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چکيده
سازند دشتک با سن ترياس مياني- پسين به دليل وجود نهشته هاي ستبر انيدريتي به عنوان يکي از بهترين سنگ هاي پوشش براي مخازن گازي عظيم گروه دهرم در جنوب باختری 
ايران و شمال خليج فارس به شمار مي رود. تحليل رخساره هاي سازند دشتک سبب شناسايي 14ريزرخساره مربوط به محيط دشت ساحلي، سبخا )پهنه باالي جزرومدي(، پهنه 
جزرومدي، الگون، پشته هاي سدي )شول( شده است. بررسي تغييرات افقي و عمودي رخساره ها و مقايسه آنها با محيط هاي عهد حاضر و ديرينه نشانگر آن است که سازند دشتک 
در يک پالتفرم از نوع رمپ کربناتی کم ژرفا نهشته شده است. مطالعات چينه نگاري سکانسي نشان مي دهد که سازند دشتک از چهار سکانس رسوبي دسته سوم و دسته هاي رسوبي 
TSTوHST تشکيل شده است. ستبرای سازند دشتک از کوه سورمه به سمت چاه b ،c ،d و در نهايت a افزايش يافته است. مطالعات ايزوتوپ استرانسيم از نمونه هاي سازند دشتک 

سن ترياس )آشکوب آنسين تا نورين( را تأييد مي کند. 
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1- پيش نوشتار
ميدان پارس جنوبي با افق هاي متعدد نفت وگاز در100 کيلومتري جنوب بندر عسلويه قرار 
گرفته است. بخش بااليی سازند داالن و سازند کنگان با سن پرمين پسينـ  ترياس پيشين 
واقع در ميدان پارس جنوبي و به عنوان سنگ مخزن اصلي اين ميدان و سازند دشتک 
به عنوان پوش سنگ مؤثر به شمار می رود. در ديگر نقاط زاگرس نيز اين سازند به عنوان 
پوش سنگي مؤثر عمل کرده است. رسوبات ترياس در حوضه زاگرس شامل سازند  هاي 
کنگان، دشتک و خانه کت است. سازند دشتک )ترياس مياني تا پسين( از گروه کازرون 
با ستبرای تقريبي 625 متر در کوه سورمه و تا بيش از 2100 متر در چاه سرتل، عمدتاً 
از دولوميت، شيل، انيدريت و سنگ آهک و سازند خانه کت )ترياس پيشين- مياني( از 
دولوميت، شيل و سنگ آهک تشکيل شده است. سازند دشتک از پايين به باال شامل 
بخش شيلی آغار، بخش A، بخش B، بخش C، بخش دولوميت سفيدار و بخش D است. 
سازند دشتک از سمت فارس و پس از چاه سرتل )در زون ايذه( به سمت زاگرس مرتفع 
و از لرستان به سمت شمال خاور زاگرس تغيير رخساره داده و به سازند خانه کت تبديل 
مي شود )حاجيان، 1385(. سازند خانه کت با سن ترياس پيشين تا ترياس مياني خواص 
پوش سنگی نداشته و بنابراين چگونگی گسترش آن در حوضه و تبديل آن به سازند 
دشتک براي مقاصد نفتي بسيار حائز اهميت است )مطيعي، 1372(. سازند دشتک به دليل 
دارا بودن  قابليت و استعداد پوش سنگي در بخش هايي از حوضه )به ويژه ميدان پارس 
جنوبي(، از ديرباز مورد توجه زمين شناسان بوده و مطالعات گوناگون در صفحه عربی و 
 Alsharhan & Naim, 1997;( زاگرس به اين سازند و هم ارزهای آن اشاره کرده است 
 Sharland et al., 2001; Strohmenger et al., 2002; Konert et al., 2001; 

Ziegler et al., 2001;Khoshnoodkiaet al., 2008; Mohseniet al., 2008(.هدف از اين 

نوشتار بررسي و شناسايي رخساره هاي ميکروسکوپي و تغييرات آنها در جهت عمودي 
و افقي، شناسايي محيط رسوبي در زمان تشکيل سازند دشتک، شناسايي چرخه هاي 
برای تشخيص دسته هاي   )Stacking pattern( برهم انباشتگي  الگوي  رسوب گذاري و 
رخساره اي، مرز هاي سکانسي و تعيين سکانس هاي رسوبي و مقايسه آنها با يکديگر در 

نواحي خليج فارس، فارس و زون ايذه است.

2- موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه 
و  سطحی  مقاطع  از  شده  سعی  نوشتار  اين  در  دقيق تر  نتايج  به  دستيابی  منظور  به 
فارس  خليج  و  فارس  ايذه،  زون  از  اعم  زاگرس  مختلف  بخش های  در  زيرزمينی 
استفاده شود. بدين منظور از چند چاه و مقطع سطح االرضی اصلی)8 مورد( به عنوان 
منابع اطالعاتی اصلی و از داده های چاه های ديگرکه موقعيت آنها در اين بخش ياد 
نشده به عنوان منابع اطالعاتی تکميلی به ويژه در بخش آناليز ايزوتوپی استفاده شده 
است. مطابق شکل 1 برای بررسی دقيق و جزيی از 8 برش سطح االرضی و زيرزمينی 
)چاه های حفاری( در مطالعه ويژگی های سازند دشتک استفاده شده است )برش های 
a تا h (. برش e برش سطحی کوه سورمه و بقيه برش های چاه های حفاری هستند، که 
 a به دليل حساسيت داده های مربوط به آنها، ذکر نامشان امکان پذير نيست. برش های

تا f در زاگرس و برش های g و h در خليج فارس واقع شده اند)شکل1(.

