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 چکیده
باشد ای کربناته ضخیمی است که بخشی از گروه بنگستان میسازند سروک واحد سنگ چینه

 James,1965) و در منطقه زاگرس مرتفع و در حاشیه جنوبی نئوتتیس نهشته شده است

& wynd)[8] در فارس و خوزستان و رخساره پالژیک . این سازند شامل دو رخساره نریتیک

مطالعه مقاطع نازک سازند سروک منجر به شناسایی . [2](2731،در لرستان است )مطیعی

ای اول محیط رخسارهای شد که محل تشکیل سه زیرمحیط رخسارهزیر 6رخساره در ریز 23

داخلی ای دیگر در رمپ محیط رخسارهبه ترتیب در حوضه، رمپ خارجی و میانی و سه زیر

ها از نواحی عمیق به سمت نواحی کم عمق به شرح زیر رخسارهمشخص شده است. این ریز

 .اندخالصه شده

 محیط رسوبی، سازند، ریزرخساره.کلمات کلیدی: 
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 4قمرناز دارابی ظفری ،3محمد مهدی فرهپور ،2ایرج مغفوری مقدم ،1زادهپروین حسن

 .دانشگاه لرستان ،دانشکده علوم پایه ،نگاری و دیرینه شناسیچینه ،دانشجوی کارشناسی ارشد 2
 .دانشگاه لرستان ،دانشکده علوم پایه ،چینه و فسیل ،دانشیار 1
 .دانشگاه لرستان ،دانشکده علوم پایه ،تکتونیک ،استادیار 7
 دانشگاه لرستان. ،دانشکده علوم پایه ،چینه و فسیل ،دانشجوی دکتری 4

 

 نویسنده مسئول

 زادهپروین حسن

 حوضه لرستان ،مطالعه محیط رسوبی سازند سروک در برش تاقدیس چناره
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 مقدمه

باشد و در منطقه زاگرس مرتفع و در حاشیه ای کربناته ضخیمی است که بخشی از گروه بنگستان میسازند سروک واحد سنگ چینه

در فارس و خوزستان و رخساره . این سازند شامل دو رخساره نریتیک [8](James & wynd,1965) جنوبی نئوتتیس نهشته شده است

 . [2](2731،پالژیک در لرستان است )مطیعی

 تاکنون مطالعاتی بر روی سازند سروک در مناطق مختلف زاگرس انجام شده که برخی از آنها عبارتند از: 

جنوب غرب فیروزآباد، به شناسایی رخساره سازند سروک در نگاری سکانسی و ریز: با مطالعه چینه[1] (2781صفدری ادیمی و همکاران )

اند و محیط رسوبگذاری بخش زیرین های نوع دو ایجاد شده پرداختهسکانس رسوبی محدود شده، که توسط ناپیوستگی 7ریزرخساره و  27

 اند.سازند سروک را در یک شلف باز و بخش باالیی آن را در یک رمپ کربناته بیان کرده

نگاری سکانسی سازند سروک در شمال شرق گچساران )تنگ ها و چینهرخساره: با مطالعه ریز[7] (1927محمودی رنانی و همکاران )

ای الگون، سد و دریای باز پرداخته و محیط رسوبی آن را یک رمپ کربناته مطرح، محیط رخسارهرخساره در سه زیرریز 1گرگدار( به معرفی 

 اند.دهرا برای آن بیان کر 7و سه سکانس رسوبی درجه 

: با مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک )بخش باالیی( در میدان نفتی سیری [4](2717شاهوردی و همکاران )

ای رمپ داخلی )الگون و شول(، رمپ میانی و خارجی و حوضه و همچنین تعیین محیط رخسارهزیر 4رخساره در ریز 1اسفند، به شناسایی 

 اند.رسوبی رمپ کربناته هموکلنیال پرداختهمدل محیط 

نگاری بخش باالیی سازند سروک در میدان نفتی اهواز )چاه چینه: با مطالعه محیط رسوبگذاری و زیست[5]( (2717امیدوار و همکاران )

