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مطالعه خصوصیات مخزنی سازند سروک و تعیین مرز آن با سازند ایالم
به طریق ژئوشیمیایی در تاقدیس چناره ،جنوب لرستان
2

الهام اسدی مهماندوستی *  ،1احمد اسدی

-6استادیار گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
-9دانشجوي کارشناسیارشد گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
پذیرش مقاله6925/6/61 :
تأیيد نهایی مقاله6925/2/96 :
چكیده
سازند سروک به سن آلبين تا سنومانين به عنوان یکی از مهمترین سنگ مخزنهاي کربناته ایران میباشد که
در حوضه رسوبی زاگرس تا حوضه خليج فارس داراي گسترش زیادي است .در این تحقيق یک رخنمون سطحی
از سازند سروک به ضخامت  744متر در تاقدیس چناره واقع در جنوب لرستان مورد مطالعه قرارگرفت .سنگ-
شناسی سازند سروک در منطقه مورد مطالعه از سنگ آهک تودهاي ،متوسط تا نازک الیه میباشد .مرز باالیی
آن با سازند ایالم به دليل تشابه سنگشناسی مشکل است اما با استفاده از دادههاي مربوط به ایزوتوپ کربن
 69و عناصر اصلی و فرعی مرز بين این دو سازند به طور دقيق مشخص گردید .همچنين شواهد ژئوشيميایی
نشان دادند که مرز بين رخداد سنومانين-تورونين در منطقه مورد مطالعه با دادههاي جهانی تطابق دارد.
مطالعات رسوبشناسی و بررسی رخسارهاي  611مقطع نازک از سازند سروک در تاقدیس چناره منجر به
تشخيص  69ریزرخساره شد که در چهار کمربند رخسارهاي جزرومد ،الگون ،سد و دریاي باز نهشته شدهاند .با
توجه به ریزرخسارههاي شناخته شده و مقایسه آنها با ریزرخسارههاي استاندارد ،عدم حضور ساختارهاي ریفی
و رخساره هاي ریزشی و لغزشی ،محيط رسوبی این سازند کربناته رمپ تشخيص داده شده است .فرآیندهاي
دیاژنزي که سازند سروک را در تاقدیس چناره تحتتاثير قرار دادهاند شامل :سيمانی شدن ،دولوميتی شدن،
انحالل ،تراکم ،نئورموفيسم ،ميکریتی شدن ،سيليسی شدن و آهندار شدن است .همچنين مطالعه با
ميکروسکوپ کاتدولومينسانس نشان داد که سيمانهاي سازند سروک در برش مورد مطالعه در سه محيط
دیاژنتيکی جوي ،دریایی و تدفينی تشکيل شدهاند.
واژههای كلیدی :ایزوتوپ کربن ،تاقدیس چناره ،دیاژنز ،ریزرخساره ،سازند سروک ،کاتدولومينسانس.

* -نویسنده مسئول09611190112 :

Email: e.sadi@khu.ac.ir
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همکاران9069 ،؛ اسدي مهماندوستی و همکاران،
9069؛ رحيمپور بناب و همکاران9069 ،؛ محرابی
و رحيمپور بناب .)9067 ،اما بررسی و مطالعه
ویژگیهاي مخزنی این سازند در حوضه زاگرس و
مرز آن با سازندهاي ایالم و سورگاه قابل بحث و
بررسی است .بر این اساس یک رخنمون سطحی از
سازند سروک در تاقدیس چناره واقع در جنوب
لرستان انتخاب شد تا با بررسی دقيق ویژگیهاي
سنگشناسی ،مطالعه ریزرخسارهها ،شناسایی
محيط رسوبی ،بررسی خصوصيات دیاژنتيکی و
تعيين مرز سازند سروک با سازند ایالم بتوان تصویر
دقيق از وضعيت رسوبشناسی دیرینه حوضه مورد
مطالعه در زمان تشکيل سازند مخزنی سروک در
تاقدیس چناره را مشخص نمود.
هاي بسيار کوچکی از این سازند در یال جنوبی
مشاهده میشود .اصلیترین و گستردهترین
رخنمون در این تاقدیس ،سازند آسماري میباشد

مقدمه
سازند سروک در ایران داراي بيش از  90درصد نفت
خام درجا میباشد که دومين مخزن بعد از سازند
آسماري در حوضه زاگرس را تشکيل میدهد .افزون
بر این ،سازند سروک سفرههاي آب زیرزمينی و
چشمههاي زیادي را در حوضه زاگرس در خود جاي
داده است (رئيسی و کرمی6224 ،؛ احمديپور،
 .)9009تاکنون مطالعات زیادي بر روي ویژگیهاي
رسوبشناسی نظير مطالعه ریزرخسارهها ،محيط
رسوبی و چينهشناسی سکانسی سازند سروک
صورت گرفته است (نظير :فرزدي6946 ،؛ کيوانی،
6949؛ السمی و جليليان6941 ،؛ قالوند6911 ،؛
غبيشاوي و همکاران9060 ،؛ رحيمپور بناب و
محدوده مورد مطالعه

تاقدیس چناره با طول  95کيلومتر و پهناي 1
کيلومتر در  50کيلومتري شمال اندیمشک ،در
کمربند چينخورده-رانده زاگرس واقع شده است.
تاقدیس چناره در عرضهاي جغرافيایی ' 99° 75و
' 99° 00غربی و طولهاي جغرافيایی ' 71° 65و
' 71° 00شمالی در زون لرستان قرار گرفته است.
دسترسی به برش مورد مطالعه از طریق جاده
اندیمشک به خرمآباد و پس عبور از تونلهاي  7و

که شامل نهشتههاي آهکی به سن اليگوسن-
ميوسن است .در یال شمالی سازند پابده شامل
رسوبات رسی به سن پالئوسن تا اليگوسن است که
به طرف یال جنوبی به سازندهاي اميران شامل
سيلتستون و ماسهسنگ سبز به سن کرتاسه تا
پالئوسن ،تله زنگ شامل سنگ آهکهاي
خاکستري تا قهوهاي رنگ با سن پالئوسن تا ائوسن
ميانی ،کشکان شامل رسوبات آواري قرمز رنگ به
سن پالئوسن ،شهبازان شامل دولوميت و سنگ
آهکهاي دولوميتی با رنگ سفيد به سن ائوسن
ميانی تا ائوسن پسين ،به صورت جانبی تبدیل
میشود .تغييرات جانبی این رخسارهها در این
منطقه به عملکرد گسل راندگی مدفون باالرود
نسبت داده میشود (پتينسون و تيکين.)6246 ،
سازند گورپی شامل مارن و شيلهاي خاکستري
مایل به آبی به سن کامپانين تا پالئوسن است.
سازندهاي سروک و ایالم در لوالي تاقدیس چناره

 5در  55کيلومتري جاده اندیمشک-خرمآباد
امکانپذیر است (شکل  .)6جوانترین واحدهاي
سنگشناسی تاقدیس چناره پس از نهشتههاي
کواترنري ،ماسهسنگ و سيلتستون سازند آغاجاري
به سن ميوسن-پليوسن میباشد که رخنمونهاي
کوچکی از آن محدود به بخش جنوبشرق یال
شمالی است .رخنمون بسيار کوچکی از بخش
لهبري نيز در جنوب روستاي رزه قابل مشاهده
است .گسترش سازند گچساران (شامل تناوبی از
ژیپس ،نمک و سيلتستون به سن ميوسن) ،نيز
بيشتر در یال شمالی دیده میشود و فقط رخنمون
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تاقدیسهاي موجود در منطقه لرستان داراي روند
شمالغرب -جنوبشرق میباشد .به نظر
حاجعلیبيگی و همکاران ( )6914بيشتر
شکستگیهاي موجود در تاقدیس چناره تحتتاثير
عواملی نظير تنش ناشی از گسل مدفون باالرود و
تنشهاي حاصل از چين خوردگی به وجود آمدهاند.

رخنمون دارند که مرز باالیی سازندهاي سروک و
ایالم با نهشتههاي گورپی در آن تاقدیس پيوسته
است.
تاقدیس چناره از لحاظ تقسيمبندي تکتونيکی
(علوي )9007 ،در جنوب پهنه لرستان و در شمال
فروبار دزفول و در کمربند چين خورده – رانده
زاگرس قرار دارد .این تاقدیس همانند دیگر

شکل  :6راههاي دسترسی به برش مورد مطالعه واقع در تاقدیس چناره که با عالمت ستاره مشخص شده است (اقتباس
از اطلس راههاي ایران .)6910

دیاژنزي و تعيين محيط دیاژنتيکی سيمانها
تعدادي از مقاطع نازک ميکروسکوپی به وسيله
ميکروسکوپ کاتدولومينسانس در پژوهشگاه
صنعت نفت عکسبرداري شد .براي مطالعه و نام-
گذاري سنگ آهکها از طبقهبندي دانهام (دانهام،
 )6219و امبري و کلوان (امبري و کلوان)6246 ،
و براي تعيين ریزرخسارهها از مدل رسوبی فلوگل
(فلوگل )9060 ،و به منظور تعيين محيط رسوبی
از مدل بورچت و رایت (بورچت و رایت)6229 ،
استفاده شد .همچنين به منظور تعيين مرز دقيق
سازندهاي سروک و ایالم در تاقدیس چناره 65
نمونه از سازند سروک و  60نمونه از سازند ایالم
(در مجموع  95نمونه) جهت انجام آزمایشهاي
ژئوشيميایی انتخاب شدند .نمونههاي انتخاب شده