3- ساختار زمين شناسي
از  خاور،  جنوب  باختر-  شمال  روند  با  زاگرس  رورانده  چين خورده-  کمربند 
ادامه  ايران  باختری  در جنوب  هرمز  تنگه  تا  عراق  در شمال   Taurus رشته کوه هاي 
در  زاگرس  حوضه  مرز   .)Falcon, 1974; Haynes & McQuillan, 1974( دارد 
مي شود.  مشخص  اصلي جديد  و گسل  رورانده  اصلي  توسط گسل  خاوری  شمال 
کامبرين  رسوبي  اليه هاي  بر  مشتمل  زاگرس  حوضه  در  رسوبي  نهشته هاي 
پالئوزوييک،  طول  در   .)Stocklin, 1968; Falcon, 1969(است پليوسن  تا  زيرين 
قديمي  تتيس  اقيانوس  استوار  و  گسترده  غيرفعال  لبه  عربستان  و  ايران   صفحه 
 )Paleo-Tethys( را ساخته بودند که در بازه زماني ترياس تا ژوراسيک بسته شده است

کربنيفر  طي   )Neo-Tethys( جديد  تتيس  اقيانوس   .)Berberian & King, 1981(

در دوران   .)Stampfli & Borel, 2002( است  باز شده  زيرين  پرمين  پايان  تا  پاياني 
دوم، حوضه زاگرس در طول گسل هاي موجود شروع به فرونشيني کرد و چرخه هاي 
صفحه  غيرفعال  لبه  روي  بر  است  دريايي  کربنات هاي  از  عمدتاً  که  رسوبي  ستبر 
تغيير  يک  با  سوم  دوران   .)Berberian & King, 1981(است شده  نهشته  عربي 
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مي شود.  مشخص  قاره اي  به  باز  دريايي  محيط  از  رسوبي  رخساره هاي  در  ناحيه اي 
دليل  به  و  پاياني  کرتاسه  طول  در  عمده  طور  به  جديد  تتيس  اقيانوس  شدن  بسته 
;Berberian & King, 1981( همگرايی صفحه عربي به سوی صفحه ايران بوده است 

Berberian, 1995(. کمربند چين خورده- رورانده زاگرس نتيجه برخورد دو صفحه 

اقيانوس  شده  بسته  خطواره  طول  در  اوراسيا  صفحه  به  عربي  صفحه  لبه  قاره  قاره- 
 .)Stocklin, 1968; Falcon, 1974( است  سنوزوييک  طول  در  و  جديد  تتيس 
سازندهاي کنگان، دشتک و خانه کت در يک درياي کم ژرفای کربناتی- تبخيري 
با سنگ شناسي مشخص در محدوده زماني ترياس نهشته شده اند. آب و هوا در اين 
محدوده زماني گرم و خشک بوده و اقليم گرم و خشک با تبخير فراوان، شرايطي 
مطالعه  مورد  توالي  زمان رسوب گذاري  در  را  فارس  امروزي خليج  مشابه وضعيت 

.)Strohmenger et al., 2002( به وجود آورده است

4-  روش مطالعه
بررسی  صحرايی،  مطالعات  اساس  بر  عمده  به طور  مطالعه  روش  نوشتار  اين  در 
ابتدا  در  است.  آزمايشگاهي  بررسي هاي  و  حفاری  خرده های  و  دستی  نمونه هاي 
به منظور کسب بهترين نتيجه موقعيت سازند دشتک در بخش های مختلف زاگرس 
با  قرار گرفت و يک برش چينه اي سطحي و هفت برش زيرسطحي  ارزيابی  مورد 
کامل ترين اطالعات و ستبرای قابل توجه از سازند دشتک در نواحي خليج فارس، 
و پس  بازديد  برش سطحی کوه سورمه   .)1 )شکل  انتخاب شد  ايذه  زون  و  فارس 
انجام  برای  پذيرفت.  انجام  سيستماتيک  به صورت  نمونه برداری  دقيق،  بررسی  از 
دشتک  سطحی  برش  از  حاصل  نمونه هاي  از  آزمايشگاهي)سنگ نگاری(  مطالعات 
نازك  مقطع   836 تعداد  چاه ها  از  حاصل  حفاري  خرده هاي  و  سورمه  کوه  در 
نامگذاري  در  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  و  تهيه   )Thin sections(ميکروسکوپي
رخساره هاي ميکروسکوپي کربناتی از طبقه بندي )Dunham )1962 و در دسته بندي 
 Flugel )2010( و   Burchette & Wright )1992( رخساره ها و ارائه مدل رسوبي از 
استفاده شده است. حدود 59 نمونه از مقاطع و چاه هاي منطقه انتخاب و برای انجام 
نانسي(  دانشگاه  ژئوشيمي  )آزمايشگاه  فرانسه  کشور  به  استرانسيم  ايزوتوپ  مطالعه 
ارسال شد. نمونه ها از زمينه کربناتی تهيه شده و اطالعات ايزوتوپ استرانسيم براساس 

استاندارد NBS987 = 0.710252- 0.000024 بوده است.

