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ــي فعاليت گنبد نمكي درمدان در سازند سروک دو رخنمون چينه شناسي در محدوده شرقي  به منظور بررس
ــرار گرفت به طوری كه يكي از آنها در فاصله دور از گنبد نمكي (D1) به ضخامت  ــه فارس مورد مطالعه ق ناحي
ــاس مطالعات ريزرخساره ها  ــده اند. براس ۱۵۷ متر و ديگری در نزديكي آن (D2) به ضخامت ۲۵۲ متر واقع ش
ــان دهنده شيب زياد رسوبات و  ــاره كربناته شناسايي گرديده كه نش ــي، ۸ ريزرخس و خصوصيات سنگ شناس
ــند. فرايندهای دياژنزی مختلفي در  ــمت گنبد نمكي در يك شلف كربناته مي باش ــدن محيط به س كم عمق ش
ــيميايي، سيماني شدن و آشفتگي  ــدن، فشردگي فيزيكي و ش ــته های مورد مطالعه از قبيل ميكرايتي ش نهش
ــيمان های دولوميتي و انيدريتي، سيليسي شدن،  ــود كه با تغييراتي مانند شكل گيری س ــتي ديده مي ش زيس
ــاس تغييرات ضخامتي، رخساره ای  ــمت گنبد نمكي همراه است. براس ــدن و دولوميتي شدن به س آهن دار ش
ــوبگذاری بوده و در سروک بااليي  ــروک زيرين و هم زمان با رس ــترين فعاليت گنبد نمكي در س و دياژنزی بيش

به صورت محدودتر و به صورت فرايندهای پس از رسوبگذاری رخ داده است.
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بررسى تأثير فعاليت گنبد نمكى درمدان بر روند رسوب گذارى سازند سروك
با استفاده از شواهد چينه شناسى و رسوب شناسى

مقدمه

اطالعات مقالهچكيده

(elahe.mosavizade@yahoo.com ) نويسند   ه ي عهد   ه  د   ار مكاتبات *

ناحيه فارس و بازه زماني كرتاسه پسين دو كليد واژه مهم در مطالعات 
ــاب مي آيند. اين بازه زماني يك نقطه عطف در  گنبدهای نمكي به حس
ــوب مي شود، بدين ترتيب كه  ــوبي زاگرس محس تاريخچه تكتونيك رس
ــك را در توالي  ــك ناحيه و تكتونيك نم ــوان تأثير توامان تكتوني مي ت
ــاختارهای زيادی (بيش از ۲۰۰) در  ــاهده نمود [۱,۲]. س ــوبي مش رس
ــايي  ــرقي زاگرس در ارتباط با فعاليت های نمكي شناس بخش جنوب ش
ــده است [۳,۴,۵]. در اين پژوهش سازند سروک در ناحيه فارس در  ش
ــرات ناحيه ای و محلي فعاليت  ــي تأثي تاقديس درمدان به منظور بررس
ــوبگذاری و پس از آن  ــازند در زمان رس گنبد نمكي درمدان بر اين س
ــازند سروک با سازند كژدمي در  مورد مطالعه قرار گرفت. مرز زيرين س
ــته و تدريجي و مرز بااليي آن  ــي شده به صورت پيوس برش های بررس

به صورت فرسايشي با سازند گورپي است. 

1- روش مطالعه
ــنگي از مجموع ۴۰۹  متر توالي كربناته سازند  تعداد ۱۶۰  نمونه س
سروک در دو برشD1  وD2  برداشت و مورد مطالعه رسوب شناسي و 
ــي قرار گرفت. تعيين رخساره ها و نامگذاری آنها بر مبنای  چينه شناس

دو روش دانهام [۶]  و امبری و كلوان [۷]  صورت گرفته است. 

2-موقعيت جغرافيايى منطقه مورد مطالعه
ــتي مهم در  ــورده تراس ــای چين خ ــي از كمربنده ــرس يك زاگ
خاورميانه به شمار مي رود[۸]. منطقه مورد مطالعه در ناحيه فارس 

در حوضه زاگرس جنوبي قرار دارد. تاقديس مورد مطالعه در شرق 
ــهر الر واقع شده است. به منظور دسترسي به اين ناحيه از شهر  ش
الر در جهت شرق در مسير الوار حركت نموده و از سه راهي هرمود 
ــي به سمت شرق حركت مي كنيم. برش های مورد مطالعه در  عباس
يال جنوبي تاقديس درمدان در اطراف گنبد نمكي و دور از آن قرار 

دارد(شكل-۱).