مواد و روشها
براي انجام این تحقيق بعد از جمعآوري اطالعات و
دادههاي اوليه ،منطقه مورد نظر انتخاب و بازدید
صحرایی جهت آشنایی با زمينشناسی کلی منطقه،
تعيين مرز باال و پایين سازندها ،انتخاب بهترین و
کاملترین توالی چينهشناسی از سازند سروک و
نمونهبرداري از آن به عمل آمد .سپس از  611نمونه
سنگ برداشت شده از سازند سروک مقاطع نازک
ميکروسکوپی تهيه شد .رنگ آميزي بخشی از
مقاطع نازک ميکروسکوپی توسط محلول آليزارین
قرمز ( )Red-sو فروسيانيد پتاسيم به روش
دیکسون (دیکسون )6215 ،به منظور تشخيص
کانی کلسيت از دولوميت ،صورت گرفت .همچنين
به منظور مطالعه تغييرات بافتی ،فرآیندهاي
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الیههایی از سنگ آهکهاي رسی و شيل تشکيل
شده است (شکل  9الف) .در مرز بين سازندهاي
سروک و ایالم واحدي از سنگ آهک تا سنگ
آهکهاي رسی مشکوک به سازند سورگاه و یا الفان
دیده می شد .ابتدا تصور بر این بود که این بخش
احتماالً سازند سورگاه باشد اما با توجه این که واحد
مورد نظر بسيار محدود بوده و رخنمون و گسترش
کمی دارد و همچنين نبود ویژگیهاي سازند
سورگاه مانند نوع ترکيب سنگشناسی ،رخسارهاي
و فقدان فسيلهاي پالنکتونيک ،مشخص شد که
سازند سورگاه در این برش رخنمون ندارد و درواقع
بخش مورد نظر جزئی از سازند سروک است (شکل
 9الف قسمت  .)bسازند سروک در برش مورد
مطالعه شامل  744متر سنگ آهک تودهاي،
متوسط تا نازک الیه چرتی (شکل  9ب) و
اویستردار میباشد (شکل  9ج) .که مرز آن با سازند
ایالم به صورت ناپيوسته است (شکل  .)5شيب
الیهها از یال به طرف هسته تاقدیس بيشتر میشود،
بهطوريکه در هسته چين ،شيب الیههاي سازند
سروک تقریباً  20درجه است.

توسط مته دندانپزشکی حداالمکان از زمينه
ميکرایتی پودر شده و سپس جهت انجام
آزمایشهاي ژئوشيميایی به آزمایشگاه ژئوشيميایی
در دانشگاه ایالتی کاليفرنيا در فلورتون آمریکا
()California State University, Fullerton
فرستاده شد .آزمایشهاي انجام شده بر روي
نمونهها شامل تعيين عناصر اصلی و فرعی با
استفاده از دستگاه Inductively Coupled ( ICP
 )Plasmaو تعيين ایزوتوپ کربن  69میباشد.
بحث و نتایج
چینهشناسی سازند سروک در برش مورد مطالعه

مرز زیرین سازند سروک با سازند کژدمی در
تاقدیس چناره دیده نمیشود ،در نتيجه
قدیمیترین سازند در این تاقدیس سازند سروک
میباشد .بخش باالیی سازند سروک در برش مورد
مطالعه به صورت سنگ آهکهاي تودهاي و
صخرهساز است .همچنين بخش ابتدایی سازند ایالم
نيز در این برش بيشتر از سنگ آهکهاي ضخيم تا
نازکالیه با الیهبندي منظم و رنگ روشن و با ميان

شکل  : 9الف) نماي از مرز بين سازندهاي سروک و ایالم و واحد سنگی مشکوک به سازند سورگاه ( ،)bب) سنگ
آهکهاي چرتدار سازند سروک و ج) افقهاي اویستردار سازند سروک در برش چينهشناسی تاقدیس چناره.
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ریزرخساره  :MT- 2مادستون تا مادستون دولومیتی

بررسی ریزرخسارهها :مطالعه و بررسی
ميکروسکوپی سنگهاي کربناته سازند سروک در
برش چينهشناسی تاقدیس چناره منجر به
شناسایی  69ریزرخساره شد که در  7کمربند
رخسارهاي شامل پهنه جزرومدي ،الگون ،سد و
دریاي باز به شرح زیر رسوبگذاري کردهاند:

شده

( Dolomitised

to

Mudstone

)Mudestone

در این رخساره بيشتر حجم رسوبات از ميکریت و
دولوميکرایت به همراه کمتر از  %5آلوکم اسکلتی
تشکيل شده است که فاقد ساختار الميناسيونی
است (شکل  9ب) .در برخی بخشها دولوميتی
شدن اوليه باعث میشود تا نام سنگ به
دولومادستون تغيير یابد .از آلوکمهاي زیستی این
ریزرخساره میتوان به فرامينيفرهاي پورسالنوز
نظير  Shlumbergeri Dicyclinaاشاره کرد که بر
اثر انتقال از محيطهاي زیر جزرومدي در این بخش
دیده میشوند .استيلوليتی شدن ،آغشتگی به
اکسيد آهن و دولوميتی شدن از فرآیندهاي
دیاژنتيکی مشاهده شده در این ریزرخساره هستند.
تفسير :عدم وجود آشفتگی زیستی و همچنين
وجود فوناي محدود به الگون بيانگر تشکيل این
ریزرخساره در پهنه جزرومد است .عالوه بر این
وجود دولوميکرایتها میتواند نشان دهنده
همزمانی با رسوبگذاري در مراحل اوليه دیاژنز
باشد .آدابی ( )9002دولوميکرایتها را به زیرمحيط
جزرومدي نسبت میدهد که در اثر جانشينی
آراگونيت یا کلسيت با منيزیم باال تشکيل شدهاند.
با توجه به ویژگیهاي ذکر شده این رخساره را
میتوان معادل با ریزرخساره پيشنهادي RMF 19
معرفی شده توسط فلوگل (فلوگل )9060 ،دانست
که به زیرمحيط جزرومد از رمپ داخلی نسبت داده
شده است.

الف) ریزرخسارههای پهنه جزرومدی
ریزرخساره  :MT-1بایندستون با فابریک فنسترال
()Fenestral Bindstone

ویژگی اصلی این ریزرخساره تناوب المينههاي
آهکی با فابریک فنسترالی است .حفرات چشم
پرندهاي ثانویه بوده و ارتباطی با فابریک اوليه سنگ
کربناته ( )non-fabric selective cavitiesندارند
(فلوگل .)9060 ،این حفرات به صورت المينهاي و
داراي جهت یافتگی میباشند و توسط سيمان
کلسيتی پر شدهاند (شکل 9الف) .عوامل زیادي از
جمله خشک شدن ،تغيير شکل در رسوبات نرم،
خروج حباب گاز ،قالبهاي تبخيري ،حفاري به
وسيله سيانوباکتريها و آبگيري لجنهاي کربناتها
در تشکيل این نوع فابریک دخالت دارند (فلوگل،
 .)9060درصد آلوکم (فرامينيفرهاي بنتيک،
دوکفهايها و خردههاي زیستی) موجود در این
رخساره بسيار کم میباشد .فرآیندهاي دیاژنتيکی
نظير استيلوليتی شدن و آغشتگی به اکسيد آهن
در این ریزرخساره قابل مشاهده است.
تفسير :وجود ساخت چشم پرندهاي ،ساختار
المينهاي ،کمبود آثار زیستی و آغشتگی به اکسيد
آهن میتواند نشاندهنده خروج از آب باشد .با توجه
به خصوصيات ذکر شده میتوان این ریزرخساره را
با ریزرخساره پيشنهادي  RMF 23فلوگل (فلوگل،
 )9060مقایسه کرد که متعلق کمربند رخسارهاي
محيط جزرومد ) (Peritidalاز محيط رمپ داخلی
میباشند.

ب) كمربند رخسارهای الگون
ریزرخساره  :MT- 3وكستون حاوی فرامینیفرهای
بنتیک ()Benthic Foraminifera Wackestone

فرامينيفرهاي پورسالنوز به خصوص ميليوليدها از
اجزا اصلی این ریزرخساره میباشند (شکل  9ج) که
در زمينه ميکرایتی پراکنده شدهاند .فرامينيفرهاي
بنتيک دیگري که به همراه ميليوليدها در این
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رخساره مشاهده شده است میتوان به ميکرایتی
شدن ،استيلوليتی شدن و شکستگی اشاره کرد.
تفسير :ویلسون ( )6245حضور فراوان پلوئيدها را
به الگون نسبت داده است هر چند پلوئيدها
میتوانند در محيطهاي مختلف جزرومد ،الگون و
آبهاي عميق یافت شوند (تاکر و رایت6220 ،؛
فلوگل .)9060 ،حضور پلوئيد در کنار فرامينيفرهاي
بنتيک در زمينه گلی تا سيمانی میتواند بيانگر
تشکيل این ریزرخساره در الگون باشد .این
ریزرخسار معادل ریزرخساره پيشنهادي RMF 20
فلوگل ( )9060میباشد که به محيط الگون از رمپ
داخلی نسبت داده شده است.