5- چينه شناسي سازند دشتك
باختر شيراز  تاقديس دشتک در 75 کيلومتري  از چاه دشتک-1 در  اين سازند  نام 
گرفته شده است. برش نمونه اين سازند در چاه کوه سياه با ستبرای حدود 814 متر و 
در مقطع سطح االرضي کوه سورمه حدود 625 متراست. پيش تر اين سازند را معادل 
اليه هاي  از  متشکل  دشتک  سازند  مي گرفتند.  نظر  در  عربستان  در  سودير  سازند 

 .)Szabo, 1977( تبخيري انيدريت به سن ترياس مياني تا پسين است
ادامه  فارس  خليج  ناحيه  در  پسين  و  مياني  ترياس  رخساره  رسوب گذاري  الگوي 
تأييد  را   )Ladinian( الدي نين  فرونشيني  و  است  آغازين  ترياس  رسوب گذاري 
مي کند )Sharland et al., 2001(. رخساره هاي مشابهي توسط پژوهشگران از نواحي 
مجاور مانند عربستان سعودي، عراق و خاور خليج فارس گزارش شده است. سازند 
)Szabo & Kheradpir, 1978( دشتک را در برش نمونه به 6 بخش تقسيم کرده اند

که از پايين به باالشامل بخش شيلي آغار )رسمي(، رسوبات تبخيري A )غير رسمي(، 
رسوبات تبخيري B )غير رسمي(، رسوبات تبخيري C )غير رسمي(، بخش دولوميت 

سفيدار )رسمي( و رسوبات تبخيري D )غير رسمي( است.
5-1.بخش شيلی آغار

اين بخش رسمي به طور وسيعي در منطقه گسترش دارد و به سادگي قابل شناسايي 
سورمه  کوه  شمال  در  فيروزآباد  حوالي  در  آغار  چاه  از  بخش  اين  نام  است. 

برداشت شده است )Szabo et al.,1977(. در برش نمونه چاه کوه سياه بخش آغار 
دارد  مترستبرا   18 حدود  و  پوشيده  عمدتاً  سورمه  کوه  در  و  متر   20 حدود   شيل 
است.  داشته  مترستبرا   40 تا   10 از  شده  حفاري  چاه هاي  در  بخش  اين   .)2 )شکل 
با  ديگر  متنوع  رنگ هاي  و  سبز  اکسيده شده،  قهوه اي  رنگ  به  آغار  شيلي  طبقات 
سمت  مي شوند.  ديده  سيلتستون  و  تبخيري  رگه هاي  با  دولوميت  از  ميان اليه هايي 
و  دولوميتي  طبقات  با  همينطور  و  کنگان  سازند  بااليی  بخش  با  شيل ها  اين  زيرين 

تبخيري سازند دشتک همشيب است.
A 5-2. بخش تبخيري

پايين ترين بخش تبخيري سازند دشتک است. بخش زيرين آن مشتمل بر دولوميت 
و سنگ آهک رسي، شيل و ميان اليه هايي از انيدريت و بخش بااليی آن از طبقات 
ستبر انيدريت تشکيل شده است. ستبرای اين بخش در کوه سورمه در صورت عدم 
به هم ريختگي و تکرار حدود 220 متر است. روي بخش تبخيري A در برخی از چاه ها 
و به ويژه برش سطحي کوه سورمه، ماسه سنگ تا ميکروکنگلومرا وجود دارد که به 

سمت عربستان سعودي محتواي شيل اين طبقات بيشتر مي شود.
B 5-3. بخش تبخيري

اليه هاي نسبتاً نازك انيدريت با رگه هايي از دولوميت معرف اين بخش تبخيري از 
سازند دشتک است. ستبرای اين بخش در کوه سورمه که با ظاهر کاماًل واضح طبقات 
انيدريت بين اليه هاي برجسته دولوميت قرار گرفته، حدوداً 40 متر است )شکل3(. در 
چاه ها نيز از روي خرده هاي حفاري شده چاه و نمودارهاي الکتريکي کاماًل مشهود 

است. 
C 5-4. بخش تبخيري

به دليل فرسايش متأثر از کوهزايي ترياس پسين، ستبرای اين بخش بسيار متغير و از 
صفر تا 360 متر در نوسان است. در مواردي که فرسايش سبب از بين رفتن بخشی 
ناپيوستگي ديده می شود.  بااليی آن يک  باشد، در بخش  اين بخش شده  تمامي  يا 
شروع اين بخش شامل تناوبي از دولوميت هاي نخودي رنگ و قهوه اي تا خاکستري 

رس دار، انيدريت سفيد و شيل است. 
5-5. بخش دولوميت سفيدار

برش نمونه اين بخش در چاه کوه سياه-1 انتخاب و نام آن از چاه شماره-1 سفيدار در 
حدود 60 کيلومتري جنوب شيراز اقتباس شده و 40 متر ستبرا دارد. اين بخش شامل 
يک اليه دولوميتي سخت و برجسته به رنگ قهوه اي تيره، متبلور، با دانه هاي درشت 
قابل  نمودار گاما کاماًل  در  تشکيل شده که  پايين  راديواکتيويته  مقدار  و  متوسط  تا 
تشخيص است. بخش دولوميت سفيدار در کوه هاي سورمه و خانه کت قابل شناسايي 
اما در کوه هاي گهکم و فراقان و احتماالً در تمامي ارتفاعات زاگرس ديده نمي شود. 
 .)Szabo, 1977( نبود اين بخش به فرسايش پس از ترياس مياني نسبت داده شده است
در برش کوه سورمه در قاعده اين بخش يک اليه نازك از کنگلومراي تخريبي با 