کانال(، رمپ میانی و خارجی و ای رمپ داخلی )الگون، شول، محیط رخسارهزیر 6رخساره میکروسکوپی در ریز 25(، به شناسایی 67شماره 

 اند.حوضه و همچنین تعیین محیط رسوبی رمپ کربناته کم شیب پرداخته

تاکنون مطالعات بسیار کمی در مورد محیط رسوبی سازند سروک انجام شده است. این مطالعه کوششی در مورد بررسی دقیق محیط 

 انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ٬حوضه لرستان رسوبی سازند سروک بوده و بدین منظور برش تاقدیس چناره در

 

 های دسترسی به برش مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی و راه

 93´٬12. 15˝رانده زاگرس و در امتداد تاقدیس کبیر کوه به مختصات  –خورده در کمربند چین ٬برش مورد مطالعه در تاقدیس چناره

آباد شمالی واقع شده است. برای دسترسی به برش مورد مطالعه با عبور از مرکز شهر خرمعرض  71˚٬ 51´٬17. 79˝طول شرقی و  48˚٬

کیلومتری شهر  65آباد به سمت اندیمشک پیش رفت. در کیلومتری جنوب شهر خرم 29آباد واقع در بایست از طریق آزاد راه پل زال خرممی

 ٬روی به سمت دامنه کوه پس از طی مسافت تقریبا یک کیلومتریه و با پیادهدر سمت راست جاده توقف کرد ٬1قبل از تونل زال  ٬اندیمشک

 (.2به برش مورد مطالعه رسید )شکل 
 

 
 

 .موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به برش مورد مطالعه -1شکل 
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 روش مطالعه

مقطع نازک تهیه و مورد مطالعه  277رسوبی تعداد های سازند سروک و تعیین مدل محیط رخسارهدر این مطالعه به منظور شناسایی 

تعیین شده  Dunham (1962)[29]و  Embry & Kolva (1971)[1] بندیهای کربناته براساس ردهقرار گرفت. همچنین نامگذاری سنگ

 اند.مطابقت داده شده Wilson (1975)[21]و  Flugel (2010)[22]های استاندارد رخسارههای تعیین شده براساس ریزرخسارهو ریز

 

 ها و محیط رسوبیرخسارهبررسی ریز

محیط ای شد که محل تشکیل سه زیرمحیط رخسارهزیر 6رخساره در ریز 23مطالعه مقاطع نازک سازند سروک منجر به شناسایی 

ا هرخسارهداخلی مشخص شده است. این ریزای دیگر در رمپ محیط رخسارهای اول به ترتیب در حوضه، رمپ خارجی و میانی و سه زیررخساره

 اند.از نواحی عمیق به سمت نواحی کم عمق به شرح زیر خالصه شده

 

 (Basin) محیط حوضههای زیررخسارهریز

 : پکستون حاوی روزنبران پالنکتون1رخساره شماره ریز
اند و بافت ای کامال میکرایتی قرار گرفتهرخساره روزنبران پالنکتون به همراه الیگوستژیناها با فراوانی زیاد در زمینهتوصیف: در این ریز

 باشد. رخساره فاقد آثار زیست آشفتگی و ساخت رسوبی مشخص میاند. این ریزپکستون را پدید آورده

نین حضور دار و همچزی وابسته به نور و نبود آثار زیست آشفتگی، و حضور فونای پالنکتون کارنتفسیر: با توجه به فقدان فونای کف 

رخساره را محیطی کم انرژی و در زیر قاعده اثر امواج طوفانی نشست این ریزتوان محیط تهمیکرایتی، می الیگوستژیناها به همراه زمینه

(SWBو د )های عمیق دریای باز نسبت رخساره مذکور را به بخشتوان ریزر آبهای گرم )کم اکسیژن( دانست با توجه به موارد ذکر شده می

رخساره در محیط حوضه در میدان نفتی مطابقت دارد. مشابه این ریز [22](1929) فلوگل 5MFو  [21](2135ویلسون ) 1FZداد، که با زون 