3- رخساره ها 
ــامل ۸  ريز رخساره  ــاره های شناسايي شده در اين مطالعه ش رخس

بوده كه هريك به تفكيك در ادامه آورده شده اند:

 1  راه دسترسى به منطقه مورد مطالعه، موقعيت گنبد نمكى و تاقديس درمدان
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MF-1 وكستون/پكستون گلوكونيت دار حاوى روزنبران پالنكتونى

ــنگ آهك های نازک اليه در رخنمون ديده  ــاره به صورت س اين رخس
مي شود. در اين رخساره روزن بران پالنكتوني در زمينه ای از گل آهكي 
در هر دو برش مشاهده مي شوند (شكل-A۲) . معادل های اين رخساره 
ــاره FZ2 [۹] و SMF3 [۱۰] بوده كه نشان دهنده محيط  ــامل رخس ش

عميق پالژيك دور از ساحل مي باشند.

MF-2 وكستون بيوكلستى

ــامل توالي های نازک اليه آهكي به رنگ زرد نخودی  ــاره ش اين رخس
ــفنج، روزن بران  ــوزن اس ــزای خرده های اكينوئيد، س ــه از اج ــوده ك ب
ــتروپود، استراكد در زمينه ای از  پالنكتوني، پوسته های دوكفه ای، گاس
ــاره تنها در برشD1  وجود  ــده است. اين رخس ــكيل ش گل آهكي تش
ــكل-B۲). معادل های اين رخساره شامل رخساره FZ2 [۹] و  دارد (ش
ــاحل انتهای شيب  ــان دهنده محيط دور از س SMF8 [۱۰] بوده كه نش

قاره مي باشند.

MF-3  پكستون ريز دانه حاوى بيوكلست 

ــاره به صورت نهشته های ضخيم اليه آهكي حاوی آشفتگي  اين رخس
ــده كه متشكل از خرده  های روديست  ــتي در رخنمون مشاهده ش زيس
ــيلت، سوزن اسفنج و پلوئيد در يك زمينه گلي  و اكينوئيد در اندازه س
ــكل-C۲). اين رخساره از  ــاهده مي شوند(ش بوده و در هر دو برش مش
ــور آلوكم هايي همچون  ــرشD1  به D2  دارای تغييراتي از قبيل ظه ب
ــری بوده كه در  ــز، آنكوئيد و نيز قطعات تبخي ــن، جلبك قرم اربيتولي

زمينه ای از بيوكلست های بسيار ريز به همراه گل آهكي قرار گرفته اند. 
معادل های اين رخساره شامل رخساره FZ2 [۹]  و SMF9 [۱۰]  بوده 
و نشان دهنده محيط عميق دور از ساحل در محدوده انتهای شيب قاره 

مي باشند.

MF-4 وكستون اينتراكلستى

ــم اليه آهكي بوده كه  ــته های ضخي ــاره در بر گيرنده نهش اين رخس
ــت و اكينوئيد) در  ــكلتي (روديس ــت و خرده های اس حاوی اينتراكلس
ــت ها حاوی ذرات اسكلتي  ــد. اينتراكلس زمينه ای از گل آهكي مي باش
ــده مي باشند. اين رخساره تنها در برش  ــيماني ش و پلوئيد در زمينه س
D1  ديده مي شود (شكل-D۲). معادل های اين رخساره شامل رخساره 

ــان دهنده محيط سراشيب قاره  FZ4 [۹]  و SMF5 [۱۰]  بوده كه نش
مي باشند.

MF-5 پكستون تا رودستون داراى خرده هاى روديست و اكينوئيد

ــه دارای  ــنگ آهك ضخيم الي ــامل س ــاره در رخنمون ش اين رخس
ــكيل دهنده  ــت و روزن بران بنتيك بوده و اجزای تش خرده های روديس
ــا ۲/۵ ميلي متر،  ــت در اندازه ۰/۵ ت ــای اكينودرم و روديس آن خرده ه
ــر، بريوزوآ در  ــا ۲/۵ ميلي مت ــدازه ۱/۵ ت ــه ای در ان ــته های دوكف پوس
ــدازه ۰/۵ ميلي متر،  ــز در ان ــك قرم ــر، جلب ــا ۳ ميلي مت ــدازه ۰/۵ ت ان
ــد در اندازه ۰/۲۵  ــا ۳/۵ ميلي متر، پلوئي ــبز در اندازه ۰/۴ ت ــك س جلب
ــر در زمينه ای از  ــران بنتيك در اندازه ۰/۱ ميلي مت ــر و روزن ب ميلي مت
 D1 ــاره عمدتاً در برش ــكل-E۲). اين رخس ــند (ش گل آهكي مي باش

 2  تصاوير ميكروسكوپى رخساره ها(A)  وكستون/پكستون گلوكونيت دار حاوى روزنبران پالنكتونى، برش  -D2 نور عادى (B) وكستون بيوكلستى، برش- D1 نور عادى (C) پكستون 
ريز دانه حاوى بيوكلست برش-D1  نور عادى (D) وكستون اينتراكلستى برشD1 – نور عادى (E) پكستون تا رودستون داراى خرده هاى روديست و اكينوئيد برش-D1 نور عادى 