دانه هاي کوارتز وجود دارد.
D 5-6.بخش تبخيري

D است، که در  باالترين بخش از رسوبات سازند دشتک مربوط به بخش تبخيري 
سازند  و  ندارد  وجود  بخش  اين  پسين،  ترياس  فرسايش  دليل  به  سورمه  کوه  برش 
نيريز مستقيماً روي بخش دولوميت سفيدار قرار مي گيرد. اين بخش از دولوميت با 
مناطقي  در چاه هاي  ستبرای آن  و  است  تشکيل شده  و شيل  انيدريت  ميان اليه هاي 
که مطالعه شده است،بسيار متغير و حداکثر حدود 330 متر در چاه a است. ستبرای 
به ترتيب 41،51، 162، 0 و 34 متر است.   h g و   ،b  ،  c  ،d  اين بخش در برش هاي 
شکل 4 نماي کلي از بخش هاي مختلف سازند دشتک در يال شمالي تاقديس کوه 

سورمه را نشان مي دهد.
     به دليل شرايط رسوب گذاری در محدوده زمانی ترياس، در ارتباط با سن سازند 
که  معتقدند  برخی  به طوری که  ندارد  وجود  قطعی  توافق  صاحبنظران  بين  دشتک 
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پاياني  ترياس  نهشته هاي  وجود  بر  مبني  اعتمادي  قابل  نشانه  يا  قانع کننده  دليل  هيچ 
 ;Setudehnia, 1978( ندارد  وجـود  فــــــارس  خليــج  و  زاگـرس  ناحيـــــه   در 
سطح  شديد  افتادن  پايين  به  را  نهشته ها  اين  نبود   .)Szabo & kheradpir, 1978

مي توان  را  امر  اين  دليل   .)Murris, 1980( می دانند  مربوط  زمان  اين  در  دريا  آب 
که  گسترده اي  فرسايشي  فاز  وجود  نيز  حدودي  تا  و  شاخص  فسيل هاي  نبود  به 
 ;James & Wynd, 1965( داد  ربط  افتاده  اتفاق  زيرين(  )ژوراسيک  لياس  از   پيش 
 Setudehnia, 1978; Szabo &kheradpir, 1978; Seyed Emami, 2003؛

مطيعي، 1372(. البته برخی ديگر معتقدند که در بخش هايی از زاگرس سازند دشتک 
می تواند تا محدوده زمانی ترياس پسين نيز ادامه يابد که مطالعه حاضر نيز که بخش 
گسترده ای از زاگرس را پوشش می دهد به اين واقعيت اذعان داشته و محدوده زمانی 
ترياس ميانی تا پسين را برای سازند دشتک در نظر می گيرد، که در ادامه به بررسی 

آن پرداخته می شود.

6- محيط رسوبي و رخساره هاي سازند دشتك
رخساره اي  کمربند  پنج  از  شده  مطالعه  برش هاي  در  دشتک  سازند  رخساره هاي 

تشکيل شده است که از ساحل به طرف دريا به شرح زير هستند:
 ،)B( کمربند رخساره اي پهنه باالي جزرومدي ،)A( کمربند رخساره اي پهنه ساحلي
کمربند رخساره اي پهنه بين جزرومدي )C(، کمربند رخساره اي الگون )D(، کمربند 

.)E( رخساره اي پشته هاي سدي
)A))Coastal plain facies belt) 6-1.کمربند رخساره اي پهنه ساحلي

ذرات  با  درشت  دانه  ماسه سنگ  و  ميکروکنگلومرا  رخساره اي  کمربند  اين  در 
کربناتی  اينتراکالست هاي   .)cو  b  ،a-  5 )شکل های  مي شود  ديده  کوارتز  تخريبي 
قطر  و  مي شود  ديده  خوب  تا  ضعيف  گردشدگي  با  کوارتز  تخريبي  دانه هاي  و 
دانه ها از 0/5 ميلي متر تا بيش از 2 ميلي متر است. دانه ها با زمينه و سيمان کربناتی به 
يکديگر پيوسته اند. کوارتز در اين گونه محيط ها بيشتر به صورت مکانيکي جابه جا 
و رسوب مي  کند. اين عمل به وسيله جريان هاي سيالبي صورت مي گيرد و فرايندهاي 
جزرومدي در آن نقشي ندارند. اندازه ذرات در حدود 0/5 تا 1 ميلي متر نشان دهنده 
باالآمدگي   .)Warren, 1989( است  قاره اي  محيط هاي  در  ناپايدار  آبي  جريان هاي 
به  فعاليت زمين ساختي  نتيجه  پيشين در  منطقه اي )کمان قطر- گاوبندي( در ترياس 
وقوع پيوسته است. سپري پايدار که در باختر و جنوب باختری حوضه خليج فارس 
)سپر عربي( وجود داشته را مي توان منشأيي مناسب براي تأمين رسوبات تخريبي به 

حساب آورد که تا اواخر ترياس به سمت خاور پراکنده مي شده اند. 
)B( )Supratidal flat facies belt)   6-2.کمربند رخساره اي پهنه باالي جزرومدي

برگيرنده  در  مطالعه  مورد  منطقه  در  جزرومدي  باالي  پهنه  رخساره اي  کمربند 
رخساره هاي B1  و B2 به شرح زير است: 