 (.1گزارش شده است )شکل [6](2712و میدان نفتی آب تیمور توسط )مهرابی و همکاران،  [5](2717اهواز توسط )امیدوار و همکاران، 
 

 
 

 رخساره پکستون حاوی روزنبران پالنکتون.ریز -2شکل

 

 (Outer-  rampمحیط رمپ خارجی )های متعلق به زیررخسارهریز

 : وکستون حاوی میکروبیوکلست 2رخساره شماره ریز
زی با باشد. اجزاء غیر اسکلتی پلوئید و روزنبران کفایها میرخساره قطعات رودیست، خارپوست و دوکفهتوصیف: آلوکم اصلی این ریز

 اند. ای میکرایتی قرار گرفتهدهند که در زمینهرخساره را تشکیل میهای فرعی این ریزخیلی کم در حد انگشت شمار آلوکم مقدار

مچنین یابند، و هتر حوضه رسوبی )رمپ داخلی و میانی( توسعه و گسترش میعمقهای کمها در بخشتفسیر: با توجه به اینکه رودیست

 %2اند و حضور کمتر از ها خرد شده، و به این محیط حمل شدهها این اسکلته بر اثر عملکرد امواج و جریانایها کحضور قطعات دوکفه

های کم عمق دریای باز رخساره نشان دهنده شرایط محیطی با انرژی کم تا متوسط در بخشزی و فابریک رسوبی در این ریزروزنبران کف

رخساره در محیط رمپ خارجی در میدان نفتی آزادگان مشابه این ریز باشد.می [21] (2135ویلسون ) 4FZرمپ خارجی بوده که مطابق زون 

 (.7در جنوب غربی ایران گزارش شده است )شکل [3](2781توسط )هنرمند و مداحی، 
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 رخساره وکستون حاوی میکروبیوکلست.ریز -3شکل

 

 : مادستون3رخساره شماره ریز

رخساره مادستونی تیره رنگ بوده و رنگ تیره و بافت کامال گلی آن نشان دهنده قسمتهای کم انرژی محیط رسوبی توصیف: این ریز

 باشد.زی و پالنکتون و آثار زیست آشفتگی میرخساره که در واقع یک مادستون آهکی است، فاقد روزنبران کفاست. این ریز

زی و پالنکتون و آثار زیست آشفتگی، حاکی از رسوبگذاری این تفسیر: وجود بافت گل غالب به همراه نبود آثاری از روزنبران کف

( در بخشهای عمیق دریای باز  واقع در رمپ خارجی SWBرخساره در محیطی با انرژی بسیار کم، زیر قاعده اثر امواج در شرایط طوفانی )ریز

 (.4شکلباشد )می

 
 

 رخساره مادستون.ریز -4شکل

 

 (Mid-  rampهای متعلق به زیر محیط رمپ میانی )رخسارهریز
 زی متنوع: وکستون حاوی روزنبران کف4رخساره شماره ریز

های میلیولید، نزازاتا، آلوئولینا، دیسیکلینا و دیکتوکونوس در اندازهزی همچون رخساره با تنوع روزنبران کفتوصیف: آلوکم اصلی این ریز

 باشد.ای میکرایتی که گاهی سیمانی شده، میهای فسیلی در زمینهکوچک تا متوسط به همراه رودیست و خرده

های فسیلی و قطعات رودیست و آثار زی و اندازه آنها و نبود روزنبران پالنکتون و وجود خردهتفسیر: با توجه به تنوع در روزنبران کف

ای میکرایتی که در اثر امواج میکرایت شسته و سیمان قرار گرفته و بافت وکستونی آن همگی شواهدی بر رسوبگذاری این آشفتگی در زمینه

( در اواسط FWWBنرمال )رخساره در محیطی با انرژی متوسط تا زیاد و نیمه عمیق دریای باز در قسمتهای زیر خط اثر امواج در حالت ریز

رخساره در محیط رمپ میانی میدان نفتی اهواز توسط )امیدوار و همکاران، . مشابه این ریز[22] (1929باشد )فلوگل، تا انتهای رمپ میانی می