ریزرخساره قابل مشاهده هستند شامل مواردي
نظير:
Nezzazata sp, sircolcoulina certacea,
Textularia Sp. Pseudolituonella richeli.
Penerpplis turonicus. Cisalveolina lenneri.
Dicyclina Shlumbergeri Cisalveolina fallax

میباشند .همچنين آلوکمهاي مانند خردههاي
جلبک قرمز و پلوئيد نيز به مقدار کمتر در کنار
فرامينيفرهاي بنتيک دیده میشوند .مشابه این
ریزرخساره در تاقدیس ميش در منطقه گچساران
(اسدي مهماندوستی ،)9069 ،تاقدیس بنگستان
(غبيشاوي و همکاران )9060 ،و ميدان نفتی آب
تيمور (رحيمپور بناب و همکاران )9069 ،براي
سازند سروک معرفی شده است.
تفسير :ميليوليدها در محيط کمعمق ،با گردش آب
محدود و نيمه شور تا شوري باال دیده میشوند
(فلوگل .)9060 ،همچنين گيل (گيل)9000 ،
مجموعه ميليوليدها را به محيط الگون نسبت داده
است .با توجه به ویژگیهاي بيان شده میتوان
نتيجه گرفت که رسوبگذاري این رخساره در
محيط الگون صورت گرفته است (آدابی و همکاران،
 .)9065این ریزرخساره معادل ریزرخساره
پيشنهادي  RMF 20معرفی شده توسط فلوگل
(فلوگل )9060 ،میباشد که به محيط الگون از
رمپ داخلی تعلق دارد.

ریزرخساره  :MT- 5وكستون تا پكستون حاوی
اویستر و فرامینیفرهای بنتیک ( Benthic
Foraminifera Oyester Wackestone to
)Packstone

در این ریزرخساره اویستر از خانواده دوکفهايها به
عنوان یک آلوکم اسکلتی اصلی دیده میشود .در
برخی از نمونهها فرامينيفرهاي بنتيک و پلوئيدها
در البهالي اویسترها به دام افتادهاند (شکل  9ه).
فرآیندهاي دیاژنتيکی مانند سيليسی شدن،
دولوميتی شدن و شکستگی نيز در این رخساره به
وفور قابل مشاهده هستند.
تفسير :قطعات اویستر از خانواده دوکفهايها
میتوانند در بخشهاي کمعمق و پرانرژي سد قرار
گيرند و در اثر امواج آب دریا خردشده و به
محيطهاي دیگر انتقال یابند (کارانت و همکاران،
 .)9000فلوگل ( )9060حضور اویسترها را به
محيط رمپ داخلی نسبت داده است .همچنين
وجود فرامينيفرهاي بنتيک نظير ميليوليد یک
الگون محدود شده ،کمانرژي با گردش آب محدود
و یا محيطی پشت ریف که مواد مغذي زیادي دارد
را مشخص میکند (ریسيس و هاتينگر.)6217 ،
براساس موارد ذکر شده میتوان استنباط کرد که
این ریزرخساره متعلق کمربند رخسارهاي الگون به

ریزرخساره  :MT-4پكستون حاوی پلوئید و
فرامینیفرهای بنتیک ( Benthic Foraminifera
)peloidal Packstone

ویژگی اصلی این رخساره فراوانی پلوئيد و
فرامينيفرهاي بنتيک نظير
certacea,

sircolcoulina

Nezzazata sp,
Textularia Sp

میباشد که در زمينه ميکرایتی تا اسپارایتی نهشته
شدهاند .همچنين آلوکمهاي دیگري نظير
خردههاي رودیست ،خردههاي خارپوست و
دوکفهايها نيز در این رخساره شناسایی شدهاند
(شکل  9د) .از فرآیندهاي دیاژنتيکی که در این
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مشاهده هستند (شکل  7الف) .آلوکمهاي موجود
دراین ریزرخساره داراي گردشگی خوب و
جورشدگی متوسط میباشند .اکثر دانهها با پوشش
ميکرایتی پوشيده شدهاند که حتی در برخی
نمونهها کورتوئيد تشکيل دادهاند .الزم به ذکر است
مشابه این ریزرخساره در سازند سروک توسط
وزیري مقدم و صفري ( )6919در ناحيه سميرم
گزارش شده است.
تفسير :ميزان گردشدگی خوب ،نبود زمينه ميکریت
و بافت گرینستونی نشان دهنده رسوبگذاري این
ریزرخساره در محيط پرانرژي و کمعمق را دارد.
همچنين وجود اکستراکلستها نشان دهنده
جابهجایی این آلوکمها و انرژي باالي محيط است
(بورچت و رایت .)6229 ،این ریزرخساره مشابه
ریزرخساره پيشنهادي  RMF 27معرفی شده توسط
فلوگل ( )9060میباشد و براساس ویژگیهاي بيان
شده به محيط سد به طرف رمپ ميانی تعلق دارد.

طرف سد میباشد .این ریزرخساره را میتوان معادل
با  RMF 15فلوگل (فلوگل ،)9060 ،در نظر گرفت
که به محيط رمپ داخلی تعلق دارد.
ج) كمربند رخسارهای سد
ریزرخساره  :MT-6پكستون حاوی اكینوئید و
فرامینیفرهای

بنتیک

( Benthic

)Foraminifera/Echinoid Packstone

آلوکمهاي اصلی در این ریزرخساره اجزاء زیستی
نظير فرامينيفرهاي بنتيک (با پوسته آگلوتينه)،
خردههاي اکينوئيد و رودیست در کنار آلوکم
غيراسکلتی پلوئيد در یک بافت دانه پشتبيان
هستند (شکل 9و) .تراکم مکانيکی ،استيلوليتی
شدن و رگچههاي انحاللی از جمله فرآیندهاي
دیاژنتيکی موجود در این ریزرخساره میباشند.
زمينه این ریزرخساره ميکرایت همراه با سيمان
بوده که در برخی نقاط از ضخامت سازند سروک به
صورت ثانویه بلورهاي دولوميت قابل تشخيص است
که این بلورهاي درشت و به صورت نيمه شکلدار
میباشند (سيبلی و گرگ.)6214 ،
تفسير :حضور خردههاي رودیست و اکينوئيد در
کنار فرامينيفرهاي بنتيک در یک بافت دانه
پشتيبان با زمينه ميکرایتی و سيمانی میتواند
بيانگر تهنشست این ریزرخساره در محيط سدي به
طرف الگون باشد .این ریزرخساره مشابه RMF 26
فلوگل ( )9060میباشد که به رمپ ميانی تعلق
دارد.

ریزرخساره  :MT-8گرینستون حاوی خارپوست و
پلوئید ()Echinoid / Peloidal Grainstone

در این ریزرخساره پلوئيدها در کنار قطعات
خارپوست مهمترین آلوکمهاي تشکيل دهنده
میباشد .خردههاي رودیست نيز به مقدار کمتر در
این ریزرخساره قابل مشاهده هستند .آلوکمها در
این ریزرخساره در یک بافت دانه پشتيبان و با زمينه
سيمانی قرار گرفتهاند (شکل  7ب) .آلوکمهاي
موجود در این ریزرخساره داراي جورشدگی و
گردشدگی خوب میباشند .مشابه این ریزرخساره
در تاقدیس کمستان (قالوند )6911 ،معرفی شده
است.
تفسير :به دالیل وجود فابریک گرینستونی،
جورشدگی و گرد شدگی خوب ،نبود گل و سيمانی
شدن فضاي بين دانهها میتوان نتيجه گرفت که
شرایط تشکيل این رخساره در محيط پر انرژي و
باالي سطح اثر امواج ( )FWWBبوده است.
همچنين به دليل وجود اجزاء فسيلی دریاي باز

ریزرخساره  :MT-7گرینستون حاوی خردههای
رودیست ،خارپوست و پلوئید
()Peloidal/Echinoid/Rudist/Grainstone

خردههاي رودیستی از اجزاء اصلی این ریزرخساره
میباشد .از دیگر آلوکمهاي اسکلتی مشاهده شده
در این ریزرخساره میتوان به فرامينيفرهاي بنتيک
و خارپوست اشاره کرد .همچنين پلوئيدها به عنوان
مهمترین آلوکم غير اسکلتی در کنار کورتوئيد و
اکستراکلست در زمينه سيمانی در این رخساره قابل
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توجه به تغييرات عمودي ریزرخسارهها در شکل 5
میتوان مشاهده کرد که این ریزرخساره تنها در 97
متر بخش ميانی سازند سروک گسترش دارد (شکل
.)5
تفسير :وجود آلوکمهاي پالنکتون وابسته به دریایی
ژرف و ميکرایت فراوان نشانگر تهنشست این گروه
از رخسارهها در دریاي ژرف میباشد (ویلسون،
6245؛ برناس و همکاران9009 ،؛ آدابی و همکاران،
9060؛ آدابی و همکاران .)9065 ،این ریزرخساره
معادل  RMF 5فلوگل ( )9060دانست که به زیر
محيط رمپ خارجی تعلق دارد.

