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فصلنامه زمين شناسي ايران، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاييز 1389، صفحات 80-67

سنگ نگاری و دياژنز سازند سروک 
در تاقديس کبيرکوه

ميررضا موسوی۱ و حسين شيروانی2
1. استاديار گروه زمين  شناسی، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی

2. کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی

چكيده
سازند سروک يك واحد سنگ چينه ای کربناتی ضخيم از گروه بنگستان با سن کرتاسه ميانی است که در 
منطقه زاگرس و بخشهاي جنوب باختر ايران گسترش وسيعی دارد. برای مطالعه ويژگي های رخساره ای 
و وضعيت محيط رسوبی اين سازند در کبيرکوه، دو برش سطحی چنارباشی )m 754 ضخامت کل( 
انتخاب و بررسی شدند. در اين دو برش، سازند سروک  و ُکرحال )m 680 ضخامت قابل دسترس( 
به دو بخش ضخيم اليه در پايين و نازک اليه در باال قابل تفكيك است.  بخش ضخيم اليه از آهك و 
دولوميت حاوی گرهك ها و نوارهای چرت تشكيل شده است. بخش نازک اليه را آهك ها و شيل های 
آهكی تشكيل داده اند. از نظر مورفولوژی منطقه، بخش ضخيم اليه )نريتيك( ارتفاعات و بخش نازک اليه 
در 4  برش  گرو  بيرون زدگي های  در  بررسی ها  را شامل مي شوند.  مناطق کم ارتفاع و پست  )پالژيك( 
بدون  تدريجی  و  هم شيب  صورت  به  مرز  که  مي دهد  نشان  چنارباشی  برش  باختر  شمال  کيلومتری 
ناپيوستگی فرسايشی و آثار خشكي زايي است. سازند سروک با داشتن قابليت های مخزنی مناسب و به 
دليل قرارگيری بين دو سازند شيلی گرو و سورگاه که به عنوان سنگ منشأ عمل کرده اند، بستر مناسبی 

برای تجمع مواد هيدروکربنی است.
شناسايی  گرينستون  و  پكستون  تا  وکستون  از  ميكروفاسيس   9 آزمايشگاهی  و  مطالعات صحرايي  در 
شدند که در چهار گروه محيطی کوالبی، سد، جلو سدی و دريای باز قرار مي گيرند. عميق تر بودن محيط 
تشكيل برش چنارباشی باعث شده تا بخش پالژيك در برش چنارباشی توسعه بيشتری داشته باشد و 

رخساره هاي کوالبی و سدی دورتر از آن در مناطق جنوبي تر مثل برش کرحال تشكيل شوند.
مطالعه تغييرات بافتی و فرايندهای دياژنزی در رسوبات سازند سروک، تأثير سه محيط دياژنزی دريايي، 

دفنی و جوی را نشان مي دهد. 
پس از رسم ستون توالی ريزرخساره ها و منحنی تغييرات نسبی عمقی، دو چرخه بزرگ پسرونده )رده 
سوم و چهارم( و بخشی از يك چرخه سوم که احتماالًٌ در زمان تشكيل سازند سورگاه نيز ادامه داشته 
است، تشخيص داده شد. محيط رسوبی سازند سروک براساس شواهد موجود، يك سكوی کربناتی از 

نوع دريای فالت قاره حاشيه دار1  بوده است.

واژه های کليدی: رسوب گذاری، ريز رخساره، سازند سروک، کبيرکوه

تاريخ دريافت: 88/10/1

تاريخ پذيرش: 88/10/23

r_mossavi@sbu.ac.ir نويسنده مرتبط *
1. Rimmed Shelf
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مقدمه
رشته کوه پيوسته و ديوارمانند کبيرکوه، برآمدگی گسترده ای در 
خاور استان ايالم و بخشی از کمربند چين خورده زون زاگرس 
است. بخش عمده و تقريبًا تمامي برآمدگي اين کوه را نهشته هاي 
سازند سروک با سن کرتاسه مياني )آلبين، سنومانين، تورونين( به 
وجود آورده اند و سازندهاي جوان تر در دو طرف دامنه های آن، 
تيغه هاي کم ارتفاعی را تشكيل مي دهند. از سازندهای قديمي تر، 
تنها سازند گرو در مرکز کبيرکوه بيرون زدگي دارد. بررسی ها در 
بيرون زدگي های برش  گرو در چهار کيلومتری شمال باختر برش 
به صورت هم شيب و  چنارباشی نشان مي دهد که همبری آن ها 
تدريجی، بدون ناپيوستگی فرسايشی و آثار خشكي زايي است. در 
قاعده، شيل هاي گرو به آهك هاي سروک و در راس، آهك هاي 
شيلی سروک به شيل های سورگاه تبديل مي شوند. به نظر مي رسد 
اين  در  تورونين  و  سنومانين  از  پس  فرسايشي  ناهمسازی هاي 
بخش، کمتر پديدار شده اند. به طور کلی سازندهايي که در منطقه 
سروک،  گرو،  شامل  باال  به  پايين  از  ترتيب  به  دارند  رخنمون 
سورگاه، ايالم، پابده، گورپي، آسماري و گچساران هستند که از 
ميان آنها، سروک، ايالم و آسماري برجستگي ها و ديگر سازندها  