(F) گرينستون روديستى برش-D2 نور عادى (G) وكستون/پكستون حاوى اربيتولين برش-D2 نور عادى (H) مادستون كوارتز دار برش-D2 نور عادى
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ــروک  ــازند س ــه و در برش D2 تنها در بخش مياني س ــترش يافت گس
ــاره FZ5 [۹]  و  ــاره شامل رخس ــود. معادل های اين رخس ديده مي ش
ــيه فالت مي باشند. ــان دهنده محيط حاش SMF12 [۱۰]  بوده كه نش

MF-6 گرينستون روديستى

ــاره حاوی روديست به مقدار زياد بوده (شكل-F۲) و ديگر  اين رخس
ــامل خرده های اسكلتي اكينودرم، جلبك سبز و اربيتولين  اجزای آن ش
ــكلتي شامل اينتراكلست و پلوئيد مي باشد. از مهمترين  و ذرات غير اس
ــاره مي توان به فراواني باالی روديست، روزن بران كف  ويژگي اين رخس
  D2 ــاره در برش ــاره نمود. اين رخس ــن و وجود پلوئيد اش زی اربيتولي
ــاره شامل رخساره FZ6 [۹]  و [۱۰]  وجود دارد. معادل های اين رخس

SMF18  بوده كه نشان دهنده محيط پشته بيوكلستي مي باشند.

MF-7  وكستون/پكستون حاوى اربيتولين

اين رخساره عمدتاً از خرده های بيوكلستي مانند انواع اربيتولين های 
ــكل-G۲) به همراه خرده هاي اكينوئيد،  ديسكي و مخروطي شكل (ش
ــز و نيز قطعات  ــد، ميليوليده، جلبك قرم ــتروپود، پلوئي آنكوئيد، گاس
ــود.  ــت كه تنها در برش D2  ديده مي ش ــده اس ــكيل ش تبخيری تش
  SMF18 [۱۰] و  FZ8 [۹] ــاره ــامل رخس ــاره ش معادل های اين رخس

بوده كه نشان دهنده محيط الگون غير محصور مي باشند.

MF-8  مادستون كوارتزدار

ويژگي های صحرايي اين رخساره شامل سنگ آهك های قهوه ای رنگ 
ــكلتي  ــكل دار آذرين، خرده های اس حاوی بلورهای كوارتز، بلورهای ش
محدود و اينتراكلست در زمينه گل آهكي به همراه سيمان اكسيدآهن 
ــس و انيدريت نيز در اين  ــند. آثاری از بلورهای ژيپ و انيدريت مي باش
رخساره مشاهده مي شود. اين رخساره نيز تنها در برش D2 در رخنمون 
گنبد ديده مي شود (شكل-H۲) معادل های اين رخساره شامل رخساره 
ــط تبخيری  ــان دهنده محي ــه نش ــوده ك FZ9 [۹]  و SMF25 [۱۰]  ب

ساحلي مي باشند.

4- محيط رسوبى
ــلف كربناته  ــوبي ش ــاره ها، محيط رس ــر مبنای مطالعات ريز رخس ب
ــلف مياني و شلف داخلي برای  ــامل نواحي عميق، شلف خارجي، ش ش
ــنهاد مي شود (شكل-۳).  ــته ها در برش های مورد مطالعه پيش اين نهش
نهشته های عميق مربوط به محيط شلف خارجي (MF1 وMF2) شامل 
ــتيبان حاوی مقادير فراوان روزن بران پالنكتون  ــاره های گل پش رخس

ــت مقياس  ــكلتي درش ــای اس ــت و خرده ه ــد[۱۰]. اينتراكلس مي باش
 (MF5 تا MF3) ــلف مياني ــوبي محيط رسوبي ش حاكي از محيط رس
ــته (MF6) (Shoal) شامل عدم  است. ويژگي های شاخص رخساره پش
ــكلتي مانند  ــور گل آهكي، وجود اليه بندی مورب و خرده های اس حض
ــته در ناحيه  ــواهد بيانگر محيط پرانرژی پش ــت بوده كه اين ش روديس
ــد[۱۱]. محيط الگون (MF7) دارای ويژگي هايي  ــلف داخلي مي باش ش
ــت های خاص خود مانند روزن بران بنتيك، مقادير زياد  از قبيل بيوكلس
ــد[۱۲]  و نهايتاً رخساره  ــتروپود مي باش گل كربناته، ميليوليده و گاس
پهنه جزر و مدی(MF8) محيط كم عمق تحت تاثير امواج جذر و مد را 
شامل مي شود. ضخامت توالي ها در برش D2 (۲۵۲ متر) بيشتر از برش 
ــكل-۴). روند تغييرات رخساره ها از برش  ــد (ش D1 (۱۵۷ متر) مي باش