نظيرخردههاي خارپوست (هکل )6249 ،این
رخساره میتواند متعلق به محيط سد به طرف
دریاي باز در نظر گرفت .این ریزرخساره با
ریزخساره استاندارد  RMF26فلوگل ( )9060هم-
خوانی داردکه به رمپ ميانی تعلق دارد.
د) كمربند رخسارهای دریای باز
ریزرخساره  :MT- 9پكستون حاوی الیگوستژنید و
خردههای خارپوست
()Echinoid/Oligostiginid/Packstone

آلوکم غالب این ریزرخساره اليگوستژنيد و
روزنداران شناور و قطعات خارپوست میباشد که
در زمينهاي از ميکرایت نهشته شدهاند.
فرامينيفرهاي بنتيک به مقدار کم در کنار
اليگوستيژنيدها مشاهده میشوند (شکل  7ج).
فرآیندهایی مانند شکستگی ،استيلوليتی شدن و
فسفاتی شدن نيز در این رخساره قابل مشاهده
است .مشابه این ریزرخساره توسط تيموریان
( )6919براي سازند سروک در ناحيه خوزستان
معرفی شده است.
تفسير :با توجه به حضور خردههاي خارپوست،
روزن داران شناور و اليگوستژینيدها و همچنين
بافت پکستونی میتوان محيط تهنشست این ریز
رخساره را محيطی نسبتاً کمانرژي در دریاي باز زیر
سطح اساس امواج دریا ( )FWWBدانست
(ویلسون6245 ،؛ گيل9000 ،؛ فلوگل .)9060 ،این
ریز رخساره را میتوان معادل  RMF 7فلوگل
( )9060و به زیر محيط رمپ ميانی نسبت داد.

ریزرخساره  :MT- 11وكستون تا پكستون حاوی
خردههای فرامینیفرهای پالنكتونی ( Planktone
)Foraminifera Wackestone to Packstone

این رخساره داراي بافت وکستونی تا پکستونی
میباشد که عمدتاً از آلوکمهاي اسکلتی نظير
فرامينيفرهاي شناور و اليگوستژنيد تشکيل شده
است .از دیگر آلوکمهاي این ریزرخساره میتوان به
خردههاي خارپوست ،پلوئيد و خردههاي دوکفهاي
به مقدار بسيار کم اشاره کرد (شکل  7ه) .مشابه
این ریزرخساره در تاقدیس بنگستان براي سازند
سروک (غبيشاوي و همکاران )9060 ،معرفی شده
است .بيشترین گسترش این ریزرخساره در بخش
ميانی سازند سروک میباشد (شکل .)5
تفسير :فراوانی فرامينيفرهاي پالنکتون و
اليگوستژینيدها و خردههاي خارپوست در زمينه
ميکرایت غالب نشان دهنده شرایط کمانرژي،
عميق ،زیر سطح اثر امواج طوفان ( )SWBو محيط
دریاي باز با شوري معمولی و دماي  90تا  95درجه
سانتيگراد (بارون )6219 ،میباشد .این ریزرخساره
معادل  RMF 3معرفی شده توسط فلوگل ()9060
میباشد که به زیر محيط رمپ خارجی تعلق دارد.

ریزرخساره  :MT-10مادستون حاوی فرامینیفرهای
پالنكتونیک

( Foraminifera

Planktonic

)Mudstone

این ریزرخساره عمدتاً از گل آهکی تشکيل شده
است .فرامينيفرهاي پالنکتونيک با فراوانی کمتر از
 5درصد در این ریزرخساره قابل تشخيص است
(شکل  7د) .از فرآیندهاي دیاژنتيکی موجود در این
ریزرخساره میتوان به پيریتی شدن اشاره کرد .با
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ریزرخساره  :MT-12وكستون حاوی اسپیكول

تفسير :محتوي فونایی (وجود اسپيکول اسفنج که
نشان دهنده محيط عميق میباشند) و وجود گل
فراوان نشانگر رسوبگذاري این ریزرخساره در
محيط عميقتر (ویلسون6245 ،؛ فلوگل )9060 ،و
زیر سطح اثر امواج طوفان ( )SWBاست .این
ریزرخساره را میتوان معادل RMF 1
فلوگل( )9060در نظر داشت که به زیر محيط رمپ
خارجی و بخشهاي عميق حوضه تعلق دارد.

اسفنج ()Sponges Spicule Wackestone

اجزاء اصلی تشکيل دهنده این ریزرخساره شامل
خردههاي سوزن اسفنج (مونواکسون) ،و به مقدار
کمتر اليگوستيژنيدها و روزنداران شناور در کنار
کلسیسفر است( .شکل  7و) .مشابه این ریزرخساره
براي سازند سروک در تاقدیس ميش در منطقه
گچساران (اسدي و مهماندوستی و همکاران،
 ،)9069تاقدیس بنگستان (غبيشاوي و همکاران،
 )9060و تاقدیس منگشت (قالوند )6911 ،معرفی
شده است.

شکل  :9ریزرخسارههاي سازند سروک :الف) بایندستون با فابریک فنسترال ،ب) مادستون تا دولومادستون ،ج) وکستون
حاوي فرامينيفرهاي بنتيک ،د) پکستون حاوي پلوئيد و فرامينيفرهاي بنتيک ،ه) وکستون تا پکستون حاوي اویستر و
فرامينيفرهاي بنتيک ،و) پکستون حاوي اکينوئيد و فرامينيفرهاي بنتيک.
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شکل  :7ریزرخسارههاي سازند سروک :الف) گرینستون حاوي خردههاي رودیست ،خارپوست و پلوئيد ،ب) گرینستون
حاوي خارپوست و پلوئيد ،ج) پکستون حاوي اليگوستژنيد و خردههاي خارپوست ،د) مادستون حاوي فرامينيفرهاي
پالنکتون ،ه) وکستون تا پکستون حاوي خردههاي فرامينيفرهاي پالنکتونی ،ي) وکستون حاوي اسپيکول اسفنج.
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شکل  :5ستون سنگشناسی و ریزرخسارههاي سازند سروک در برش چينهشناسی مورد مطالعه.

حد گل ،سيلت و به مقدار کمتر ماسه و عدم وجود
اندازه دانههاي در اندازه گراول و عوامل چارچوب
ساز  )9عدم وجود رسوبات ریفی  )9عدم وجود
قطعات و خردههاي زیستی مناطق کمعمق در
مناطق عميق در رخسارهها  )7عدم وجود
آلوکمهایی مانند پيزوئيد و کورتوئيد  )5تغييرات
تدریجی ریزرخسارهها (شکل ( )1تاکر و رایت،
6220؛ فلوگل ،)9060 ،محيط رسوبی سازند
سروک در برش چينهشناسی تاقدیس چناره را از
نوع رمپ همشيب ( )Homoclinalدر نظر گرفت.

محیط رسوبی

به عقيده پومار ( )9006اختالف بين پلتفرم
حاشيهدار ،پلتفرم بدون حاشيه ،رمپ هموکلينال و
رمپ شيبدار عواملی مانند الف) نوع رسوبات (به
خصوص اندازه دانهها) توليد شده ب) واریزه یا
رسوبات لغزشی توليد شده ج) انرژي
هيدرودیناميک میباشد .با مقایسه دادههاي
ریزرخسارههاي تشخيص داده شده در برش مورد
مطالعه با مدل ارائه شده توسط پومار ()9006
میتوان به چهار دليل )6 :وجود اندازه دانههاي در
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زیرمحيط گفته شده تهنشين شده است (شکل .)1
بيشترین شرایط رسوبگذاري در رمپ خارجی در
این منطقه صورت گرفته است.

بورچت و رایت (بورچت و رایت )6229 ،رمپ
کربناته را به قسمتهاي رمپ داخلی ،رمپ ميانی،
رمپ خارجی و حوضه تقسيم کردهاند که سازند
سروک در تاقدیس چناره در زمان تشکيل در چهار

شکل :1مدل رسوبی پيشنهادي براي سازند سروک در تاقدیس چناره (بورچت و رایت .)6229 ،بر این اساس نهشتههاي
سازند سروک در تاقدیس چناره در زیرمحيطهاي رمپ داخلی ،رمپ ميانی ،رمپ خارجی و حوضه رسوبگذاري شدهاند.

ضخامت ،سيمان همبعد ،سيمان رگهاي ،سيمان
سينتکسيال و سيمان بلوکی مشاهده شده است.

دیاژنز

انواع فرآیندهاي دیاژنتيکی که در نهشتههاي
کربناته سازند سروک در برش چينهشناسی مورد
مطالعه دیده شده است به شرح زیر است:

سیمان فیبری هم ضخامت ()Fibrous Cement

این سيمان به صورت سيمان فيبري حاشيهاي و با
ضخامت یکسان در اطراف دانههاي اسکلتی و غير
اسکلتی نهشتههاي کربناته سازند سروک در برش
مورد مطالعه رشد کرده است .اندازه ضخامت آن از
محدودهاي بين ميکرون تا چند ميليمتر در تغيير
است (شکل  4الف) .این سيمان در محيط فریاتيک
دریایی معمول میباشد (فلوگل .)9060 ،از آنجایی
که این سيمان به صورت اوليه تشکيل میشود ،در
ميزان تخلخل مفيد سازند سروک در برش مورد
مطالعه تاثير زیادي ندارد.