فرورفتگي هاي ريخت شناسی منطقه را تشكيل مي دهند.
برش  دو  در  سروک  سازند  تا  گرديده  سعی  مطالعه  اين  در 
از  کيلومتر   18 حدود  فاصله  با  چنارباشی(  و  )کرحال  سطحی 
بر  عمده  طور  به  بررسی  اين  شود.  مقايسه  و  بررسی  يكديگر، 
تغييرات  رسوبي،  محيط  شرايط  تعيين  ها،  ريزرخساره  مطالعه 
بافتي و فرايندهاي دياژنز متمرکز است و در نهايت سعی مي شود 
يك مدل رسوبي که بازگوکننده شرايط حاکم بر حوضه در زمان 

رسوب گذاري بوده، ارائه شود. 
 

موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي 
رشته کوه کبيرکوه، تاقديس تقريبًا پيوسته اي است که پيدا کردن 

يك رخنمون  کامل از سازند سروک در آن، بسيار دشوار است. با 
اين وجود، در پيمايش های مكرر منطقه، دو برش که نشان دهنده 
مقطع کاملی از اين سازند بودند، انتخاب و مطالعه شدند. برش 
يك  در  دوم  برش  و  چنارباشي  روستای  کيلومتري  پنج  در  اول 
کيلومتري روستای ُکلم که هر دو روستا در امتداد جاده ايالم به 
دره شهر واقع شده اند. موقعيت جغرافيايي برش های مورد مطالعه 
و کبيرکوه در محدوده '57 °32 تا '42 °33  شمالی و '14 °46 تا 

'38 °47 خاوری قرار دارد که در شكل 1 نشان داده شده است.

روش مطالعه
پيمايش منطقه به منظور شناخت شرايط سنگ چينه ای اليه ها و 
انتخاب برش های مناسب از سازند سروک و در نهايت نمونه برداری 
از آن ضرورت يك کار صحرايي بود )شكل2(. در اين رابطه ابتدا 
کل منطقه پيمايش شد و واحدهاي اصلي سازند سروک تفكيك و 
مرز باال و پايين آن نسبت به سازندهاي همجوار تعيين شدند. پس 
از تشخيص مشخصات تك تك واحدهاي رسوبي، مترکشي صورت 
گرفت و اطالعات گردآوري شده به صورت لوگ ترسيمی رسم، و 

کار نمونه برداری انجام شد )حدود 200 نمونه(.
اجزاي  نازک،  مقاطع  ميكروسكوپي  مطالعه  با  بعد،  مرحله  در 
دقيق تر  مطالعات  برای  و  شدند  شناسايي  سنگ ها  تشكيل دهنده 
توسط  شده  ارائه  روش هاي  به  توجه  با  و  تهيه  داده ها  جدول 
آواری2   شاخص  و  فراوانی1  درصد  ضريب   Carozzi )1989(

محاسبه شد. 
 )Dunham, 1962( از رده  بندی دانهام نام گذاری مقاطع  برای 
و فولك )Folk, 1974( و برای تعيين ريزرخساره ها از رده  بندی 
استفاده   )Wilson, 1975( ويلسون  و   )Flugel, 2004( فلوگل 
اندازه  و  شكل  به  توجه  با  دولوميتی،  سنگ هاي  نامگذاری  شد. 
و   Friedmann )1965( اساس  بر  و  تشكيل  دهنده   بلورهای 

)Sibley and Gregg )1987 انجام شده است.

شكل 1-  نقشه موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي به برش هاي مورد مطالعه )برگرفته از نقشه 1/1000000 راههای کشور(.