:)B1( )Massive to laminated anhydrite( رخساره انيدریت المينه اي تا توده اي - 

 اين رخساره در برگيرنده انيدريت و ژيپس با ساخت و بافت هاي متنوع است. انيدريت 
به صورت نودول هاي ميلي متري تا اليه هاي ستبر بيش از 5 متر در سازند دشتک قابل 
شناسايي است. بيشتر بلورهاي ژيپس با از دست دادن آب و تحت تأثير گرماي زياد و 
تدفين به انيدريت تبديل شده اند. اين رخساره تبخيري در بخش محيط سبخا، جايي که 
کمترين مقدار آب دريا نفوذ مي کند و حداکثر حرارت وجود دارد نهشته مي شود. در 
اين بخش به دليل فراواني يون هاي سولفات )شورابه هاي غني از نمک هاي سولفاتی(، 
توليد مي شود. رايج ترين ساخت هاي  انيدريت  به صورت ژيپس و  سولفات کلسيم 
توده اي تا  اليه اي  انيدريت  شامل  دشتک  سازندهاي  تبخيری هاي  در   موجود 

تورمرغي  انيدريت   ،)Layered to massive anhydrite( 

 )Nodular anhydrite(نودولي انيدريت  و   )Chickenwire anhydrite(

هم  در  آرايش  با  سوزني  بلورهاي  شامل   نيز  آن  بافت هاي  اصلي ترين   و 

موزاييکي تا  بعد  هم  بافت   ،)Accicular or needle shape( 

موازي نيمه  تا  موازي  فيبري  بلورهاي   ،)Equent to Mosaic Texture( 

 ،)Lath shape Crysals( تيغه اي  بلورهاي   ،)Fibrous- parallel to Subparallel(

انيدريتي شامل سيمان  و اصلي ترين سيمان   )Combination Texture( ترکيبي  بافت 
است  )Fracture and Vein Anhydrite cement( رگچه ها  و  شکستگي ها   پرکننده 

 .)f و d ،e-5 حاجيان و همکاران، 1390( )شکل های(
دولوميکرايت  شامل  ريزرخساره  اين   :)B2) )Silty mudstone) سيلتي  مادستون   -

اوليه حاوي ذرات کوارتز در ابعاد سيلت است )شکلa-6(. اين رخساره در محيط 
به  بيشتر  سبخا  محيط  در  مادستون  تشکيل  مي شود.  تشکيل  )سبخا(  سوپراتايدال 
است  انيدريت  و  ژيپس  تشکيل  از  پس  و  )دولوميکرايت(  اوليه  دولوميت  صورت 
تخريبي  ذرات  است. وجود  محيط  از  يون سولفات  پديده خارج شدن  اين  دليل  و 
 سيليس در ابعاد سيلت را به عامل باد و پراکندگي آن در حاشيه ساحل مربوط مي دانند 
)آدابي ،1383(. پهنه جزرومدي مکان مناسبي براي رسوب گذاري مادستون سيلتي 
است و تجمعات گل مي تواند توسط  جريان هاي دريايي و يا جريان باد وارد محيط 

سبخا شود)Warren, 2006(. افزون بر اين ذرات بسيار ريز کوارتز نيز ديده مي شود.
)C) (Tidal flat facies belt) 6-3.کمربند رخساره اي پهنه جزرومدي

 C1 کمربند رخساره اي پهنه جزرومدي در منطقه مورد مطالعه در برگيرنده رخساره
و C2 به شرح زير است: 

- دلومادستون فنسترال: (C1) )Fenestral Dolomudstone(  اين ريزرخساره داراي 

اختصاص  خود  به  را  سنگ  عمدة  بخش  که  است  ميکرايتی  ريز  دانه  و  تيره  زمينه 
نبوده و آثار فسيلي  فراهم  اين بخش  داده است. شرايط زيست موجودات زنده در 
کم است. از عوارض موجود در اين ريزرخساره به وجود ترك هاي گلي، فابريک 
فنسترال و قالب هاي تبخيري مي توان اشاره کرد. مقدار انيدريت در اين ريزرخساره 
يافته  بيشتري  پيشين کمتر است و محتواي دلومادستوني گسترش  به رخساره  نسبت 
است. بيشتر بخش هاي مربوط به اين ريزرخساره بين 80 تا 100 درصد دولوميتي است. 
به همين دليل بهتر است براي توصيف اين ريزرخساره از لفظ دولومادستون استفاده 
شود. باتوجه به شواهد يادشده در اين ريزرخساره، محيط تشکيل بخش هاي بااليي 
فوق جزرومدي  بااليي محدوده  تا بخش    )Upper intertidal( بين جزرومدي   پهنة 
 ;Warren, 2006; Flugel, 2010( مي شود  گرفته  نظر  در   )Supratidal( 

.)b-6شکل( )Tucker & Wright, 1990

ريزرخساره  اين   :)C2) )Stromatolite Boundstone ) استروماتوليتی  باندستون   -

تيره  رشته هـاي  از  تناوبی  به  صورت  که  شده،  سـاخته  روشن  و  تيـره  المينه هاي  از 
ديده مي شوند. المينه هاي  به رنگ روشن  و المينه هاي کربناتی  سيانوباکتري  رنگ 
 .)c-6شکل( انداخته اند  دام  به  را  کربناتی  گل هاي  سيانوباکتري ها،  تيره رنگ 
از  قطعاتي  است  ممکن  ولي  است  محدود  ريزرخساره  اين  در  موجودات  تنوع 
شود حمل  محيط  اين  به  طوفان  توسط  جزرومدي  زير  منطقه  موجودات   بقايای 