 (.5گزارش شده است )شکل [5](2717
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 متنوع.زی رخساره وکستون حاوی روزنبران کفریز -5شکل

 

 زی کوچک: پکستون حاوی روزنبران کف5رخساره شماره ریز

های فسیلی و خاپوستان فراوان و زی کوچک با آثار آشفتگی زیاد و خردهرخساره با تنوع روزنبران کفتوصیف: آلوکم اصلی این ریز

 باشد.ای از میکرایت میاجزاء غیر اسکلتی پلت با فراوانی کم در زمینه

های فسیلی و خارپوستان فراوان همگی حاکی از محیط رسوبی زی کوچک، آشفتگی زیاد و خردهتفسیر: با توجه به حضور روزنبران کف

های فسیلی در محیط رمپ میانی و نزدیک به سطح اثر امواج در حالت نرمال با انرژی زیاد بوده که موجب آشفتگی زیاد و ایجاد خرده

(FWWBمی )(6باشد )شکل . 

 
 

 زی کوچک.رخساره پکستون حاوی روزنبران کفریز -6شکل

 

 زی: وکستون حاوی روزنبران کف6رخساره شماره ریز
 های کوچک و بزرگ و آلوکم فرعی تریلوکولینا دررخساره شامل میلیولید، نزازاتا و آلوئولینا در اندازهتوصیف: آلوکم اصلی این ریز

 اند.رخساره قبلی قرار گرفتهای میکرایتی و با آثار آشفتگی بیشتر از ریززمینه

رخساره های کوچک و بزرگ، به همراه آثار آشفتگی بیشتر نسبت به ریززی وابسته به نور در اندازهتفسیر: با توجه به حضور روزنبران کف

باشد رخساره شماره پنج در ابتدای رمپ میانی می( نسبت به ریزFWWBامواج )تر به خط اثر قبلی حاکی از محیط رسوبی پرانرژی و نزدیک

 (.3)شکل
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 زی.رخساره وکستون حاوی روزنبران کفریز -7شکل

 

 (open- marin Lagoonهای الگون در ارتباط با دریای باز )رخسارهریز

 دولستون حاوی روزنبران بزرگ و رودیست: 7رخساره شماره ریز

ای زی همچون دیکتوکونوس به همراه رودیست در زمینهرخساره با فراوانی آلوئولینا و دیگر روزنبران کفتوصیف: آلوکم اصلی این ریز

 فزایشی همراه بوده است.ها نسبتا بزرگ بوده و در بعضی مقاطع با نئومورفیسم ارخساره اندازه آلوکمباشد. در این ریزمیکرایتی می

زی بزرگ وابسته به نور که حاکی از شرایط مناسب زندگی و ارتباط آن با دریایی تفسیر: با توجه به محتوای فونایی فراوان روزنبران کف

ز ها و نیباز نسبت به محیط الگون محصور شده و حضور رودیست و فقدان جانوران دریای آزاد و نئومورفیسم افزایشی در بعضی از نمونه

ه شود کرخساره به الگون در ارتباط با دریای باز در انتهای رمپ داخلی نسبت داده میها، این ریزرخسارهرخساره با سایر ریزریزهمراهی این 

رخساره در میدان نفتی آب تیمور توسط )مهرابی و باشد. مشابه این ریزمی [21] (2135ویلسون ) 7FZو  [22] (1929فلوگل ) 13MFمعادل 

 (.8در محیط الگون در ارتباط با دریای باز گزارش شده است )شکل [6](2712همکاران، 
 

 
 

 ریزرخساره دولستون حاوی روزنبران بزرگ و رودیست. -8شکل

 

 : وکستون حاوی روزنبران بزرگ به همراه رودیست8رخساره شماره ریز

ایتی ای میکرزی بزرگ به همراه رودیست و خارپوستان بوده که در زمینهفراوانی روزنبران کفرخساره با توصیف: آلوکم اصلی این ریز

 قرار گرفته است.