1. Frequency Index
2. Clasticity Index
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رخساره های سنگی سازند سروک
سازند سروک در تاقديس کبيرکوه از دو بخش پالژيك و نريتيك 
چنارباشی  برش  در  سازند سروک  است. ضخامت  تشكيل شده 
حدود 754 متر و در برش کرحال 680 متر است )قاعده سازند در 
دسترس نيست( و به طور عمده از سنگ هاي آهكی تا آهك شيلی 
و در مواردی آهك دولوميتی تشكيل شده است. ضخامت بخش 
نريتيك  بخش  و ضخامت  358 متر  چنارباشی  برش  در  پالژيك 

396 متر است. در برش کرحال ضخامت بخش پالژيك 232 متر 
و ضخامت بخش نريتيك 448 متر است و سنگ شناسی آن نيز 
صرف نظر از برخی تفاوت ها، مشابه چنارباشی است. سازنده های 
اصلی اين رخساره ها روزن داران، خارپوستان و سوزن های اسفنج 
هستند که از اين ميان، روزن داران مهم ترين جزء اسكلتی سازنده 
سازند سروک هستند و با توجه به اهميت در شكل3 پراکندگی 

آنها در طول برش های انتخابی ترسيم شده است.

شكل 2- تصاوير ميدانی از برش های سازند سروک در منطقه کبيرکوه.
تصوير 1( يال خاوری کبيرکوه و موقعيت برش های مطالعه شده که با فاصله km 18 از هم قرار دارند.

تصوير 2( گرهك هاي سياه چرت با رنگ ظاهری قهوه ای و سياه که به صورت قلوه ای از سطح اليه به بيرون برجستگی دارند، تنگ چنارباشی، کبيرکوه. 
تصوير 3( ناپيوستگی تدريجی بين سازند تيره گرو در پايين و سازند آهكی سروک در باال، برش تنگ گرو، کبيرکوه. 

تصوير 4( نمای کلی سازندهای تاقديس کبيرکوه و يال هاي فرسايش يافته آن، نگاه به سمت جنوب، يال خاوری.
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شكل3- پراکندگي روزن داران پالژيك و کف زی در دو برش سطحی چنارباشی و کرحال. بخش های هاشور خورده نشان دهنده افق های دولوميتی شده هستند.
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 توصيف ريزرخساره هاي سازند سروک
مطالعه ميكروسكوپی نهشته های کربناتی سازند سروک در دو 
برش چنارباشی و کرحال با توجه به نوع اجزای تشكيل دهنده، 
درصد فراوانی و اندازه ذرات اسكلتي وغيراسكلتی، ميزان سيمان 
و زمينه و ويژگي هاي بافتی منجر به تشخيص 9 ريزرخساره شد 
که در 4 کمربند رخساره ای يا گروه محيطی کوالبی1، سد2، جلوی 
سد3 و دريای باز4 قرار مي گيرند. ريزرخساره هاي شناخته شده از 

بخش کم عمق به بخش عميق به ترتيب عبارتند از:

گروه A( ريزرخساره هاي محيط كوالبی
وكستون/ پكستون درون آوار - روزن داران                                     
A1( Intraclast Foraminifera 
        Wackestone / Packstone
مشخصه اصلی اين ريزرخساره فراوانی روزن داران کف زی 
تيره رنگ  نزازاتا در يك زمينه  ميليوليد و  به ويژه  تا حداکثر%40 
بد،  خيلی  جورشدگی  با  آواری  درون  ذرات  است.  ميكرايتی  و 
فراوانی تا 20% و ميانگين اندازه mm 0/9 جزء ديگر سازنده سنگ 
است. خرده های خارپوستان نيز به مقدار اندک در اين ريزرخساره 

ديده مي شود )شكل4، تصوير1(.
پكستون زيست آواری  

A2( Bioclast Packstone
به  بافت پكستون و زمينه ميكرايتی مربوط  با  اين ريزرخساره 
بخش کوالب نزديك به سد است. فراوان ترين اجزا اسكلتی آن 
ذرات خارپوستان و روزن داران کف زی مانند ميليوليد و اربيتولينا 
)السمی و جليليان، 1376(.   )Tucker and Wright,1990( است 
ذرات درون آواری و همچنين پلوييدها اجزای ديگر سازنده سنگ 
هستند و به مقدار کمتر، دوکفه ای کف زی، جلبك قرمز و بريوزوآ 

مشاهده مي شود )شكل4، تصوير2(.

گروه B( ريزرخساره هاي محيط سدی
پكستون/گرينستون ريزآواری-پلوييدی 

B1( Bioclast Peloid Packstone/Grainstone
اين ريزرخساره آهكی است و بافت پكستون تا گرينستون دارد. 
فراوانی روزن داران کف زی )اربيتولينا و به نسبت کمتر ميليوليد( 
قبلی  ريزرخساره  به  نسبت  اما  باالست  نيز  ريزرخساره  اين  در 
خرده های  و  آوار  درون   ،)%46 )تا  پلوييد  ذرات  فراوانی  درصد 
خارپوستان بيشتر شده و به مقدار خيلی کم نيز قطعات دوکفه ای 
در آن ديده  مي شود. همچنين پوشش ميكرايتی در اطراف ذرات 
زيست آواری خارپوست و آشفتگی زيستی محدود نيز مشاهده 
اربيتولينا فراوانی بيشتری دارد، زمينه از  مي شود. در جاهايی که 
ميكريت به اسپاريت تغيير کرده و گرينستون شكل گرفته است 

)شكل4، تصوير3(. 