را  استروماتوليتي  رسوبات  که  سيانوباکتري ها   .)Tucker & Wright, 1990(
به مقدار زياد رشد مي کنند. در نواحي گرم و  تشکيل مي دهند در پهنه جزرومدي 
امروزي  فـارس  خـليـج  مـثل  جـزرومـدي  بين  منطقـه  در  مـوجـودات  اين  خشـک 
پژوهشگران  مطالعات  به  توجه  با   .)Shinn, 1983; Purser, 1973( مي کنند  رشـد 
بين  پهنة  به  مي توان  را  استرو ماتوليتي  باندستون  ريزرخساره  تشکيل  محل  گوناگون 
 ;Shinn, 1983; Tucker & Wright, 1990; Tucker, 2001( داد  نسبت   جزرومدي 

.)Warren, 2006; Flugel, 2010; Koehrer et al., 2010

اين   :)C3) )Pelloid Bioclast Packstone) پلویيددار  بایوکالستي  پکستون   -

ريزرخسارهشامل ذرات خردشده بيوکالست و دانه هاي پلت است که در يک زمينه 
کربناتی قرار گرفته اند. دانه ها کاماًل به يکديگر چسبيده )دانه پشتيبان( و گردشدگي 
خوبي دارند. به دليل انرژي باال در منطقه بين جزرومدي و رفت و برگشت امواج، در 
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اين مکان اليه هاي نازك از مادستون تا پکستون به صورت موازي به همراه خرده هاي 
صدف موجودات به صورت گردشده و آثار پلوييد )احتماالً اينتراکالست هاي گرد 
شده و ميکرايتی شده( ديده مي شود. در کانال هاي جزرومدي اين رخساره با فراواني 
و درشتي دانه ها همراه است. اين رخساره تحت تأثير شرايط طوفاني و درکانال هاي 
جزرومدي )Tidal channel( نهشته شده است و متعلق به بخش انتهايي پهنه جزرومدي 

.)d-6شکل( )Lucia, 2007; Flugel, 2010( است
)D) )Lagoon facies belt) 6-4.کمربند رخساره اي الگون

ريزرخساره هـاي مـوجـود در کمـربنــد رخساره اي الگون در نـاحيـه مـورد مطالعـه 
شـامـل رخساره هاي )D3( ،)D2( ،)D1(به شرح زير است:

 :)D1) )Bioclastic mudstone-wackestone) بایوکالستي  وکستون  مادستون-   -

تا 25  بين 5  اين ريزرخساره  مجموع آلوکم هاي اسکلتي و غير اسکلتي موجود در 
آگاتامينا  همي گورديوس،  شامل  رخساره  اين  در  اسکلتي  خرده هاي  است.  درصد 
اثر  بر  زمينه سنگ  است.  اينتراکالست  و  پلوييد  دانه هاي  مواردي  در  اينوولوتيناو  و 
اين   .)e  -6 )شکل  است  شده  تخريب  کاماًل  شدن  دولوميتي  و  دوباره  تبلور  پديده 

ريزرخسارهدر بخش آرام و کم انرژي الگون نهشته شده است.
بردارندة  در  ريزرخساره  اين   :)D2) )Pelloid wackestone) پلت دار  وکستون   -

دانه هاي غير اسکلتي از نوع پلوييد است که بيشترين مقدار آن به15 درصد مي رسد. 
از ويژگي مهم اين ريزرخساره وجود فابريک آشفتگي زيستي )Bioturbation( است 
که در برخی از نمونه ها ديده مي شود. پديده دولوميتي شدن نيز در برخی نمونه هاي 
اين رخساره ديده شده است.با توجه به محيط آرام و کم انرژي اين محيط موجودات 
را  پلت ها  تشکيل  آنها  مدفوع  نيز  و  کرده  تکثير  و  رشد  زيستي  شرايط  با  سازگار 

 .)f-6مي دهد)شکل
مهم ترين   :)D3) )Bioclast pelloid packstone) بایوکالست دار  پلتي  پکستون   -

صدف  خرده هاي  سيانوباکتري،  از  آثاري  شامل  ريزرخساره  اين  اسکلتي  اجزای 
از  پلوييد  است.  درصد   20 حداکثر  فراواني  با  بنتيک  فرامينيفرهاي  و  دوکفه اي  و 
تا  آن  مقدار  بيشترين  که  است  ريزرخساره  اين  در  موجود  مهم  غيراسکلتي  اجزای 
35 درصد است. از ويژگی هاي بارز اين ريزرخساره مي توان به دو فرايند ميکرايتي 
به شدت  نظر  مورد  ريزرخساره  برآن  افزون  کرد.  اشاره  زيستي  آشفتگي  و  شدن 
با توجه  دولوميتي شده و فقط شبحي از اجزای تشکيل دهنده در آن ديده مي شود. 
رخساره هاي  ديگر  و  جزرومدي  پهنه  رخساره هاي  با  ريزرخساره  اين  همراهي  به 
الگون،گسترش فوناي الگون و توسعه فرايند ميکرايتي شدن و آشفتگي زيستي اين 
 ;Flugel, 2010; Alsharhan, 2006( ريزرخساره را مي توان به محيط الگون نسبت داد 

.)g-6شکل( )Maurer et al., 2009

)E( )Shoal facies belt(  )6-5. کمربند رخساره اي پشته هاي سدي)شول
اين کمربند رخساره اي شامل رخساره هاي E3 ، E2 ، E1 و E4 است.