ــبت  ــاره های دريای باز در برش D1 نس D1 به D2 مانند فراواني رخس

ــون و نيز قطعاتي  ــي ذرات آذرين، دگرگ ــه D2 و همچنين پراكندگ ب
 D2 ــت در برش ــمت باال حمل كرده اس ــه گنبد نمكي با خود به س ك
ــمت گنبد نمكي بوده كه  ــدن محيط رسوبي به س بيانگر كم عمق تر ش
ــك عامل محلي مانند فعاليت گنبد نمكي  اين موضوع مي تواند تاثير ي

در زمان رسوب گذاری را تأييد كند(شكل-۸).

5- شواهد تاثير گنبد نمكى بر سازند سروك
گنبدها با تغييرات ضخامت و ايجاد وقفه هايي در ته نشست واحدهای 
ــوبي در نواحي باالزدگي گنبدها شناسايي مي شوند[۱۳] . از اين رو  رس
ــورد مطالعه دوره های  ــه اين تغييرات در دو برش م ــه با مقايس در ادام
ــا توجه به نبود  ــود. ب ــي مي ش زماني حركت گنبد نمكي درمدان بررس
ــكوب، تطابق سنگ  چينه ای بين  ــيل شاخص برای تفكيك زير آش فس
ــك گنبد نمكي) انجام  ــد نمكي) و D2 (نزدي ــرش D1 (دور از گنب دو ب

 3  مدل سه بعدى محيط رسوبى نهشته هاى سازند سروك. اين مدل نشان مى دهد 
كه حركت گنبد نمكى در زمان رسوب گذارى باعث كاهش عمق و افزايش انرژى 

محيطى در برش D2  گرديده است.
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ــنگ چينه ای مي توانند تا  ــد. با توجه به نزديكي دو برش مرزهای س ش
حدودی با مرزهای زماني منطبق باشند و بر اين اساس دو واحد يا افق 
۱ و ۲ (شكل-۴) در سازند سروک و در برش های مورد مطالعه تقسيم 
مي شود كه تاثير گنبد نمكي بر روی اين دو واحد بررسي شده است. 

واحد 1 (بخش پايينى سازند سروك)
ضخامت : سازند سروک در برش D1 در اين واحد ۹۵ متر و در برش 

D2، ۱۷۲ متر مي باشد (شكل-۴).

ــد به طور عمده  ــاره های برش D1 در اين واح ــوبي: رخس محيط رس
رخساره های محيط عميق، شلف خارجي و بخش های دور شلف مياني 
ــت در صورتي كه رخساره های رسوبي اين واحد در برش D2 عمدتاً  اس

مربوط به محيط بخش های نزديك شلف مياني و پشته مي باشد.
ــرش D1 عمدتا  ــي در اين واحد در ب ــای دياژنتيك ــز: فراينده دياژن
ــدن، تشكيل سيمان های كلسيتي و در برش D2 فرايندها  ميكريتي ش
ــكيل سيمان های انيدريتي، اكسيد آهن، دولوميت، فشردگي  عمدتا تش

فيزيكي و شيميايي است. 

واحد 2 (بخش بااليى سازند سروك)
ضخامت : سازند سروک در برش D1 در اين واحد ۶۲ متر و در برش 

D2،۸۰ متر مي باشد.

ــاره های برش D1 در اين واحد به طور عمده  ــوبي: رخس محيط رس
ــلف مياني مي باشد در  ــاره های محيط عميق و بخش های دور ش رخس
صورتي كه رخساره های رسوبي اين واحد در برش D2 عمدتاً تحت تاثير 
ــير شرايط محيط رسوبي به  ــده اند به طوری كه تفس دياژنز دولوميتي ش
سختي امكان پذير است و بخش اندكي مربوط به محيط پشته مي باشد. 
دياژنز: فرايندهای دياژنتيكي در اين واحد در برشD1 عمدتا انحالل 
ــترده و  ــدن گس ــدن و در برش D2 دولوميتي ش ــي و ميكريتي ش قالب

سيليسي شدن است.  