پكستون درون آواری- روزن داران 
B2( Foraminifera Intraclast Packstone
تشكيل شده  پكستون  بافت  با  آهك  از سنگ  ريزرخساره  اين 
است. تراکم فشرده قطعات اسكلتی و غيراسكلتی به ويژه ذرات 
درون آواری و باال بودن ميانگين اندازه ذرات، نشان از تشكيل آن در 
محيط سدی پر انرژی دارد. اين رخساره در برش کرحال در دو افق 
مشاهده شده است. روزن داران کف زی مانند اربيتولينا و ميليوليد، 
خرده های خارپوستان و به مقدار خيلی کم قطعات دوکفه ای و شكم 
پايان اجزای اسكلتی موجود در اين ريزرخساره هستند. از اجزای 
ميانگين  و  بد  با جورشدگی  آوارها  به درون  غيراسكلتی مي توان 
و  می دهند  تشكيل  را  ذرات   %25 حد  تا  که  ميلي متر   0/8 اندازه 

پلوييدها با فراوانی حدود 20% اشاره کرد )شكل4، تصوير4(.
پكستون/گرينستون درون آواری 

B3( Intraclast Packstone/Grainstone
سنگ آهك با بافت گرينستون تا پكستون که نبود يا کمبود گل 
در آن، نشان از انرژی باال و فراهم  بودن شرايط برای شسته شدن 
رسوبات دارد. اين ريزرخساره شامل اجزای اسكلتی خارپوستان 
با بزرگ ترين ميانگين اندازه، روزن داران کف زی مانند ميليوليد، 
در  فقط  )فراوانی  قرمز  جلبك  کم،  مقدار  به  اربيتولينا  و  نزازاتا 
برش چنارباشی( و کمی قطعات دوکفه ای و بريوزوا است. اجزای 
غيراسكلتی موجود در اين ريزرخساره را درون آوارهای با فراوانی 
حداکثر 30% و پلوييدها و به مقدار کم ذرات گلوکونيت تشكيل 

مي دهند )شكل4، تصوير5(.

گروه C( ريزرخساره هاي محيط جلو سدی
وكستون/ پكستون زيست آواری- پلوييدی

C1( Bioclast Peloid Wackestone/Packstone  
زمينه سنگ از ذرات زيست آواری بسيار ريز در حد سيلت تا 
ماسه ريز تشكيل گرديده است. کاهش نسبت روزن داران کف 
و  آوارها  زيست  اندازه  و  درصد  مقدار  کاهش  پالژيك،  به  زی 
عميق تر  از  نشان  جلبكی  و  آواری  درون  ذرات  فقدان  همچنين 
شدن محيط و نزديك شدن آن به دريای باز دارد. اجزای اسكلتی 
موجود بيشتر از نوع خرده های ريز خارپوستان و به مقدار کمتر 
روزن داران کف زی، سوزن اسفنج وخرده های باريك و ظريف 
ميكريتی  از  حاصل  پلوييدهای  هستند.  پالژيك  دوکفه ای های 
شدن روزن داران و همچنين پلوييدهايي که بر اثر  متراکم شدن 
زمينه گلي به اشكال گرد و بيضوی درآمده اند، به فراوانی در اين 

ريزرخساره ديده مي شوند )شكل4، تصوير6(.
وكستون/ پكستون با سوزن اسفنج )همراه با آشفتگی زيستی(

C2( Spicule Sponge Wackestone/Packstone 
مشخصات بافتی اين ريزرخساره شبيه ريزرخساره C1 است با 
اين تفاوت که ذرات زيست آواری آن ريزتر و فراوانی سوزن های 

1. Lagoon
2. Bar
3. Fore Bar
4. Open Marine
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شكل 4- تصاوير ريزرخساره هاي شناسايي شده در نمونه هاي سنگی.
تصوير1( وکستون/پكستون درون آواری- روزن داران، تصوير2( پكستون زيست آوار، تصوير3( پكستون/گرينستون زيست آواری- پلوييد، تصوير4( پكستون 

درون آواری- روزن داران، تصوير5( پكستون/گرينستون درون آواری، تصوير6( وکستون/ پكستون زيست آواری- پلوييدی، تصوير7( وکستون/ پكستون سوزن 
اسفنج )همراه با آشفتگی زيستی(، تصوير8( وکستون/ پكستون اليگوستژينا، تصوير9( مادستون/ وکستون روزن داران پالژيك. عالئم گوشه سمت راست باالی 