سیمانی شدن ()Cementation

سيمانی شدن یکی از مهمترین فرآیندهاي
دیاژنتيکی است که اساساً در جایی که مقدار زیادي
از سيال درون حفرهاي نسبت به فاز سيمان به حد
فوق اشباع برسد ،صورت میگيرد .کانیشناسی
سيمانها به شيمیآب ،فشار  ،CO2نسبت Mg/Ca
و نرخ تامين کربنات بستگی دارد (فلوگل.)9060 ،
در طبقات آهکی نهشتههاي کرتاسه سازند سروک
چند فابریک از انواع سيمانها مانند سيمان دروزي،
سيمان پوئیکيلوتوپيک ،سيمان فيبري هم
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سیمان دندان سگی ()Dog tooth Cement

تدفينی نيز تشکيل میشوند (فلوگل.)9060 ،
مطالعات صورت گرفته بر روي این نوع سيمان به
وسيله ميکروسکوپ کاتدولومينسانس نشان دهنده
زونبندي آن در مقاطع کربناته سازند سروک
میباشد (شکل  4د ،ه ،و) .براساس نظر ریشتر
(ریشتر و همکاران )9009 ،دو نوع زونبندي
متحدالمرکز ( )concentric zoningو زونبندي
بخشی ( )sectoral zoningدر کلسيت مشاهده
میشود .علت این زونبندي در کلسيت ،انعکاسی از
تغيير در شرایط رشد بلور یا تغيير در مکانيسم رشد
بلور است .از بازدارندهها و فعال کنندههاي مهم که
باعث تغيير رنگ در لومينسانس کلسيت میگردد،
 Fe2+و  Mn2+میباشد (ریشتر و همکاران.)9009 ،
ميکروسکوپ
و
پتروگرافی
مطالعات
کاتدولومينسانس نشان میدهد که این سيمان در
محيطهاي جوي ( ،)Aتدفينی ( )Fو محيط حد
واسط بوده که تغيير رنگ لومينسانس در آن به
صورت تدریجی میباشد ( .)D, C, Bسيمان بلوکی
عمدتاً به واسطه تشکيل در مراحل اوليه دیاژنز در
فضاي خالی ،موجب کاهش کيفيت مخزنی سازند
سروک در برش چناره شده است (شکل  4و).

سيمان دندان سگی به صورت بلورهاي
اسکالنوهدرال تا رومبوهدرال که به صورت نرمال و
یا غيرنرمال در روي بستري مانند سطح دانه و یا در
روي سيمان اوليه ،تشکيل میشود .اندازه طول
کریستالها در این سيمان از چند ده تا چند صد
ميکرومتر در تغيير است .سيمان دندان سگی اغلب
در محيط دیاژنتيکی جوي و تدفينی کمعمق یافت
میشود .اما این سيمان میتواند در محيط فریاتيک
دریایی و هيدروترمال نيز یافت شود (فلوگل،
 .)9060مطالعه با ميکروسکوپ کاتدولومينسانس
مشخص کرد که این سيمان در نهشتههاي سازند
سروک در برش مورد مطالعه داراي خاصيت
لومينسانس تيره ( )Dullبوده که نشان دهنده
تشکيل آن در محيط دریایی است (شکل  4ب و
ج).
سیمان بلوكی ()Blocky Cement

این سيمان به صورت بلورهاي درشت با
حاشيههاي نسبتاً مشخص عمدتاً فضاي بين دانهها
و گاه درزه و شکافها را پر کرده است .سيمانهاي
بلوکی عالوه بر محيطهاي جوي در محيطهاي
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شکل  :4الف) سيمان هم ضخامت ،ب) تصویر سيمان دندان سگی ( ،)DGسيمان بلوکی ( )BLو دولوميت ( )DOدر نور
طبيعی ،ج) تصاویر ب در ميکروسکوپ کاتدولومينسانس که سيمان دندان سگی به دليل داشتن لومينسانس تيره نشان
دهنده تشکيل در محيط دریایی است .همچنين سيمان بلوکی نيز به دليل داشتن خاصيت لومينسانس نارنجی ،در محيط
جوي تشکيل شده است .د) سيمان بلوکی در نور طبيعی ،ه) تصویر د در ميکروسکوپ کاتدولومينسانس ،در این تصویر
سيمان بلوکی داراي زونبندي بخشی است .این امر میتواند نشان دهنده تغيير در شرایط محيط دیاژنتيکی باشد .و)
مراحل مختلف تشکيل سيمان بلوکی در محيط جوي ( ،)Aمحيط حدواسط ( )D, C, Bو تدفينی (.)F
سیمان دروزی ()Drusy Cement

مییابد (شکل  1الف) .سيمان دروزي میتواند در
محيطهاي دیاژنتيکی جوي و نيز تدفينی یافت -
شود (فلوگل .)9060 ،در مقاطع مورد مطالعه در
سازند سروک ،سيمان دروزي فضاي خالی حفرات
و یا درون آلوکمهاي اسکلتی را پر کرده است.

سيمان دروزي در نهشتههاي کربناته سازند سروک
به صورت کریستالهاي شکلدار تا نيمه شکلدار
بوده که معموالً بزرگتر از  60ميکرون است .در این
نوع سيمان اندازه بلورها به طرف مرکز حفره افزایش
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سیمان همبعد ()Equant Cement

لومينسانس تاریک ( )Darkرا به دليل وجود منگنز
باال نشان میدهدکه بيانگر تهنشست این سيمان در
مرحله دفن کمعمق است (شکل  1ج و د).

ویژگی اصلی این نوع سيمان دارا بودن بلورهاي
همبعد کلسيت است (فلوگل .)9060 ،سيمان هم-
بعد در نمونههاي سازند سروک به صورت پرکننده
حفرات در بين آلوکمها و در زمينه مشاهده
میشود .این سيمان میتواند در محيطهاي جوي و
یا تدفينی تشکيل شود (فلوگل .)9060 ،به این
دليل این سيمان در برش مورد مطالعه تاثير منفی
بروي تخلخل و تراوایی سازند سروک داشته و در
نتيجه باعث کاهش کيفيت مخزنی شده است
(شکل  1ب).

سیمان پوئیكیلوتوپیک ()Poikilotopic Cement

سيمان پوئیکيلوتوپيک در رخسارههاي گرینستونی
تا پکستونی مقاطع مورد مطالعه دیده میشود که
به صورت بلورهاي بزرگ آلوکمها را در بر گرفته
است .این سيمان معموالً در طی دیاژنز تدفينی
تخلخل اوليه باقی مانده را پر میکند (فلوگل،
 )9060در نتيجه موجب کاهش تخلخل مفيد و در
نهایت کاهش کيفيت مخزنی سازند سروک در برش
مورد مطالعه شده است (شکل  1ه).

سیمان سین تكسیال ()Syntaxial Cement

این سيمان بروي قطعات خارپوست و همجهت با
محور بلوري آن تشکيل میشود .گاهی بلورهاي
بزرگی شکل گرفته و قطعات اطراف آن را نيز در بر
میگيرد .اندازه بزرگ سيمان سين تکسيال ممکن
است نشان دهنده رشد آرام آن باشد (النگمن،
 .)6210این سيمان در نمونههاي مورد مطالعه به
مقدار فراوان در رخسارههایی که خارپوستها وجود
دارند ،تشکيل شده است .نتایج حاصل از
خاصيت
کاتدولومينسانس،
ميکروسکوپ

سیمان رگه پركن ()Vein Filling Cement

در برش مورد مطالعه انواع متفاوتی از شکستگی در
اندازههاي متفاوت وجود دارد که به وسيله سيمان
دروزي و بلوکی پر شده است (شکل  1و) .نتایج
حاصل از ميکروسکوپ کاتدولومينسانس نشان داد
که سيمانهاي پرکننده شکستگیها داراي
لومينسانس نارنجی میباشند که بيانگر تشکيل این
سيمان در محيط جوي است (شکل  2ن ،و)
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شکل  :1تصاویر برگزیده از انواع سيمانهاي مشاهده شده در سازند سروک؛ الف) سيمان دروزي ،ب) سيمان همبعد ،ج)
تصویر نور معمولی سيمان سينتکسيال به دور خارپوست ،د) تصویر الف در ميکروسکوپ کاتدولومينسانس ،سيمان
سينتکسيال داراي خاصيت لومينسانس تاریک ( )Darkاست که نشان دهنده تشکيل در محيط تدفينی میباشد ،ه)
سيمان پوئیکيلوتوپيک ،و) سيمان رگه پرکن.

دولومیتی شدن ()Dolomitization

دولومیكرایت ()Dolomicrite

در کل ضخامت سازند سروک فرآیند دولوميتی
شدن با بافتهاي مختلف رخ داده است که این امر
حاکی از تشکيل دولوميتها در شرایط متفاوت
است .براساس مطالعات انجام شده دولوميکرایت،
دولوميکرواسپارایت ،دولواسپارایت ،دولوميت زین
اسبی و دولوميت انتخابی در نمونههاي مورد مطالعه
سازند سروک در تاقدیس چناره شناسایی شدهاند.