شماره  رخسارهرخساره که همانند ریزتفسیر: با توجه به حضور روزنبران با پوسته پرسالنوز که شاخص محیط الگون و شرایط این ریز

رخساره در میدان نفتی آب تیمور توسط )مهرابی و همکاران، باشد. مشابه این ریزپوستان همراه میبوده فقط با بافت وکستونی و حضور خا 3

 (.1در الگون در ارتباط با دریای باز گزارش شده است )شکل [6](2712
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 ریزرخساره حاوی روزنبران بزرگ به همراه رودیست. -9شکل

 : دولستون9رخساره شماره ریز
رخساره میلیولید با فراوانی بسیار کم، رودیست و خارپوستان و اجزاء غیر اسکلتی پلوئید با مقدار بسیار کم توصیف: آلوکم اصلی این ریز

 باشد.ای که حاکی از آشفتگی زیستی بوده ، میهای قهوهای میکرایتی و گاهی لکهدر زمینه

در این  های قبلیرخسارهتری نسبت به ریزی میکرایتی آن بیانگر شرایط نامناسبها و زمینهآلوکمتفسیر: با توجه به فراوانی کم 

 (.29توان آن را به ابتدای محیط الگون در ارتباط با دریای باز نسبت داد )شکلباشد، که میمحیط میزیر
 

 
 

 ریزرخساره دولستون. -11شکل

 

 (Shoalهای زیر آبی )های متعلق به پشتهرخسارهریز
 : وکستون با روزنبران فراوان همراه با رودیست11رخساره شماره ریز

توان های فرعی آن میرخساره شامل نزازاتا و تنوع دیگر روزنبران به همراه رودیست فراوان بوده و از آلوکمتوصیف: آلوکم اصلی این ریز

 اند.رار گرفتهای میکرایتی قهای غیراسکلتی به پلوئیدها با فراوانی بسیار کم اشاره کرد که در زمینهوس و خارپوستان، و از آلوکمبه دیکتوکون

زی و حضور پلوئیدها و فابریک رسوبی نظیر جورشدگی خوب اجزاء بیانگر انرژی باالی محیط تفسیر: با توجه به فراوانی روزنبران کف

( نسبت Back Shoalرخساره به شول رمپ داخلی به ویژه قسمت رو به الگون شول )و با توجه به این توضیحات این ریز رسوبگذاری بوده

و میدان نفتی  [6](2712های زیر آبی در میدان نفتی آب تیمور توسط )مهرابی و همکاران، رخساره در پشتهداده شده است. مشابه این ریز

 (.22گزارش شده است )شکل [5](2717اهواز توسط )امیدوار و همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

   1.0mm     
500μm    

   1.0mm     
500μm    

http://www.jocs.ir/


 

 41 - 22، ص 4311، تابستان  5زمین، شماره  های کاربردی در علومپژوهش
http://www.jocs.ir 

 

 
 

 ریزرخساره وکستون با روزنبران فراوان همراه با رودیست. -11شکل

 

 : پکستون با روزنبران فراوان همراه با رودیست11رخساره شماره ریز

ایتی قرار ای میکرباشد که در زمینهرخساره شامل روزنبران با پوسته پرسالنوز به همراه رودیست فراوان میتوصیف: آلوکم اصلی این ریز

 دارد. 

ها این ریز رخساره مانند رخسارهتفسیر: با توجه به فابریک رسوبی نظیر جورشدگی خوب و بافت میکرایتی و همراهی با سایر ریز

رخساره در میدان نفتی اهواز توسط )امیدوار و شود. مشابه این ریزرخساره قبلی در محیطی پرانرژی به شول رمپ داخلی نسبت داده میریز

 (.21گزارش شده است )شکل [5](2717همکاران، 
 

 
 

 ریزرخساره پکستون با روزنبران فراوان همراه با رودیست. -12شکل

 

 : وکستون12رخساره شماره ریز

کستون و ای میکرایتی و با بافت ورخساره شامل میلیولید و رودیست با فراوانی بسیار کم بوده که در زمینهتوصیف:آلوکم اصلی این ریز