:)E1) )Intraclast/pelloid grainstone) اینتراکالست دار  پلویيدي   -  گرینستون 

از  بيش  آن  مقدار  که  است  ريزرخساره  اين  اسکلتي  غير  جزو  مهم ترين  پلت 
دارد.  وجود  نيز  شده  گرد  اينتراکالست هاي  آن  همراه  به  و  است  درصد   30
است  انرژي  شدن  زيادتر  و  شول  محيط  به  شدن  نزديک  نشانه  ريزرخساره   اين 
و  انيدريتي  سيمان  با  ريزرخساره  اين  فضاي  شدن  پر   .)Tucker & Wright, 1990(
ديده  آن  در  نيز  جانشيني  و  شدن  دولوميتي  است.  آن  ويژگي هاي  از  کمبودگل 
شده است. شواهد رخساره اي و مقايسه با کمربندهاي رخساره اي نشان مي دهد که 
ريزرخسارهگرينستون پلوييدي اينتراکالست دار متعلق به بخش هاي ابتدايي شول بوده 
 و در بخش رو به ساحل شول )Leeward shoal( و در مجاورت الگون قرار مي گيرد 
 Warren, 2006 ; Flugel, 2010; Tucker, 2001; Tucker & Wright,1990;( 

.)h-6شکل( )Maurer et al., 2009

- گرینستون ُاُایيدي (E2) )Ooid grainstone(: اُاُييدها مهم ترين جزء غير اسکلتي اين 

گردشدگي،  بافتي،  بلوغ  است.  درصد   40 از  بيش  آن  مقدار  که  است  ريزرخساره 
جورشدگي خوب و جهت يافتگي ذرات از ويژگي هاي اين ريزرخساره است. اندازة 
دانه هاي اُاُييد بسته به مکان تشکيل و انرژي محيط بين 0/5 تا 1/5 ميلي متر در تغيير 
قابل  آنها  داخلي  ساختمان  موارد  بيشتر  در  و  بوده  آراگونيت  اُاُييدها  ترکيب  است. 
قابل  آنها  در  نيز  مرکب  نوع  اما  بوده  منفرد  بيشتر  اُاُييدها   .)i-6 نيست )شکل ديدن 
مشاهده است. پديده انحالل و ميکرايتي شدن در برخی از اُاُييدها قابل مشاهده است. 
 باتوجه به ويژگي هاي ياد شده اين رخساره مربوط به بخش مرکزي پشته هاي سدي

پرانرژي  شرايط  در  رسوب گذاري  نمايانگر  و   )Central shoal barrier(
 Wilson, 1975; Flugel, 2010;( است   )FWWB( نرمال  اساس  سطح   باالي 

 .)Tucker & Wright, 1990; Koehrer et al., 2011

- گرینستون ُاُایيدي اینتراکالست دار (E3) )Ooid/intraclast grainstone(: اسپارايت 

بسيار کم است.  ميزان گل در خميره سنگ  را تشکيل داده و  شفاف خميرة اصلي 
آلوکم ها بيشتر از دانه هاي اُاُييد ، اينتراکالست و به مقدار کمتر پلوييدتشکيل شده اند 
)شکلj -6 و k(. بلوغ بافتي، گردشدگي و جورشدگي خوب و جهت يافتگي ذرات 
از ويژگي هاي اين ريزرخساره است. پديده هاي دياژنتيکي در اين ريزرخساره شامل 
سيماني شدن اوليه، دولوميتي شدن و ميکرايتي شدن  است. فابريک بيشتر دانه هاي 
اُاُييد به صورت مماسي است و در بيشتر آنها ساختمان داخلي به صورت واضح مشخص 
نيست. با توجه به شواهد مختلف ريزرخساره گرينستون اُاُييدي- اينترکالستي متعلق 
)Seaward carbonate shoal(و پر انرژي شول کربناتی )به بخش جلويي )روبه دريا

.)Flugel, 2010; Koehrer et al., 2011( است
- گرینستون اینتراکالستي )E4) )Intraclastic grainstone(:خميره اصلي از کلسيت 

اينتراکالست هاي گرد  است.  فاقدگل  تقريباً  و  تشکيل شده  با رنگ روشن  اسپاري 
شده مهم ترين جزء غيراسکلتي اين ريزرخسارهاست که مقدار آن بيش از 30 درصد 
است  شول  محيط  متالطم  و  انرژي  پر  بخش  نشان دهنده  ريزرخساره  اين   است. 
ميکرايتی شدن  و  دولوميتي شدن  سيماني شدن،   .)Tucker & Wright, 1990(
اينتراکالستي  گرينستون  ريزرخساره  است.  دياژنزي  فرايندهاي  مهم ترين  از 
يا شول(  درياي  روبه  )بخش  کربناتی  شول  بخش  خارجي ترين  به  مي توان   را 
 Tucker & Wright, 1990; Flugel, 2010;( نسبت داد Seaward carbonate shoal

.)l-6شکل( )Maurer et al., 2009; Koehrer et al., 2011

7- مدل رسوبي سازند دشتك
بر اساس داده هاي صحرايي، مطالعات  ارائه مدل رسوبي سازند دشتک  بازسازي و 
و  يکديگر  با  آنها  ارتباط  آنها،  تشکيل  محيط  تشخيص رخساره ها،  و  آزمايشگاهي 
تطابق توالي ريزرخساره ها با نمونه هاي قديم و عهد حاضر نشان مي دهد که سازند 
نهشته  کم  بسيار  شيب  با  و  ژرفا  کم  کربناتی  رسوبي  حوضه  يک  در  مطالعه  مورد 
 )Carbonate ramp( کربناتی  رمپ  يک  صورت  به  رسوبي  محيط  و  است  شده 
ريف ساز موجودات  نبود  همانند  شواهدي   .)7 )شکل  است  بوده  ماليم  شيب   با 