این نوع دولوميت که تحت عنوان دولوميت نوع اول
مشخص شده است از بلورهاي بیشکل تشکيل
گردیده است .اندازه بلورهاي دولوميت بين  5تا 61
ميکرون در تغيير میباشد .دولوميکرایتها معموالً
متراکم و رنگ خاکستري تيره دارند .این نوع بافت
معادل بافت ( Xenotopic-Aگرگ و سيبلی،
 )6217میباشد .به طورکلی اندازه بلورهاي
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در تغيير است .دولوميت نوع سوم باعث تخریب
بافتهاي رسوبی اوليه میشود و در نتيجه شناسایی
بافتهاي اوليه رسوبی مانند آثار جلبکی ،پلوئيد و
 ...بسيار مشکل است .این نوع دولوميت معموالً از
جانشينی سنگهاي آهکی قبلی و یا از تبلور مجدد
دولوميتهاي تشکيل شده اوليه در زیر دماي
بحرانی یعنی کمتر از  10درجه سانتیگراد حاصل
شده است (گرگ و شلتون6220 ،؛ مازوال6229 ،؛
آدابی .)9002 ،این نوع دولوميت با استفاده از
ميکروسکوپ کاتدولومينسانس به خوبی از
ميکرواسپارایت در نهشتههاي کربناته سازند سروک
تفکيک میشود (شکل  2ج و د) .نتایج حاصل از
کاتدولومينسانس نشانگر زونبندي این نوع
دولوميتها در مقاطع مورد بررسی است .به نظر
ریچتر (ریشتر و همکاران )9009 ،این زونبندي در
دولوميتها به واسطه تغييرات در تمرکز  Fe2+و
 Mn2+میباشد که به صورت تغيير متفاوت در
لومينسانس دولوميتها دیده میشود.

دولوميت میتواند براي تشخيص دولوميتهاي
دیاژنتيکی اوليه از ثانویه مورد استفاده قرار گيرد
(آمور و فریمن6229 ،؛ مازوال .)6229 ،با استفاده
از فابریک و اندازه کریستالی بسيار ریز و حفظ
شدگی بافتهاي رسوبی اوليه میتوان نتيجه گرفت
که دولوميکرایتها تحت شرایط درجه حرارت کم و
نزدیک سطح تشکيل میشوند (گرگ و شلتون،
 .)6220اصوالً این دولوميتها همزمان با رسوب-
گذاري و در مراحل اوليه دیاژنز و در اثر جانشينی
آراگونيت یا کلسيت با منيزیم باال در زیرمحيط
جزرومدي تشکيل میشود (آدابی و اسدي
مهماندوستی9001 ،؛ آدابی .)9002 ،در برش مورد
مطالعه نيز این نوع دولوميت به همراه رخسارههاي
مربوط به محيط جزرومد دیده میشود (شکل 2
الف).
دولومیكرواسپارایت ()Dolomicrosparite

دولوميتهاي نوع دوم با اندازه بين  60تا 990
ميکرون عمدتاً از بلورهاي متراکم و هماندازه نيمه
شکلدار تا بیشکل تشکيل شده است و داراي
مرزهاي بينبلوري مسطح میباشند که در بين
ماتریکس گل آهکی شناورند .این نوع دولوميتها
معموالً از جانشينی سنگهاي آهکی و یا از تبلور
مجدد دولوميکرایتها به وجود میآیند (آدابی،
 ،)6221این فرایند ممکن است به صورت ناقص یا
کامل انجام گيرد و موجب کاهش تخلخل گردد .در
سازند سروک در برش مورد مطالعه این نوع
دولوميت فراوانترین نوع دولوميت در کل ضخامت
سازند سروک میباشد (شکل  2ب) که در آنها
بخشهاي ميکرایتی اوليه به صورت پراکنده قابل
تشخيص است.

دولومیت انتخابی ()Selective dolomite

این دولوميتها ریزبلور ،نيمه شکلدار تا بیشکل
بوده و به صورت انتخاب کننده فابریک و تقليدي
تنها جانشين آلوکمها شدهاند .آلوکمهاي با ترکيب
کلسيت پرمنيزیم و یا آراگونيت تمایل بيشتري
دارند که توسط دولوميت جایگزین شوند (فولک،
 .)6247طی این جانشينی تخلخل بين دانهاي اوليه
حفظ میشود .این نوع دولوميت را با گسترش نسبتاً
زیاد در رخسارههاي مربوط به الگون در برش مورد
مطالعه میتوان مشاهده نمود (شکل  2ه و و).
دولومیت زین اسبی ()Saddle dolomite

دولوميت زین اسبی دانه درشت و داراي اندازه
بلورهاي بين  0/6تا  6ميليمتر است .این نوع
دولوميتها داراي خاموشی موجی بوده ،کليواژ
خميده داشته و معموالً در محيط داراي شوري باال
و دماي باال تشکيل و طی دفن عميق رشد میکنند.
در برش مورد مطالعه در نهشتههاي سازند سروک

دولواسپارایت ()Dolosparite

این نوع دولوميتها معموالً به صورت دولوميتهاي
هماندازه ،متراکم و داراي مرزهاي مسطح نيمه
شکلدار (گرگ و سيبلی )6217 ،میباشد .اندازه
بلورها  40تا 910ميکرون (ميانگين  990ميکرون)
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داشتن رنگ کرمی ،خاموشی موجی ،رخ خميده و
اندازه بزرگ قابل تشخيص هستند (شکل  2ز).

این نوع دولوميت معموالً به صورت پرکننده فضاي
خالی دیده میشود که بلورهاي آن به واسطه

شکل  :2انواع دولوميتهاي شناسایی شده در سازند سروک :الف) دولوميکرایت ،ب) دولوميکرواسپارایت در نور طبيعی
که قسمت بدون رنگ دولوميت و قسمت رنگی ميکریت (عالمت فلش) میباشد (مقطع رنگ آميزي شده است) ،ج)
دولواسپارایت در نور طبيعی ،د) تصویر ج با ميکروسکوپ کاتدولومينسانس که به خوبی دولوميت از اسپارایت جدا شده
است ،ه) دولوميت انتخابی در نور طبيعی ،و) تصویر ن در ميکروسکوپ کاتدولومينسانس (در این شکل سيمان پرکننده
شکستگی به صورت رنگ نارنجی بوده ونشان دهنده تشکيل آن در محيط جوي است (فلش سفيد)) ،ز) دولوميت زین
اسبی با خاموشی موجی.
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سروک دیده میشود .در رخسارههاي مربوط به
محيط سدي به دليل آب شویی شدید به واسطه
دیاژنز جوي تخلخل حفرهاي (شکل  60ب)
گسترش دارد .همچنين در مقاطعی که بيشترین
نرخ سيمانی شدن را دارا هستند تخلخل بين بلوري
(شکل  60ج) مشاهده میشود .تخلخل فنسترالی
(شکل  60د) در رخسارههاي مربوط به محيط
جزرومد دیده میشوند که بيشترین گسترش این
ریزرخساره در بخش باالیی سازند سروک میباشد.
در بخش ميانی از ضخامت سازند سروک تخلخل
انحاللی (شکل  60ه) در صحرا دیده میشود.

انحالل

انحالل و پرشدگی حفرهها یک فرآیند دیاژنزي دو
مرحلهاي است که شامل انحالل یک کانی و ایجاد
حفره و سپس پرشدن حفره توسط نهشتههاي
تاخيري از کانی دیگر است (شول و آلمر شول،
 .)9001انحالل مهمترین فرآیند دیاژنتيکی است
که باعث افزایش تخلخل و تراوایی شده و در نتيجه
باعث افزایش کيفيت مخزنی میشود .بيشترین
فرآیند تخلخل در نهشتههاي سازند سروک در برش
مورد مطالعه واقع در تاقدیس چناره از نوع کانالی
(شکل  60الف) بوده و در کل ضخامت سازند

شکل  :60انواع تخلخلها موجود در سازند سروک ،الف) تخلخل کانالی ،ب) تخلخل حفرهاي ،ج) تخلخل بين بلوري ،د)
تخلخل فنسترال ،ه) تخلخل انحاللی در صحرا که با جهت پيکان نشان داده شده است.
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تراكم مكانیكی ()Mechanical Compaction

 ،)low amplitudeصاف ( )Smoothو ستونی
( )Columnarدر سازند سروک در برش مورد
مطالعه مشاهده میگردد (شکل  66ب) .رگچههاي
انحاللی در سازند سروک گسترش کمتري نسبت به
استيوليتها دارند که معموالً در امتداد این رگچهها
دولوميتی شدن و پرشدگی به وسيله آهن رخ داده
است.

این فرآیند در اثر فشار رسوبات باالیی در طی
مراحل تدفين رسوب رخ میدهد و فابریکهاي
گوناگونی نظير تغيير شکل پالستيک ،خردشدن،
شکستگی و نزدیک شدن دانهها و تداخل آنها در
یکدیگر را موجب میشود (تاکر و رایت .)6220 ،در
برخی از نمونههاي سازند سروک در برش مورد نظر
قبل از سيمانی شدن این فرآیند رخ داده است و با
توجه به ميزان فشردگی باعث ایجاد تماس نقطهاي،
خطی و محدب-مقعر در دانهها شده است (شکل
 66الف) .این فرآیند در سازند سروک به وفور قابل
مشاهده است.