 رخساره محیط رسوبی با آثار آشفتگی همراه بوده است.باشد. در این ریزسیمان همراه می

زی به مقدار کم و آثار آشفتگی در محیط و حضور سیمان که بیانگر محیط پرانرژی است که در حضور روزنبران کف تفسیر: با توجه به

رخساره در اثر آن گل آهکی از محیط شسته و سیمان در فضاهای خالی آن جایگزین شده است. شرایط موجود حاکی از رسوبگذاری این ریز

 (.27شد )شکلبامحیطی پرانرژی در شول رمپ داخلی می
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 ریزرخساره وکستون. -13شکل

 

 (Restricted Lagoonهای الگون محصور شده )رخسارهریز

 : دولستون13رخساره شماره ریز
 ی اصلی آن را تشکیل داده است. رخساره کال فاقد فسیل، و دولومیت زمینهتوصیف: این ریز

رخساره به دلیل عدم وجود اجزای اسکلتی و غیر اسکلتی، نبود شواهد خروج از آب و همچنین موقعیت قرارگیری در ریزتفسیر: این 

 (.24توالی در بخش کم انرژی الگون محصور شده در رمپ داخلی نهشته شده است )شکل
 

 
 

 ریزرخساره دولستون. -14شکل
 

 های فسیلی: مادستون حاوی خرده14رخساره شماره ریز
رایتی ای میکهای اسکلتی و خاپوستان و رودیست همراه بوده که در زمینهرخساره با مقدار خیلی کم خردهتوصیف: آلوکم اصلی این ریز

 قرار دارند.

 ها در اینهمچنین حضور رودیستها که حاکی از شرایط نامناسب زندگی و زمینه میکرایتی و تفسیر: با توجه به مقدار کم آلوکم

 (.25باشد )شکلهای کم عمق الگون محصور شده در رمپ داخلی میرخساره بیانگر محیط کم انرژی در بخشریز
 

 
 

 های فسیلی.ریزرخساره مادستون حاوی خرده -15شکل
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 : دولستون15رخساره شماره ریز
 است. 27رخساره شماره باشد و همانند ریزرخساره کال فاقد فسیل و با بافت دولومیتی میریزتوصیف: این 

رخساره نیز در محیط الگون محصور شده در رمپ داخلی داده شده این ریز 27رخساره شماره تفسیر: با توجه به توضیحاتی که برای ریز

 (.26نهشته شده است )شکل

 
 

 ریزرخساره دولستون. -16شکل

 

 زی و رودیست: وکستون حاوی میلیولید و روزنبران کف16رخساره شماره ریز

ساره رخرخساره بوده که نسبت به ریزهای غالب این ریززی مانند میلیولید، نزازاتا به همراه رودیست از آلوکمتوصیف: روزنبران کف

 اند.ای میکرایتی قرار گرفتهبرخوردارند که در زمینهاز فراوانی بیشتری  23شماره 

دن وتفسیر: با توجه به میلیولید و نزازاتا و رودیست و تنوع کم فونا، و نبود فوناهای دریای باز و غالب بودن میکرایت، بیانگر کم انرژی ب

های محصور شده سب زندگی برای موجودات در محیطمحیط و ارتباط ضعیف آن با دریای باز است. تنوع کم روزنبران حاکی از شرایط نامنا

تر رخساره به بخش میانی و کم انرژی(، در نتیجه این ریز1929دهد )فلوگل، کم عمق است، جایی که در آن نوسانات شوری و دما رخ می

)ویلسون،  8FZو  [22] (1929)فلوگل،  16MFرخساره معادل ( تعلق دارد. با توجه به شرایط مذکور این ریزRestritedالگون محصور شده یا )

 [6](2712رخساره در میدان نفتی آب تیمور در محیط الگون محصور شده توسط )مهرابی و همکاران، باشد. مشابه این ریزمی [21] (2135

 (.23گزارش شده است )شکل
 

 
 

 زی و رودیست.کفریزرخساره وکستون حاوی میلیولید و روزنبران  -17شکل

 