6- تفسير
ــرات ضخامت، محيط  ــورت تغيي ــت گنبد نمكي به ص ــواهد فعالي ش
ــمت  ــد كه بعد از توصيف اين تغييرات در قس ــوبي و دياژنز مي باش رس
قبل به تفسير و شرح كامل هر شاهد در اين قسمت پرداخته مي شود:

ضخامت: مقايسه ضخامت برش ها در واحدهای۱  و۲  نشان مي دهد 
ــدن به گنبد نمكي ضخامت رسوبات بيشتر مي شود. علت  با نزديك ش
بيشتر بودن ضخامت در برش نزديك گنبد را مي توان به تخليه محتوای 

نمك و ايجاد ناوديس های حاشيه ای در گنبد نمكي نسبت داد [۱۴,۱۵]  
ــش ضخامت و افزايش توليد  ــيني كف حوضه، افزاي به طوری كه فرونش
رسوب در برش D2  رخ داده است. صعود نمك در اثر پديده فروسازش 
ــوبات از  (downbuilding)  موجب افزايش ضخامت قابل توجهي در رس

باالی گنبد نمكي تا ناوديس های حاشيه ای مي شود[۱۳].
محيط رسوبي: تغييرات جانبي آلوكم ها از برش D1 به برش D2  در 
ــبز،  ــامل ظهور اربيتولين، جلبك قرمز، جلبك س هر دو واحد ۱ و ۲ ش
آنكوئيد، ذرات تبخيری، آذرين و آواری است. وجود اربيتولين در برش 
نزديك گنبد و جلبك های قرمز و سبز نيز كه نشان دهنده آبهای گرم و 
كم عمق هستند[۱۶]  شاهدی ديگر برای كم عمق شدن محيط رسوبي 
ــه آلوكم ها نشان مي دهد در برش  ــت. مقايس در برش نزديك گنبد اس
ــت. به همين  ــتر از برش دور از گنبد بوده اس ــك گنبد انرژی بيش نزدي

 4  تغييرات محيط رســوبى و ضخامتى در واحد 1 (بخش پايينى ســازند سروك) با 
رنگ قرمز و واحد 2 (بخش بااليى ســازند ســروك) با رنگ آبى مشــخص شده 
اســت. همانطوريكه در تصوير مشخص است ضخامت در برش نزديك گنبد از 

برش دور از گنبد بيشتر است.
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ــت ها عمدتاً سالم تر و درشت تر  علت آلوكم های برش D2  مانند روديس
ــتند. در واحد ۲ به علت دولوميتي شدن گسترده در برش نزديك  هس
ــه مناسب بين دو برش وجود ندارد. اما به طور كلي  گنبد امكان مقايس
 D1ــلف داخلي در اين قسمت ديده مي شود و در برش ــاره های ش رخس
رخساره های شلف مياني جود دارد. رخساره های برشD2 رخساره های 
ــته و بخش های نزديك شلف خارجي است  ــندی، الگون، پش پهنه كش
ــوبي كم عمق تر و  ــان مي دهد در برش نزديك گنبد محيط رس كه نش
پرانرژی تر بوده است. در زمان سنومانين سازند سروک در يك پلت فرم 
ــاس  ــت [۱۷,۱۸] . در صورتي كه براس ــده اس ــته ش كربناته رمپ نهش
ــوبي اين سازند  ــده در ناحيه مورد مطالعه محيط رس مطالعات انجام ش
ــلف كربناته مي باشد كه اين تغيير در محيط رسوبي مي تواند به  يك ش
علت اثر محلي گنبد نمكي باشد كه در منطقه عمل كرده است. به علت 
ــده و سبب  ــيب بوجود آمده در حوضه زياد ش باال آمدن گنبد نمكي ش
ايجاد تغييرات ضخامتي و رخسارهای گرديده است [۱۹]  (شكل-۴).

دياژنز: مقايسه فرايندهای دياژنتيكي در دو واحد۱  و ۲  نشان مي دهد 
در دو برشD1 و D2  فرايندهای دياژنتيكي مشتركي ديده مي شود كه 
ــا برش نزديك گنبد  ــت ام ــان دهنده تاريخچه دياژنتيكي منطقه اس نش
متحمل فرايندهای دياژنزی متفاوتي از برش دور از گنبد نيز شده است 

كه مي تواند به علت عملكرد محلي گنبد نمكي باشد (جدول-۱).

ميكريتى شدن
ــود اما در برش D2 در هر دو  ــن فرايند در هر دو برش ديده مي ش اي
ــتردگي كمتری نسبت به برش D1  دارد. از آنجايي كه  واحد ۱ و ۲ گس
اين فرايند در محيط های آرام تر بيشتر رخ مي دهد، مي توان كمتر بودن 
ــوبي  آن را در برش D2  به علت كم عمق و پر انرژی تر بودن محيط رس

.( A-6شكل)  دانست

سيمانى شدن 
شكل گيری سيمان های كلسيتي در هر دو واحد در برش D1  به شكل 
گسترده تری از برش D2  رخ داده است. سيمان حاشيه ای هم ضخامت  
(شكل B-۶ ) نيازمند اشباع آب دريا نسبت به كربنات كلسيم و محيطي 
ــتر بودن اين فرايند در برشD1  مي تواند  ــت [۲۰] . علت بيش آرام اس
ــد. سيمان هم بُعد  ــوب گذاری باش ــانه انرژی پايين تر در محيط رس نش
ــود اما در برشD2  به شكل  ــكل C-۲ ) در هر دو برش ديده مي ش (ش
ــرايط پرانرژی تر حاكم بوده  ــود دارد زيرا در اين برش ش محدودتر وج
ــب نيست. به عالوه اين سيمان  ــكيل اين نوع سيمان مناس كه برای تش
منعكس كننده شرايط اشباع از كربنات كلسيم و نرخ كم رسوب گذاری 