نئومورفیسم ()Neomorphism

نئومورفيسم شامل همه تبدیلها و تحوالت دیاژنزي
بين یک کانی و خودش یا یکی از پلیمورفهاي آن
کانی میباشد .بلورهاي جدید ایجاد شده در طی
این فرایند ممکن است بزرگتر و یا کوچکتر از بلور
قبلی باشند .در طی نئومورفيسم عالوه بر اندازه
بلورها ،شکل بلورها نيز نسبت به کانی قبلی تغيير
میکند ،بهطوريکه در مواردي حتی این تغييرات
میتواند سبب ایجاد یک کانی جدید شود (شول و
آلمر شول .)9001 ،تغيير اندازه کانیها در اثر
نئومورفيسم ممکن است به صورت افزایش یا کاهش
در اندازه دانهها باشد (تاکر .)6211 ،فرآیند
نئومورفيسم در بسياري از مقاطع سازند سروک در
برش مورد مطالعه نازک قابل مشاهده است که طی
این پدیده ميکرایت (با قطر کوچکتر از  7ميکرون)
به ميکروسپار (با قطر 5-65ميکرون) و اسپار
دروغين (با قطر  65-50ميکرون) تبدیل شده است
(شکل  66ج).

تراكم شیمیایی ()Chemical Compaction

یکی از فرآیندهاي مهم که سازند سروک را در برش
مورد نظر تحتتاثير قرار داده است ،فشردگی
شيميایی میباشد .فرآیند تراکم شيميایی به واسطه
فشار رسوبات باالیی و استرسهاي تکتونيکی ایجاد
میگردد (بترست .)6214 ،فشردگی شيميایی و
انحالل فشاري باعث تشکيل فابریکهاي مانند
استيلوليت و رگچههاي انحاللی در این رسوبات
شده است.
استيلوليتها سطح پيوستگی خشن ،هموار و
مضرسی هستند که در حالت عمود بر نيروي وارده
در طی دیاژنز گسترش مییابد (فلوگل )9060 ،که
با توجه به اینکه در این سازند در یک جهت
گسترش دارند ،نشان میدهد که این رسوبات
تحتتاثير نيروي فشارشی از یک جهت قرار
گرفتهاند .انواع متفاوتی از استيلوليتها با دامنه بلند
و کوتاه در نهشتههاي سازند سروک در برش چناره
مشاهده میشود که در امتداد آن پرشدگی توسط
آهن و یا دولوميتی شدن رخ داده است .براساس
تقسيمبندي فلوگل ( )9060انواعی از استيلوليتها
نظير استيلوليت با دامنه بلند ( Peaks high
 ،)amplitudeتپهاي ( ،)Hummockyنامنظم
( ،)Irregularاستيلوليت با دامنه کوتاه ( Peaks

میكریتی شدن ()Micritization

ميکریتی شدن فرآیندي است که به موجب آن
بيوکالستها زمانی که در کف دریا قرار میگيرند،
توسط جلبکهاي اندوليتيک ،قارچها و باکتريهاي
تخریبی ایجاد میشوند (تاکر و بترست.)6220 ،
ميکریتی شدن از پدیدههاي مرتبط با دیاژنز دریایی
است و تاثيري بروي کيفيت مخزنی ندارد .در
نمونههاي مورد مطالعه این فرآیند بيشتر در
رخسارههاي مرتبط با محيط الگون بروي
آلوکمهاي مانند فرامينيفرهاي بنتيک به صورت

699

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،92بهار  ،6921صفحات 699 ........................................... 695 -609

آشفتگی زیستی ()Bioturbation

ميکریتی شدن کامل و ناقص دیده میشود (شکل
 66د) .این فرآیند در رخسارههاي گرینستونی
مربوط به محيط سد به صورت پوشش ميکرایتی در
اطراف آلوکمها نيز قابل مشاهده است.

آشفتگی زیستی ،توسط موجودات زنده لجنخوار
همانند کرمها ایجاد میشود .این موجودات جهت
تغذیه و دیگر فعاليتهاي حياتی خود درون رسوبات
گلی حرکت میکنند ،جاي حرکت آنها بر روي
رسوب نرم باقی میماند (فلوگل .)9060 ،این
فرآیند در برش مورد مطالعه به صورت تغيير در
رنگ رسوبات و تغيير در جهتیابی آلوکمهایی مانند
سوزنهاي اسفنج مشخص گردید .آشفتگی زیستی
به طور عمده در رخسارههاي مربوط به محيط
الگون و دریاي باز سازند سروک در برش مورد
مطالعه دیده شده است (شکل  66و).

هماتیتی شدن )(Hematitization

هماتيتی شدن در رسوبات کربناته سازند سروک به
وفور قابل مشاهده است .بيشتر تهنشست آهن در
امتداد استيلوليتها و رگچههاي انحاللی دیده
میشوند .البته آهندار شدن آلوکمها در زمينه
رسوبات بدون ارتباط داشتن با استيلوليتها و
رگچههاي انحاللی نيز در سازند سروک رخ داده
است (شکل  66ه).
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شکل  :66فرآیندهاي دیاژنتيکی ،الف) تراکم مکانيکی ،ب) تراکم شيميایی ،ج) نئومورفيسم ،د) ميکریتی شدن که به
صورت ناقص ( )aو کامل ( )bدر رخسارههاي سدي مشاهده میشود ،ه) هماتيتی شدن ،و) آشفتگی زیستی.
فابریک ژئوپتال ()Geopetal

ساخت بخش پایينی توسط ميکرایت و بخش باالیی
آن توسط سيمان اسپاري پر شده است.

فابریک ژئوپتال در سازند سروک در رخسارههاي
مربوط به الگون قابل مشاهده است .چنانچه این
فابریک در حين انتقال و جابهجایی تغيير جهت
نداده باشد شاخص خوبی براي تعيين سطح باال و
پایين الیه رسوبی میباشد (شکل  69الف) .در این

دیگر فرآیندهای دیاژنتیكی مشاهده شده در سازند

سروک :از دیگر فرآیندهاي دیاژنتيکی مشاهده شده
در سازند سروک میتوان به سيليسی شدن ،پيریتی
شدن ،فسفاتی شدن ،گالکونيتی شدن و آهندار
شدن اشاره کرد .فرآیند سيليسی شدن در برش
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قابل مشاهده است که به واسطه داشتن شکل
کوبيک قابل تشخيص است (شکل  69ج) .فسفاتی
شدن در کل ضخامت سازند سروک رخ داده است
ولی در بخش عميق به همراه گالکونيت به وفور
قابل مشاهده است (شکل  69د  .)Ph-گالکونيت
در بخش عميق سازند سروک در این برش به همراه
فوناي محيط عميق در چند بخش از ضخامت سازند
دیده میشوند (شکل  69د .)G

مورد مطالعه در سازند سروک به صورت انتخابی
فقط در پوسته دوکفههایی مانند رودیست و اویستر
قابل مشاهده است .این فرآیند بيشتر در
رخسارههاي مربوط به محيط الگون دیده میشود
(شکل  69ب) با توجه به عدم وجود آلوکمهاي
زیستی با پوسته سيليسی در رخسارههاي داراي
سيليس میتوان نتيجه گرفت که منشاء سيليس به
خارج از حوضه رسوبگذاري مرتبط میباشد.
فرآیند پيریتی شدن در بخش پایينی سازند سروک

شکل  :69فرآیندهاي دیاژنتيکی موجود در سازند سروک ،الف) فابریک ژئوپتال ،ب) سيليسی شدن ،ج) پيریتی شدن،
د) فسفاتی شدن ( )Phو گالگونيتی شدن (.)G

ارتباط نسبی زمانی تشکيل آنها میتوان نتيجه
گرفت که فرآیندهاي دیاژنزي موجود در سازند
سروک در سه محيط دریایی ،تدفينی و جوي رخ
داده است.

توالی پاراژنتیكی

توالی پاراژنتيکی پيشنهاد شده براي سازند سروک
در برش مورد مطالعه در شکل  69نشان داده شده
است .با توجه به بررسی انواع فرآیندهاي دیاژنزي و
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شکل  :69توالی پاراژنتيکی پيشنهاد شده براي سازند سروک در برش مورد مطالعه

شباهت ليتولوژي و عدم فسيل شاخص مشکل
میباشد .در این تحقيق با استفاده از دادههاي
ژئوشيميای ی مربوط به عناصر اصلی و فرعی ( Ca,
 )Mg, Sr, Mg/Ca, Mn/Ca, Sr/Caو ایزوتوپ کربن
تفکيک مرز بين دو سازند سروک و ایالم در تاقدیس
چناره انجام شده است (جدول .)6

تفكیک سازندهای ایالم و سروک در برش مورد مطالعه
با استفاده از دادههای ژئوشیمیایی

در تاقدیس چناره سازندهاي ایالم و سروک به
صورت ناپيوستگی هم شيب برروي هم قرار
گرفتهاند .جداسازي این دو سازند و همچنين وجود
و یا عدم وجود سازند سورگاه و الفان به دليل
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جدول  :6مقادیر عناصر اصلی و فرعی و ایزوتوپ کربن برش مورد مطالعه در تاقدیس چناره

(تاکر و رایت6220 ،؛ آدابی و رائول6226 ،؛ ارزانی،
9007؛ اسدي مهماندوستی و همکاران.)9069 ،
ميزان  Srدر نمونههاي مورد مطالعه در سازند
سروک بين  62/61 ppmتا 696/79 ppm
(ميانگين  )54/ 71 ppmو در نمونههاي سازند ایالم
بين 661/9 ppmتا ( 956/9 ppmميانگين ppm
 )619/19در تغيير است .ترسيم مقادیر  Srو
نسبتهاي  Mg/Ca, Mn/Ca, Sr/Caدر برابر ستون
چينهشناسی نشان میدهد که در مرز بين سازند
سروک و ایالم مقدار  Srو نسبت  Sr/Caدر
نهشتههاي سازند ایالم نسبت به سازند سروک

