمزوزو

  باشد.  یمنطبق م یآلب ییکل کوهزاید از سیالرام ییبا فاز کوهزا ییک از لحاظ کوهزایوزوئمز

  

  ک:یپالئوزوئ ییکوهزا يکل هایس

 نیتاکون ،)Sardinian(ن یساردن يود شامل فازهان که خیونکالد ییکل کوهزایس - 2ن ین تیآس ییکوهزا - 1

)Taconian(، نینآرد )Ardenian( ن یو ار)Erian (باشد.  یم  

 ،)Bertonian( نیرتونفاز ب ،)Acadian( نیآکاد ين که خود شامل فازهاین یهرس ییکل کوهزایس- 3

   باشد. یم) Palatinian(ن ین یو پاالت )Saalian( نیزاآل ،)Asturian( نیآستور

  

  ک:یمزوزوئ ییکوهزا يفازها

   نشین پیمریا کین یشین پیمریفاز س- 1

  نین پسیمریا کین ین پسیمریفاز س - 2

  نیشیا فاز اترین یفاز اوستر - 3

   نیا فاز الرامید یفاز الرم - 4

  

  ک:یسنوزوئ ییکوهزا يفازها

 ،یانیآلپ م یین فاز کوهزایباشد، اول یم یآلپ ییکل کوهزایس ییو باال یانیم ين دوران مصادف با بخش هایا

ن یریفاز است یین فاز آلپ باالی) است. اولSavianن (ین آن فاز ساوی) و آخرPyreneeanن (یرنه ئیفاز پ

)Styrianکان ( یآت ي) و بعد از آن فازهاAttican(، یرودان) نRudanian(، یواالچ) نWalachian و فاز (

  ) است. Pasadenianن (یپاسادان
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  ضمائم

  

  

  

  

  

  

  

  



 ن آزمونین زمیگروه مؤلف                                                                                        ینــه شنــاسـیچ

 

                                          WWW.ZAMINAZMOON.COM                                              ارشد یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر

٨٦
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 ار مھمیشکل بس
 Tieربط ھمان  يمنظور از خطھا

line  ور از منظـ ؛ وباشـد يمھا
ھـا  Time lineھمان  يخطوط زمان

 باشد. يم
بـر  ينجا خطـوط زمـانی* در ا
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