تصاوير مشخص کننده ريزرخساره مربوط به همان تصوير می باشد. حروف A1, A2, B1, B2,... ريزرخساره هاي توصيف شده در متن را نشان می دهند.
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در  چنارباشی  برش  در  خصوص  به  زيستی  آشفتگی  و  اسفنج 
داران  روزن  ريزرخساره،  اين  سازنده های  ديگر  است.  بيشتر  آن 
و  ميليوليد  )اغلب  نيز  زی  داران  کف  روزن  و  هستند  پالژيك 
نزازاتا( بصورت پراکنده در آن ديده مي شوند. ذرات روزن داران 
بخصوص انواع پالژيك به شدت ميكريتی شده اند به طوری که 
تنها بخش هايي از آن ها قابل تشخيص است. مقدار ناچيزی قطعات 
دوکفه ای و شكم پايان نيز در اين ريزرخساره ديده مي شود )شكل 

4، تصوير7(.

گروه D( ريزرخساره هاي محيط دريای باز
وكستون/ پكستون اليگوستژينا 

D1( Oligostegina Wackestone/Packstone
خانواده  مختلف  گونه  های  از  عمده  طور  به  ريزرخساره  اين 
داران  روزن  انواع  ديگر  با  همراه  که  شده  تشكيل  اليگوستژينا 
پالژيك در يك زمينه ميكريتی قرار دارند. تراکم اليگوستژينا گاهی 
شده  آکمی زون  يك  تشكيل  موجب  که  است  زياد  اندازه ای  به 
است. رسوبات مادستون، وکستون و گاهی پكستون به همراه ميان  
اليه های شيل و مارن حاوی روزن داران پالژيك سالم، بيانگر محيط 
درون حوضه مي باشند )Albani et al., 1999 و امينی، 1378(. اين 
ريزرخساره در مناطق زير خط تأثير امواج رسوب کرده و به همين 

دليل ميزان گل در آن زياد است )شكل4، تصوير8(.
از اجزای اسكلتی ديگر که به مقدار کمتر )يك تا چند درصد( 
در اين ريزرخساره ديده مي شود، مي توان به بقايای نازک و ظريف 
دوکفه ای های پالژيك، سوزن های اسفنج، برخی روزن داران کف 
زی و خرده های خارپوستان و به ندرت دوکفه ای ها اشاره کرد. 
اين رسوبات  در  نيز  به صورت حفره  زيستی  آشفتگی  همچنين 

قابل مشاهده است.
مادستون/ وكستون روزن داران پالژيک

D2( Pelagic Foraminifera Mudstone/Wackstone
روزن  نيز  ريزرخساره  اين  تشكيل دهنده  اجزای  مهم ترين 
تفاوت که نقش گونه های خانواده  اين  با  داران پالژيك هستند، 
مانند  پالژيك  داران  روزن  ديگر  و  کمتر  آن  در  اليگوستژينا 

 ،1388 قالوند  است،  بيشتر  لنتيكولينا  و  هدبرجال  هتروهليكس، 
)شكل4، تصوير9(. زمينه ميكريتی سنگ و مشخصه هاي دياژنزی 
آن، شبيه ريزرخساره D1 است. ذرات پراکنده گلوکونيت، اسپيكول 
اين  در  موجود  ديگر  اجزای  دوکفه ای،  قطعات  برخی  و  اسفنج 
ريزرخساره را تشكيل مي دهند. برتری مطلق روزن داران پالژيك 
و وجود دانه های فسفاتی گوناگون مبين جريان های اقيانوسی غنی 

.)Elgadi and Brookfield, 1999( از مواد غذايي است

گروه E( دولوميت های سازند سروک
سازند  در  مشاهده شده  دياژنزي  پديده هاي  مهم ترين  از  يكي 
برش  در  شدن  دولوميتی  است.  شدن  دولوميتي  پديده  سروک، 
کرحال با 130 متر ضخامت در 6 افق از بخش نريتيك گستردگی 
دارد، اما در برش چنارباشی، سنگ دولوميتی مشاهده نمي شود و 
تنها در بخش هايي از قاعده سروک نريتيك، آهك دولوميتی قابل 
تشخيص است. براي تشخيص دولوميتي  شدگی سنگ ها، تمامي 
)Dickson, بروش  اس  رد  اليزارين  محلول  توسط  نازک  مقاطع 