عواملی زیادي از جمله دماي آب ،شوري ،باز یا بسته
بودن محيط دیاژنتيکی و مينرالوژي اوليه در
افزایش و کاهش مقدار استرانسيم تاثير دارد (وایزر
و دموویچ6247 ،؛ وایزر6219 ،؛ جيمز و چاکت،
6217؛ مورس و مکنزي6220 ،؛ آدابی )6920 ،با
تغيير محيط رسوبی این فاکتورها نيز تغيير میکند
(اسکوبن و همکاران .)9061 ،همچنين بين ميزان
استرانسيم و نوع سنگ (ميکروفاسيس و ليتولوژي)
و محيط تهنشست (محيط دریایی کمعمق در برابر
عميق) ارتباط وجود دارد .بهطوريکه در
آراگونيتها معموال ميزان  Srباال و  Mnپایين است
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در ميزان ایزوتوپ کربن زیستی بوده است (شول و
آرتور6210 ،؛ آرتور و همکاران6214 ،؛ اشالنگر و
همکاران6214 ،؛ آرتور و همکاران6211 ،؛ جرویس
و همکاران .)9001 ،مطالعه دادههاي ژئوشيميایی
در تاقدیس چناره شامل نسبت  Mn/Ca ،Mg/Caو
 Sr/Caو دادههاي مربوط به ایزوتوپ کربن ،رخداد
زمينشناسی بين مرز سنومانين-تورونين را در
کربناتهاي مورد مطالعه نشان میدهد .افزون بر
این با مقایسه دادههاي ایزوتوپ کربن نهشتههاي
کربناته تاقدیس چناره (شکل  65نمودار  )Dدر بازه
زمانی سنومانين-تورونين با دادههاي جهانی نظير
الگوهاي توزیع کربن  69در کربناتهاي مدیترانه
(در  Gubbioدر ایتاليا) (شکل  65نمودار )A
(جنکيس و همکاران6227 ،؛ ویت و همکاران،
 ،)9069رسوبات گل سفيدي در انگلستان (شکل
 65نمودار ( )Bجرویس و همکاران9001 ،؛ ویت و
همکاران )9060 ،و رسوبات کربناته  Bentiabaدر
آنگوال (شکل  65نمودار ( )Cاسترگنک و همکاران،
 ،)9067هماهنگی بين تغيير ایزوتوپ کربن 69
تاقدیس چناره در بازه زمانی سنومانين-تورونين
وجود داشته و این رخداد زمينشناسی مشخص
گردید .در این مرز ایزوتوپ کربن نهشتههاي سازند
سروک در بازه زمانی اشاره شده همانند دادههاي
جهانی مقادیر کربن  69منفی را نشان میدهد.

افزایش و نسبت  Mg/Caدر نهشتههاي سازند ایالم
نسبت به سازند سروک کاهش را نشان میدهد
(شکل  .)67همچنين بررسی تغييرات ایزوتوپ
کربن نشان میدهد که مقدار ایزوتوپ کربن در
نمونههاي کربناته سازند سروک بين ‰ PDB
 0/51تا ( 9/47 ‰ PDBميانگين/02 ‰ PDB
 )9و در نمونههاي کربناته سازند ایالم بين PDB
 0/17 ‰تا ( 6/2 ‰ PDBميانگين ‰ PDB
 )6/9در تغيير است .الگوهاي ایزوتوپ پایدار در
کربنات نشان میدهد که ميکرایتها میتوانند
مقادیر ایزوتوپ  δ13Cاصلی یا اوليه خود را حتی در
صورت رخنمون یافتن ( )exposureحفظ میکنند
(جوچمسکی .)6227 ،تغييرات ایزوتوپ کربن
نمونههاي کربناته سازند ایالم و سروک در امتداد
ستون چينهشناسی نشان میدهد که مقدار ایزوتوپ
کربن در سازند سروک به مراتب سنگينتر از سازند
ایالم بوده و یک کاهش در ميزان  δ13Cاز نمونههاي
سروک به ایالم مشاهده میشود (شکل .)67
تفكیک مرز بین سنومانین-تورونین و تطابق آن با

دادههای جهانی در تاقدیس چناره :در کرتاسه
بزرگترین رویداد زمينشناسی ثبت شده در مرز
بين سنومانين – تورونين رخ داده است .در این مرز
به طور گستردهاي در سطح جهانی شرایط اقيانوس
بی هوازي حاکم بوده که نتيجه آن کاهش شدید
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شکل  :67تفکيک سازندهاي سروک و ایالم با استفاده از دادههاي ژئوشيميایی در تاقدیس چناره.
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شکل  :65تفکيک مرز سنومانين-تورونين و تطابق آن با دادههاي جهانی(تغييرات ایزوتوپ کربن در ایتاليا ( ،)Aدر
رسوبات چالک انگلستان ( ،)Bدر آنگوال ( )Cو در برش مورد مطالعه ( SIB ،)Dمرز بين سازندهاي سروک و ایالم،
 CBTمرز سنومانين-تورونين).
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نتیجهگیری
مشخص گردید که فرآیندهاي مذکور در محيطهاي
دیاژنزي جوي ،دریایی و تدفينی به وجود آمدهاند.
دادههاي مربوط به عناصر اصلی و فرعی ( Sr,
 )Mg/Ca, Mn/Ca, Sr/Caو ایزوتوپ کربن در
تاقدیس چناره کمک به تفکيک سازندهاي سروک
و ایالم شد .همچنين با دادههاي ژئوشيميایی در
مرز بين سنومانين-تورونين نيز با دادههاي جهانی
تطابق نشان دادند.

سازند سروک در برش چينهشناسی تاقدیس چناره
با ضخامت  744متر از سنگ آهک تودهاي ،متوسط
تا نازک الیه رودیستدار تشکيل شده است.
مطالعات پتروگرافی بروي آلوکمهاي مختلف موجود
در مقاطع نازک موجب شد تا  69ریزرخساره متعلق
به چهار کمربند رخسارهاي پهنه جزرومد ،الگون،
سد و دریاي باز شناسایی گردد .بررسی
ریزرخسارهها و توالیهاي سازند سروک در تاقدیس
چناره نشان میدهد که نهشتههاي این سازند در
یک رمپ همشيب تشکيل شدهاند .فرآیندهاي
دیاژنزي که سازند سروک را در تاقدیس چناره
تحتتاثير قرار دادهاند شامل :سيمانی شدن،
دولوميتی شدن ،انحالل ،تراکم ،نئورموفيسم،
ميکریتی شدن ،سيليسی شدن و آهندار شدن
میباشد .همچنين با استفاده از بررسیهاي
پتروگرافی و نتایج حاصل کاتدولومينسانس

سپاسگزاری

از همکاري علمی و فکري جناب آقاي دکتر
جهانبخش دانشيان عضو هيات علمی گروه
زمينشناسی دانشگاه خوارزمی و آقاي مهندس
مرادپور از پژوهشگاه صنعت نفت بهمنظور انجام
مطالعات کاتدي تشکر و قدردانی میگردد.

قالوند ،ه .6911 ،.ليتوستراتيگرافی وبيوستراتيگرافی سازندهاي سروک و ایالم در بخش
شمال شرقی فروافتادگی دزفول و مقایسه آنها با
مقاطع تحتاالرض مجاور .رساله دکتري ،دانشکده
علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی 717 ،ص.
کيوانی ،ف .6949 ،.ميکروفاسيس ،محيط رسوبیو تاریخچه دیاژنز سازندهاي سروک و ایالم در
ميدان نفتی اهواز ،دزفول شمالی ،پایاننامه
کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد 665 ،ص.
السمی ،و .و جليليان ،ع .6941 ،.بررسیميکروفاسيسها و محيط رسوبی سازند سروک در
مناطق خوزستان ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم
زمين ،سال ششم ،شمارههاي  95و  ،91ص -71
.59
وزیري مقدم ،ح .و صفري ،ا .6919 ،.بررسیرخسارههاي آهکی و تفسير محيط رسوبگذاري

منابع
آدابی ،م .ح .6920 ،.ژئوشيمی رسوبی ،نشر آرینزمين ،چاپ دوم 509 ،ص.
تيموریان ،ا .6919 ،.چينهنگاري زیرزمينیسازندهاي سروک و ایالم (گروه بنگستان) در
جنوب شرق اهواز ،پایاننامه کارشناسیارشد،
دانشگاه اصفهان 644 ،ص.
حاجی علی بيگی ،ح ،.علوي ،س ،.افتخارنژاد ،ج،.مختاري ،م .و آدابی ،م.ح .6914 ،.استفاده از
شکستگیها در تفسير ساختاري یک تاقدیس،
مطالعه موردي :تاقدیس چناره ،جنوب باختر ایران،
ص .77-99
فرزدي ،پ .6946 ،.محيط رسوبی و ميکروفاسيسسازند سروک در تاقدیس نار (شمال شرق بندر
کنگان) ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه تربيت
معلم تهران 601 ،ص.
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