ــترش كمتر آن نيز  ــن رو علت گس ــت[۲۱]  از اي ــكيل اس در طي تش
ــيمان بلوكي (شكل D-۲ ) در برشD2  مي تواند به علت ميزان  مانند س
ــد كه مانع از ايجاد اين  ــورابه های نمكي باش منيزيوم باالی وارده از ش
ــده است. سيمان رورشدی در  ــيمان به گستردگي برش D1  ش نوع س
ــتگي نوری با دانه های اكينودرم در سطوح ميكريتي نشده وجود  پيوس
دارد[۲۲]  (شكل ۶E-)  از اين رو گستردگي آن در برش D2  مي تواند 

به علت وجود بيشتر قطعات اكينودرم باشد.

سيمان انيدريتى
ــيمان انيدريتي  ــت. س ــا در برش D2  رخ داده اس ــد تنه ــن فراين اي
ــای انيدريت در هر دو واحد  ــا در واحد ۱ و نودول ه ــكل F-۲ ) تنه (ش
ــت انيدريت در چند  ــت. به نظر مي رسد كه ته نشس ــده اس تشكيل ش

 5  مقايسه محدوده هاى دولوميتى و برون زدگى هاى گنبد نمكى در برش D2  كه 
در برش-D1  وجود ندارد.
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ــت؛ مرحله اول از شورابه ها در شرايط جزر ومدی اتفاق  مرحله بوده اس
افتاده است كه در نتيجه آن نودول و بلورهای انيدريت شكل گرفته اند. 
ــيمان انيدريتي به  ــده برش D2  س ــد نمكي در قاع ــون گنب در رخنم
ــمت های اين برش وجود ندارد  ــود اما در ديگر قس فراواني ديده مي ش
ــكل دار ژيپس مشاهده مي شود. سيمان  و به صورت بلورهای منفرد و ش
ــترش پيدا كرده  ــنگ گس انيدريتي تكه ای به صورت پراكنده در متن س
ــوب گذاری در محيط پهنه  ــت. نودول های انيدريتي هم زمان با رس اس
جزرومدی ايجاد مي شوند [۱۲].  منبع تشكيل اين نودول ها را مي توان 
از قطعات تبخيری و انيدريتي حمل شده از گنبد نمكي دانست. حضور 
ــده در  ــانگر يك محيط در برگرفته ش ــت و ديگر تبخيری ها نش انيدري

شرايط آب و هوايي گرم و خشك است[۲۳].

فشردگى فيزيكى و شيميايى
ــتری از برش  ــترش بيش ــد در واحد ۱ در برش D2  گس ــن فراين اي
ــتر بودن فشردگي فيزيكي (شكل A-۷ ) در برشD2  را  D1  دارد. بيش

ــتر رسوبات در اين برش  ــيني بيش مي توان مربوط به ضخامت و فرونش
دانست كه باعث افزايش فشار روباره و تحمل فشردگي قبل از سيماني 
شدن گسترده شده است. فشردگي شيمايي (شكل B-۷ ) نيز در هر دو 
برش وجود دارد اما در برشD2  قابل مالحظه بوده و به صورت رگه های 
ــاری و استيلوليت ديده مي شود كه مانند فشردگي فيزيكي  انحالل فش

علت آن فشار بيشتر روباره در اثر افزايش ضخامت رسوبات است.
آشفتگى زيستى

ــتری از برش ــترش بيش ــد ۱ در برشD1  گس ــد در واح ــن فراين اي
ــر رخ داده  ــكل محدودت ــرش D1  به ش ــد دوم در ب D2  دارد. در واح

ــفتگي زيستي  ــاهده نمي شود. باال بودن آش ــت و در برش D2  مش اس
ــه تراكم موجودات باال و  ــكل C-۷ ) در محيط هاي دريايي عميق ك (ش
ــت، [۱۰] مي تواند از علت های افزايش  ــرعت رسوب گذاري پايين اس س
ــبت به برشD2  باشد. زيرا در برش  ــتر اين فرايند در برشD1  نس بيش
ــرش D2  به علت باال  ــوب گذاری آرام تر بوده اما در ب ــط رس D1  محي

آمدن گنبد در محيط، شرايط پرانرژی تر حاكم شده است كه شرايطي 
مناسب برای فعاليت موجودات نيست.