)1966 رنگ آميزي شدند )شكل 5(. 
دولوميت های موجود در منطقه، بيشتر به صورت درشت بلور، 
هستند  دانه شكري(  )بافت  يوني مدال  و  نيمه خود شكل، متراکم 
و با توجه به مشخصه های نام برده شده بنظر مي رسد دولوميتی 
انجام شده باشد  ثانويه و در محيط دياژنز دفني  شدن بصورت 
بعضي  در   .)Warren, 2000; Moore, 2001; Tucker, 2001(
لوزي  بلورهاي  است،  نشده   دولوميتي  کاماًل  سنگ  که  مقاطع 
سنگ  زمينه  در  تا متراکم  پراکنده   صورت  به  دولوميت   شكل 
انتخاب  صورت  به  شدن  دولوميتی  نوع  اين  مي شوند.  مشاهده 
حرکت  مسير  و  استيلوليت ها  امتداد  در  حتی  و  بوده  فابريكی  
بلورهاي  در  دارد.  توسعه  نيز  دولوميت  از  فوق اشباع  سياالت 
که  مي شود  مشاهده  زون بندي  يك  اغلب  دولوميت  درشت تر 
مربوط به رشد مرحله ای آنها است. توسعه پديده دولوميتی  شدن 
در  اوليه  بافت  شواهد  رفتن  بين  از  موجب  کرحال  برش  در 

رخساره های سنگی گرديده است.
 

شكل 5- گسترش سيمان کلسيتی درون شكستگی های سنگ دولوميتی که در بخش های  رنگ آميزی شده برنگ قرمز درآمده است. خط چين مرز محدوده 
رنگ آميزی شده را نشان مي دهد )a نور طبيعی، b  نور پالريزه(.
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تنوع ريزرخساره ها و مطابقت توالی آنها در برش های 
نمونه

در نمودارهای شكل 6 و 7 توالی ريزرخساره ها همراه با تنوع 
و فراوانی اجزای تشكيل دهنده رخساره ها نشان داده شده است. 
در اين نمودارها، فراوانی ذرات زيست آواری مانند روزن داران 
بريوزوآ، سوزن  پالژيك و کف زی، ذرات جلبك، خارپوستان، 
اسفنج و امثال آن به عنوان شاخص های محيطی و تغييرات اندازه 
ذرات به عنوان شاخص انرژی در نظر گرفته شده است. در توالی 
ويژه ای  روندهای  مجموعه ها،  اين  گرفته  قرار  هم  روی  و  قائم 
گيری  شكل  شرايط  از  اطالعاتی  که  کرد  مالحظه  مي توان  را 
اجزای تشكيل دهنده ارائه مي دهد. همانگونه که مشاهده می شود 
فراوانی درون آوارها، خارپوستان و روزن داران کف زی بيشتر 
در محيط های کوالبی و پشته های ماسه ای و فراوانی روزن داران 
و دوکفه ای های پالژيك و سوزن های اسفنج در محيط های جلو 

سدی و دريای باز ديده مي شود.
در نمودار شكل 8 با در کنار هم قرار دادن توالی ريزرخساره ها، 
دو برش از لحاظ مشخصه های توالی مقايسه شده اند. موارد مهمی 

که از مقايسه توالی ريزرخساره ها حاصل مي شود، عبارتند از: 
1-  در برش چنارباشی و کرحال 3 چرخه رسوبی اصلی قابل 
تشخيص است که چرخه I و II و III به ترتيب حدود 200، 185 
و 375 متر را در چنارباشی و 250، 180 و 245 متر ضخامت را 
در برش کرحال بخود اختصاص داده اند. چرخه رسوبی I يك 
به  باز شروع و  با رخساره هاي دريای  چرخه پسرونده است که 
 )II( رخساره هاي سدی ختم مي گردد. اين شرايط در چرخه دوم
نيز تكرار شده است. چرخه رسوبی سوم )III( يك چرخه  نسبتًا 
پايدار و طوالنی است که تا بعد از سازند سروک يعنی در سورگاه 
نيز ادامه دارد و طی آن سطح آب دريا نسبت به دو چرخه ديگر 

باالترين حد را داشته است.
برش چنارباشی  در  باز  دريای  و  2- رخساره های جلو سدی 
رخساره های  تنوع  کرحال  برش  در  دارند.  بيشتری  گسترش 
مي رسد.  ميكروفاسيس  سه  به  و  است  بيشتر  ماسه ای  پشته های 
کاهش  و  مردابی  رخساره هاي  کنار  در  رخساره ها  اين  وجود 
کرحال  برش  که  مي دهد  نشان  چنارباشی  برش  در  آنها  وسعت 
چنارباشی  برش  به  نسبت  بلندتر  و  کم عمق تر  جايگاهی  در 

رسوبگذاری شده است.
3- تغيير رخساره  چرخه  رسوبی اول به دوم  در برش کرحال 
همانند برش چنارباشی با نوسان فاسيس های مردابی به جلو سدی 
رسوبی  چرخه  رخساره  تغيير  که  درحالی  است،  گرفته  صورت 
درآن  که  بوده  دائمی  و  بازگشت  بدون  تغيير  يك  سوم  به  دوم 
فاسيس های مردابی- سدی به دريای باز در برش کرحال و مردابی 
به دريای باز در برش چنارباشی تبديل شده اند. با توجه به تغيير 
محيط در فاصله کم دو نمونه برداری از برش های مورد مطالعه، به 

نظر مي رسد تغيير فاسيس شديد و ناگهانی بوده است.
حاوی  چرخه  سه  هر  در  که  چنارباشی  برش  برخالف   -4
رخساره های دريای باز است، در برش کرحال تنها چرخه رسوبی 

سوم همراه با گسترش رخساره های پالژيك مي باشد.