 زی: مادستون حاوی میلیولید و روزنبران کف17رخساره شماره ریز
زی با فراوانی رخساره هستند. دیگر روزنبران کفهای غالب این ریززی مانند میلیولید، نزازاتا با فراوانی کم از آلوکمتوصیف: روزنبران کف

 ای از میکرایت قرار گرفته اند.زمینه باشد که درهای فرعی آن میکم نیز از آلوکم

زی وابسته به نور و زمینه میکرایتی و نبود آثار زیست آشفتگی و شرایط پرانرژی، این تفسیر: با توجه به فراوانی کم روزنبران کف

در رمپ داخلی تعلق دارد و  (Restrictedتر الگون محصور شده یا )به بخش میانی و کم انرژی 26رخساره شماره رخساره نیز مانند ریزریز

رخساره در باشد. مشابه این ریزمی [21] (2135)ویلسون،  8FZو  [22] (1929)فلوگل،  16MFرخساره معادل با توجه به شرایط مذکور این ریز

 (.28گزارش شده است )شکل [5](2717میدان نفتی اهواز در الگون محصور شده توسط )امیدوار و همکاران، 
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 زی.ریزرخساره مادستون حاوی میلیولید و روزنبران کف -18شکل

 مدل محیط رسوبی
های قدیمی و امروزی مدل محیط رسوبی سازند ها و تغییرات عمودی آنها، نوع اجزای اسکلتی و مقایسه با محیطبراساس نوع رخساره

 (Wilson, 1975در ارائه این مدل رسوبی از مدلهای ارائه شده توسط محققینی همچون ) سروک در منطقه مورد مطالعه مشخص گردید.

ای سازند سروک در برش تاقدیس چناره منجر به شناسایی شش زیر محیط رخسارهاستفاده گردید. مطالعه ریز [22] (Flugel, 2010و ) [21]

ای رتیب در حوضه، رمپ خارجی و رمپ میانی و سه زیر محیط رخسارهای اول به تای شد که محل تشکیل سه زیر محیط رخسارهرخساره

ه و های پیوستهای پرشیب مانند نبود ریفاند. با توجه به عدم وجود عوارض ناشی از رسوبگذاری در قسمتدیگر در رمپ داخلی نهشته شده

رسوبگذاری سازند سروک را در ناحیه مورد مطالعه به توان محیط رسوبات لغزشی و ثقلی، المیناسیون، طبقات پیچیده و توربیدایتی نمی

ه ها، توالی مورد مطالعه در یک رمپ کربناتدار نسبت داد. براساس، جامعه زیستی، بافت رسوبی، ارتباط عمودی رخسارهپالتفرم کربناته حاشیه

شود که محیط کم عمق با انرژی زیاد الق می(. رمپ کربناته به محیط رسوبی با شیب مالیم و کم اط21هموکلینال نهشته شده است )شکل

. یک رمپ [22] (1929دهد )فلوگل، کند، در این محیط )رمپ( هیچ گونه شکستگی در شیب رخ نمیرا به محیط عمیق و کم انرژی تبدیل می

ک مپی با زاویه شیب کمتر از یشود، رمپ کربناته هموکلینال، رهای حوضه وصل میکربناته از یک سو به خط ساحلی و از سوی دیگر به الیه

 . [22] (1929باشد )فلوگل، درجه می

های کشندی دیده های ساحلی و پهنههای الگون محصور و نیمه محصور و شول تشخیص داده شده و رخسارهدر رمپ داخلی بخش

داده و الگون محصور شده باالترین  های مربوطه به رمپ داخلی بیشترین ستبرا و کمترین ژرفای این رمپ را تشکیلنشده است. رخساره

ع مرخساره رمپ کربناته هموکلینال است. در الگون براساس فراوانی صدف روزنبران بدون منفذ مانند آلوئولینا، نزازاتا و میلیولید و نوع تج

زی با تنوع باال و بران کفهای حاوی روزنفونا، قابل تقسیم به الگون محصور و نیمه محصور است که در الگون نیمه محصور با رخساره

باشد )فلوگل، گردد. مشخصات فون و فلور حاکی از رسوبگذاری در آبهای کم عمق با شرایط کم انرژی میهای رودیست مشخص میخرده