جانشينى
دولوميتى شدن

ــت  ــا در برش D2  در هر دو واحد رخ داده اس ــن فرايند نيز تنه اي
 D2 ــت. در برش ــتر از واحد ۱ اس ــترش آن در واحد ۲ بيش ــا گس ام
ــاره های نزديك رخنمون گنبد در  فراواني ميانگين دولوميت در رخس
ــون اين ميزان تا  ــدن از رخنم ــت كه با دور ش ــد ۱، ۵ درصد اس واح
ــاره های كامال دولوميتي  ــدا مي كند و به رخس ــد افزايش پي ۲۰ درص
ــد  ــد ۱ و واحد ۲ مي رس ــي واح ــمت های ميان ــپارايت در قس دولواس

 6  انواع فرايندهاى دياژنزى در برش هاى مورد مطالعه- (A) ميكريتى شدن خرده هاى اسكلتى، برش-D1 نور عادى، (B) سيمان هم ضخامت در داخل حفره بيوكلست، برشD1  نور عادى، 
(C) سيمان هم بعد، برشD1 – نور عادى، (D) سيمان بلوكى، برشD1  نور عادى، (E) سيمان رورشدى اطراف اكينودرم، برشD1 نور عادى، (F) سيمان انيدريتى، برشD2 نور عادى
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ــش نرخ دولوميتي  ــولفات عامل كاه ــكل-۵). از آنجايي كه يون س (ش
ــين شدن يون  ــدن از رخنمون گنبد و ته نش ــت، با دور ش ــدن اس ش
ــكيل دولوميت  ــرايط تش ــيمان انيدريتي ش ــكيل س ــولفات و تش س
ــود. اندازه  ــزان بلورهای دولوميت اضافه مي ش ــم مي آيد و به مي فراه
ــاره های نزديك گنبد  ــت در رخنمون گنبد و رخس ــای دولومي بلوره
ــدن از آن به اندازه  ــت و با دور ش ــر و كمتر اس ــي ۰/۰۱ ميلي مت نمك
ــت تر و برخي موارد تا ۱ ميلي متر نيز  ميانگين ۰/۰۳ ميلي متر و درش
ــد. با توجه به شواهد دولوميت های تدفيني يعني رمبوئدرهای  مي رس
ــن و دولوميت های يوهدرال  ــت حفره پرك ــت دولوميت، دولومي درش
ــرای دولوميت های برش نزديك  ــكل D-۷ ) مدل دياژنز تدفيني ب (ش

ــياالت خارج شده از گنبد  ــنهاد مي شود. به نظر مي رسد س گنبد پيش
نمكي باعث دولوميتي شدن در برش نزديك گنبد شده است [۲۴].

سيليسى شدن
ــكيل  ــت. تش اين فرايند تنها در برشD2  در هر دو واحد رخ داده اس
ــيليس به جای كربنات كلسيم نياز به شرايطي نظير PH  نسبتاً پايين،  س
درجه حرارت كم و اشباع محلول های موجود در فضاهای خالي از سيليس 
دارد. فرايند سيليسي شدن (شكل E-۲ ) تنها در برش نزديك گنبد وجود 

دارد و در برش دورتر رخ نداده است.

هماتيتى شدن 
ــود اما در برشD2  در هر دو واحد  ــن فرايند در هر دو برش ديده مي ش اي
گستردگي بيشتری نسبت به برشD1  دارد. با توجه به اينكه هماتيت در طي 
ــيني رسوبات نشان دهنده شرايط اكسيدان است[۲۵] گسترش زياد آن  ته نش
ــاهدی ديگر  ــد۱  و به خصوص در نمونه های رخنمون گنبد نمكي ش در واح
ــيني در حاشيه گنبد نمكي و بيرون ماندن از  ــدن و فرونش برای كم عمق تر ش
آب در محيط رسوبي در برش D2  و ايجاد شرايط اكسيدان است. عالوه بر اين 
ــا آهن را مي توان ناشي از هوازدگي سنگ های آذرين و دگرگوني دانست  منش

.(F-۷ شكل) كه گنبد با خود حمل كرده است

D2 به برش  D11  تغييرات فرايندهاى دياژنزى در واحد 1و2،از برش 

 7  انواع فراينداى دياژنزى موجود در نمونه هاى مورد مطالعه (A) فشــردگى فيزيكى كه عامل تراكم دانه ها شــده اســت، برش-D2 نور عادى، (B) اســتيلوليتى شدن در نتيجه فشردگى 
شــيميايى، برش-D2 نور عادى، (C) آشــفتگى زيستى، برش -D2 نور عادى، (D) دولوميتى شدن، برش -D2 نور عادى، (E) سيليسى شدن، برش -D2 نور عادى، (F) هماتيتى شدن خرده 