دياژنز
دريايی، جوی  اصلی  محيط  سه  در  کربناتی  سنگ هاي  دياژنز 
مختلف  شكل هاي  مي گيرد.  صورت  دفنی  و  سطح  به  نزديك 
سيمان با بافت هاي متفاوت وجود دارند که مختص هرکدام از اين 
محيط ها هستند و در تفكيك آن ها از يكديگر استفاده مي شوند. 
رخساره هاي  در  مشاهده  قابل  دياژنزی  فرايندهای   9 شكل  در 
سازند سروک و رابطه آن ها با محيط هاي دياژنزی دريايی، دفنی 
رس  وجود  پالژيك،  بخش  در  است.  شده  داده  نشان  جوی  و 
پتانسيل سيمانی شدن گرديده  همراه کربنات ها، موجب کاهش 
اما در بخش نريتيك، سيمان سين تكسيال شفاف و سيمان هم بعد 
ثانويه سازند سروک اغلب  کسترش زيادی دارند. دولوميت هاي 
بافت دانه شكری دارند و درمحيط دياژنز دفنی تشكيل شده اند. 
در بعضی مقاطع که سنگ کامال دولوميتی نشده است، بلورهای 
لوزی شكل دولوميت به صورت پراکنده و کم تراکم در زمينه و 
يا در امتداد استيلوليت ها و مسير حرکت سياالت فوق اشباع از 

دولوميت، توسعه دارند.

مدل رسوبی
)Alsharhan and Nairn )1997 حوضه زاگرس و خليج فارس 
را يك محيط سكويی پهناور مي دانند. براساس اطالعات حاصل 
از بررسی رخساره  هاي سنگی و محيط های تشكيل آنها و با توجه 
به عدم وجود رخساره های توفانی که از مشخصات متمايزکننده 
محيط سكويی دريای فالت قاره از محيط رمپ   است و مشاهده 
نشدن رخساره های مربوط به فرايندهای جريان گرانشی رسوبات  
و نبود برش ها و ذرات بسيار دانه درشت در منطقه مورد مطالعه 
)Van Buchem et al., 2002(، به تشخيص  اينكه محيط رسوبی 
اگرچه  مي شويم.  نزديك  است،  بوده  حاشيه دار  سكويی  احتماالً 
سكوی حاشيه دار، مستلزم وجود ريف های سدی در منطقه است 
و محيط سدی منطقه مورد مطالعه محدود به تجمع هاي ماسه ای 

کربناتی مي باشد که کوالب را از دريای باز جدا می کرده است. 
گذاری،  رسوب  محيط  تعيين  با  رابطه  در  اهميت  حائز  نكته 
با آغاز چرخه سوم رسوب  شيب بستر است. در سازند سروک 
گذاری و افزايش عمق حوضه رسوبی، تغيير رخساره کوالب و 
سد به رخساره دريای باز به صورت ناگهانی صورت گرفته )شكل 
6( و در فاصله دو  نمونه برداری )حدود 6 متر( رخساره کوالبی 
اين مسئله در  تبديل شده و  به رخساره کامال پالژيك  تا سدی 
برش کرحال بارزتر است. سكون نسبی شرايط محيط و عمق زياد 
حوضه سبب شده چرخه سوم تا انتهای سازند سروک و حتی پس 

از آن نيز ادامه داشته باشد. 
با توجه به تغيير ناگهانی ماهيت رخساره های حدفاصل محيط 
کوالبی- سدی به رخساره پالژيك بر اثر افزايش ناگهانی عمق، 
مي توان تصور کرد که حوضه رسوبی سازند سروک در اين منطقه 

به احتمال زياد سكوی حاشيه دار  بوده است. 
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شكل6- پارامترهای اندازه گيری شده برش چنارباشی سازند سروک

Wackestone Wackestone
Wackestone

Wackestone
Pelagic Wackestone
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شكل7- پارامترهای اندازه گيری شده برش کرحال سازند سروک 
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شكل8- توالی هاي رسوبی )I,II,III( و انطباق آنها در دو برش کرحال و چنارباشی

Wackestone

Wackestone

Wackestone

Wackestone

Wackestone

Pelagic
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شكل9- فرايندهای دياژنزی و رابطه آن ها با محيط های دياژنزی.