 الگون نیمهزی بدون منفذ و فقدان موجودات استنوهالین )حساس به شوری( از . الگون محصور شده با تنوع کمتر روزنبران کف[22] (1929

گردد، در بخش شول وجود سیمان حاکی از آن است که گل کربناته در اثر افزایش انرژی از محیط شسته شده و فضای محصور مشخص می

های ناحیه مورد مطالعه بوده ترین رخسارههای شول و رمپ میانی پرانرژیرخساره. ریز[22] (1929خالی توسط سیمان پر شده است )فلوگل، 

 زیاند. در رمپ خارجی با افزایش عمق و کم انرژی شدن محیط، حضور فوناهای کفهای اسکلتی و آشفتگی زیستی همراه بودهخرده که با

تر با فقدان موجودات روزنبر بدون منفذ و حضور فونای پالنکتون و های عمیقنسبت به رمپ داخلی و میانی بسیار کمتر شده است، در بخش

 کسیژن به نهشته شدن رسوبات در حوضه داللت دارد.آبهای با محیط کم ا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   1.0mm     
500μm    

http://www.jocs.ir/


 

 41 - 22، ص 4311، تابستان  5زمین، شماره  های کاربردی در علومپژوهش
http://www.jocs.ir 

 
 

 مدل محیط رسوبی سازند سروک در برش تاقدیس چناره. -19شکل

 

 گیرینتیجه
رخساره در منطقه مورد مطالعه گردیده است. این ریز 23مقطع میکروسکوپی از سازند سروک، منجر به شناسایی  277بررسی 

، های استاندارد ارائه شده توسط )فلوگلرخسارهبافتی، محتوای فسیلی و اجزای غیر اسکلتی و مقایسه با ریزها براساس مشخصات رخسارهریز

اند، سه زیر محیط اول به ترتیب در حوضه، رمپ خارجی و میانی و ای قرار گرفتهمحیط رخسارهزیر 6در  [21] (2135و )ویلسون،  [22] (1929

ن ها داشته و رخساره پرانرژی سد در ایاند. رمپ داخلی بیشترین ستبرا را نسبت به دیگر رمپنهشته شدهسه زیر محیط دیگر در رمپ داخلی 

و  [22] (1929های شناسایی شده و با استفاده از الگوهای استاندارد )فلوگل، محیطها و زیررخسارهمنطقه شناسایی نشده است. براساس ریز

 سازند سروک در برش تاقدیس چناره رمپ کربناته هموکلینال تشخیص داده شده است.   مدل محیط رسوبی [21] (2135)ویلسون، 
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 مراجعمنابع و 

 . 2731،صفحه 576،شناسیطرح تدوین کتاب زمین ،شناسی کشورسازمان زمین ،شناسی زاگرسچینه ،ه. ،مطیعی [2]

رخساره سازند نگاری سکانسی و ریزچینه ،ع. ،صیرفیان ،ع. ،غبیشاوی ،ع. ،طاهری ،ح. ،وزیری مقدم ،ح. ،صفدری ادیمی [1]

 .69،2781 -48صفحات  ،(2) 7 ،های رسوبیپژوهشی رخساره -نشریه علمی ،سروک در جنوب غرب فیروزآباد

نگاری سکانسی سازند سروک در شمال شرق گچساران )تنگ ها و چینهرخسارهمحمودی رنانی، الف.، طاهری، ع.، ریز [7]

 .2719، 218 -288(: صفحات 1) 4های رسوبی، رخساره پژوهشی -گرگدار(، نشریه علمی

پور بناب، ح.، کمالی، م.، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک )بخش باالیی( در شاهوردی، ن.، رحیم [4]

 .2717، 244 -11، صفحات 84میدان نفتی سیری اسفند، پژوهش نفت، شماره 

نگاری بخش باالیی سازند سروک در چینهمطالعه محیط رسوبگذاری و زیستامیدوار، م.، مهرابی، ح.، سجادی، ف.،  [5]
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