اسكلتى، برش -D2 نور عادى
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7- فعاليت گنبد نمكى درمدان در واحد 1 و2 
باالآمدگي دياپيرها در جنوب ايران در حدود ۱۵ متر در ميليون سال بوده 
كه با رسوب گذاری بيشتری (۳۳ متر در ميليون سال) همراه است. نرخ صعود 
ــال است[۲۶]. با توجه به شواهد  ــاليانه در ايران حدود ۲ متر در ميليون س س
ــك گنبد نمكي حركت  ــاره اي و دياژنزی در نزدي ــده ضخامتي، رخس ارائه ش
ــروک از زمان های  ــازند س گنبد نمكي درمدان در واحد۱ در بخش پاييني س
ــكل-۸). به عالوه وجود قطعات پراكنده آواری،  ــت (ش ــتر بوده اس ديگر بيش
دگرگوني و آذرين[۲۷,۲۸] ، (شكل-۹) و گسترش انحالل های در اندازه چند 
ــانتي متر[۱۹]  شواهدی برای حركت گنبد نمكي هم زمان با رسوب گذاری  س
ــت اين نهشته ها  و مخصوصاً فعال بودن آن[۲۴]  در واحد ۱ در زمان ته نشس

ــدن در واحد ۲ مي توان گفت  ــتر دولوميتي ش دارد. با توجه به حجم های بيش
ــتر به صورت دياژنزی و پس از رسوب گذاری بر  در اين واحد گنبد نمكي بيش

روی نهشته های اطراف تأثير داشته است.

نتيجه گيرى
ــه، افزايش فضای  ــف حوض ــيني ك ــوای نمك، فرونش ــر صعود محت در اث
ــوبگذاری و توليد رسوب ضخامت كلي سازند سروک در برش D2 (نزديك  رس
ــت. اين ضخامت ها  ــتر اس ــد نمكي) از برشD1 (دور از گنبد نمكي) بيش گنب
ــاره های  ــج حاصل از مطالعات رخس ــت. نتاي ــر اس ــب ۲۵۲ و ۱۵۷ مت به ترتي
ميكرسكوپي منجر به شناسايي ۸ ريزرخساره  شد. با توجه به آناليز رخساره ها 
ــلف كربناته شامل  ــمت گنبد نمكي، محيط ش ــدن محيط به س و كم عمق ش
ــنهاد  ــته ها پيش ــته، الگون و پهنه جزر و مدی برای اين نهش ــای باز، پش دري
ــود. به طوری كه رخساره های پهنه كشندی (به دليل باال آمدگي گنبد  مي ش
ــيه گنبد نمكي و  ــلف داخلي در حاش ــطح آب) و ش نمكي و پايين افتادن س
ــاره های دريای باز در فاصله دورتر از گنبد نهشته شده اند. محلول های  رخس
ــدن،  ــای دياژنزی مانند دولوميتي ش ــوم باعث ايجاد فراينده ــي از منيزي غن
ــيمان دولوميتي تنها در برش نزديك  ــي شدن، سيمان انيدريتي و س سيليس
گنبد نمكي شده است. شدت شكل گيری فرايندهای دياژنزی مانند هماتيتي 
ــدن، فشردگي فيزيكي و شيميايي در برش نزديك به گنبد نسبت به برش  ش
ــه ضخامت،  ــان مي دهند. مقايس ــتری را از خود نش ــدت بيش دور از گنبد ش
ــان مي دهد كه حركت گنبد نمكي  ــاره ها و فرايندهای دياژنزی نش ريز رخس
درمدان در بخش پائيني سازند سروک (واحد ۱) بيشتر به صورت هم زمان با 
ــازند سروک (واحد ۲) حركت گنبد  ــوب گذاری بوده و در بخش بااليي س رس
نمكي كاهش يافته و فعاليت آن بيشتر به صورت عملكرد فرايندهای دياژنزی 

و بعد از رسوبگذاری بوده است.

 8  تصاوير شماتيكى نحوه فعاليت گنبد نمكى A) فعاليت گنبد در واحد 1 در اين 
واحد صعود نمك و فرونشينى باعث تجمع ضخامت زيادى از رسوبات در اطراف 
گنبد نمكى شــده اســت. B) كاهش صعود گنبد نمكى و ته نشينى رسوبات بر 

روى گنبدنمكى كه ضخامت آنها در ناوديس حاشيه اى كمتر از واحد 1 است.

 9  تصاويرى از پراكندگى قطعات حمل شده از گنبد نمكى در زمينه - A) انواعى از بلورهاى دگرگونى و آذرين پراكنده در زمينه سنگ، - برش-D2  نور عادى، B) نمايى دورتر از انواع 
ذرات آذرين، دگرگونى و قطعات بزرگ حمل شده با گنبد نمكى، برش-D2  نور عادى 
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