شكل10- محيط های سازند سروک همراه با تغييرات جانبی رخساره ها و درصد دانه های تشكيل دهنده.

Pelagic
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در شكل 10 محيط های مشخص شده سازند سروک در کبيرکوه 
همراه با تغييرات جانبی رخساره ها و درصد دانه های سازنده نشان 

داده شده است.
در بررسي های انجام شده در هر دو برش، اثری از رخساره های 
پهنه کشندی، تبخيری و رسوبات آواری مشاهده نمي شود. نبود 
با  رسوبات  اين  تشكيل  محيط  مي دهد  نشان  شواهدی  چنين 

خشكی آن زمان ارتباط نداشته است.
محيط های سكوی کربناتی سازند سروک را مي توان به صورت 

زير توصيف کرد:
دانه های  و  داران کف زی  فراوانی روزن  با  1. محيط  کوالب 

پلوييد و کاهش روزن داران پالژيك. 
2. محيط  سد از نوع پشته های ماسه ای زيست آواری و اغلب از 

درون آوار و قطعات خارپوستان تشكيل شده است.
3. محيط  جلو سدی که با داشتن مخلوطی از بقايای سازنده های 

محيط سد و ذرات پالژيك مشخص مي شود. 
4. محيط  دريای باز در عمق بيشتری قرار داشته و سازنده های 

آن به طور عمده روزن داران پالژيك هستند.

نتيجه گيری
1- سازند سروک در يك سكوی کربناتی و در حاشيه دريای 

فالت قاره تشكيل شده و با عميق تر شدن دريا از 
منطقه عقب نشينی کرده وجای خود را به سازند شيلی سورگاه 

داده است.
2- اين سازند در کبيرکوه با رخساره نريتيك آغاز می شود و با 
رخساره پالژيك خاتمه مي يابد. بخش نريتيك را بيشتر رخساره 
آهك چرت دار و بخش پالژيك را رخساره آهك اليگوستژينادار 
تشكيل داده اند. وجود برخی افق های دولوميتی در برش کرحال، 

اين برش را از برش چنارباشی متمايز می کند.
3- اجزای اسكلتی و غيراسكلتی، تنوع فراونی در مقاطع نازک 
لنتيكولينا،  دارند. از اجزای مشاهده شده مي توان به روزن داران 
اربيتولينا  اليگوستژينا، ميليوليد، نزازاتا،  هتروهليكس، هدبرجال و 
و پالئوگوادرينا، سوزن های آهكی اسفنج، جلبك قرمز، بريوزوآ، 

دوکفه اي  و خارپوستان، پلوييد و درون آوار اشاره کرد.
4- در برش های مورد مطالعه تعداد نه زيررخساره از وکستون 
تا پكستون و گرينستون شناسايي شد و براساس وجود آنها چهار 
محيط کوالب، سد، جلو سد و دريای باز از هم تفكيك شدند. در 
برش چنارباشی رخساره های سدی ديده نمي شوند و رخساره های 
کوالبی از تنوع کمتری نسبت به برش کرحال برخوردارند. اين 
به بخش عميق  وضعيت بدين خاطر است که برش چنارباشی  

حوضه رسوبی نزديك تر بوده است. 
5- بررسی ها در بيرون زدگي های برش  مجاور )برش گرو در4 
کيلومتری شمال باختر برش چنارباشی( نشان مي دهد که همبری 
آثار  و  فرسايشی  ناپيوستگی  بدون  تدريجی  و  هم شيب  ها،  آن 
خشكي زايي است. به نظر مي رسد ناهمسازي هاي فرسايشي پس 

از سنومانين و تورونين در اين بخش مشاهده نمي شوند. 

6- از رسم ستون توالی ريزرخساره ها، دو چرخه بزرگ پسرونده 
)رده سوم و چهارم( و بخشی از يك چرخه سوم در برش های 
چنارباشی و کرحال که به ترتيب از 30 و 25 واحد سنگی تشكيل 
با  سروک  سازند  رسوبات  شدن  پوشيده  شد.  شناسايي  شده اند، 
نهشته های شيلی و پالژيك سازند سورگاه حكايت از ادامه چرخه 

رسوبی اصلی سوم در زمان تشكيل سازند سورگاه دارد.
سه  تاثير  دياژنزی  فرايندهای  و  بافتی  تغييرات  مطالعه  با   -7

محيط دريايی، دفنی و جوی شناسايی شد.
8- مدل رسوبی سازند سروک در منطقه مورد مطالعه از نوع 

دريای فالت قاره حاشيه دار است.
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