)Burchette & Wright, 1992(، شيب کم حوضه، تغيير تدريجي رخساره ها و نبود 

رسوبات توربيدايتي يا آهک هاي حاوي رسوبات و قطعات ريزشي تأييد مي کنندکه 
سازند دشتک در يک پلتفرم کربناتی کم ژرفا از نوع رمپ و در چندين زير محيط 
رسوبي بر جا گذاشته شده است و بررسي ها نشان مي دهد در زمان تشکيل اين سازند 
و  فراواني  به  توجه  )به ويژهبا  بوده  حکمفرما  فراوان  تبخير  با  خشک  و  گرم  اقليم 
با  اوليه( و محيط تشکيل اين سازند مشابه  انيدريتي و دولوميت  گسترش نهشته هاي 
شرايط عهد حاضر سواحل جنوبي خليج فارس است. بر اساس داده هاي حاصل از 
مطالعات يادشده، رخساره تخريبي )ماسه سنگ و کنگلومرا( سازند دشتک در محيط 
سبخا  محيط هاي  در  کربناتی  رخساره  و  سبخا  محيط  در  تبخيري  رخساره  ساحلي، 
 )دلومادستون ها(، پهنه بين جزرومدي، الگون و پشته هاي سدي)شول( نهشته شده است.
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شرايط زمين ساختي نيز در زمان نهشته شدن سازند دشتک از آرامش نسبي برخوردار 
تا  مياني  ترياس  زمان  دليل شرايط رسوب گذاري همگني در طول  به همين  و  بوده 
از ديد ويژگي هاي  به طوري که سازند دشتک  بوده است،  بر حوضه حکفرما  پسين 
يک  با  رسوبي  سکانس هاي  و  داشته  پايدار  و  يکسان  تقريباً  وضعيت  سنگ شناسي 
الگوي و چيدمان يکنواخت تشکيل شده اند. گسترش ريزرخساره  ها در توالي مورد 
مطالعه نشان مي دهد از بخش هاي مختلف رمپ فقط شرايط مربوط به رمپ داخلي 
شرايط  مطالعه  مورد  گستره  در  دشتک  سازند  و  بوده  حکمفرما  حوضه  بر  مياني  و 
رسوب گذاري در بخش رمپ خارجي را نداشته و رخساره هاي ژرف در آن ديده 

نمي شود.

8- چينه نگاري سکانسي سازند دشتك
رسوبي  چرخه هاي  انباشتگي  رويهم  الگوي  رخساره ها،  عمودي  تغييرات  بررسي 
وابسته  رسوبي  سکانس  چهار  شناسايي  به  دريا  آب  نوسانات  منحني  با  هم ارزي  و 
در  است.  شده  منجر  دشتک  سازند  در   )Sloss, 1963(  Absaroka سيکل  سوپر  به 
دسته هاي  شناسايي،  قابل  تراکت هاي  سيستم  متداول ترين  کربناتی  رمپ هاي  بيشتر 
رسوبي TST وHST هستند )Tucker, 1993(. دراين سازندنيز اين دسته هاي رسوبي 
TST ستبرای  به  HST نسبت  قابل تفکيک مي باشند.به طورکلي سيستم تراکت هاي 
بيشتري دارند و حجم رسوب گذاري در آنها بيشتر است. سکانس هاي سازند دشتک 
سطوح  به  ادامه  در  و  شده  شروع   )TST( باال  به سمت  ژرف شونده  رخساره هاي  با 
انتقالي حداکثر پيشروي آب دريا )MFS(و در نهايت به رخساره هاي کم ژرفا شونده 
)HST( مي رسد. رخساره HST در ابتدا با فضاي برانباشت عمودي زياد شروع شده و 

در نهايت با رخساره هاي پسرونده تمام مي شود. 
و   Szabo & Kheradpir )1978( نتايج  از  استفاده  با  دشتک  سازند  مقايسه  از       
در  رسوبي  سکانس  چهار  عمان   85 يبال  و  ابوظبي  در   114 ام شيف  چاه هاي  نتايج 
ايران و سه سکانس  b وc در  ترياس مياني- بخش زيرين ترياس پسين در چاه هاي 
آمد  به دست  عمان  در   85 يبال  و  ابوظبي  در   114 ام شيف  چاه هاي  در   رسوبي 

.)Sharland et al., 2001(
ارائه  تعاريف  و  اصول  پايه  بر  دشتک  سازند  سکانسي  چينه نگاري  مطالعه      
;Van Wagoner et al., 1988& 1990( علم  اين  پژوهشگران  توسط   شده 
 ;Posamentier et al., 1988; Emery & Myers, 1996; Miall, 1997& 1999 

Sharland et al., 2001; Catuneanu, 2002 & 2006( و بحث پراکندگي تبخيري ها 

سيستم هاي  در  آنها  توزيع  چگونگی  و  کربناتی-تبخيري  سکانس هاي  تشکيل  در 
همانند زمينه  اين  در  موجود  منابع  از  استفاده  با  مفصل تري  طور  به   کربناتی 
;Sarg )1982, 1999& 2001(; Sarg & Lehmann )1986(; Tucker )1991) 

 Strohmenger et al. )1996 a & b(; Warren )1999& 2006(; Aleali et al.2013

انجام شده است.
     با توجه به ماهيت رسوبات ترياس در جهان و به ويژه در ايران که از يک سو با 
نبود  به دليل  از سوي ديگر   نوع سبخا همراه است و  از  رسوبات دريايي کم ژرفا و 
يا کمبود فسيل و تأثير شديد پديده هاي متأثر از دياژنز و فرايند دولوميتي شدن که 
سبب از بين رفتن بافت سنگ و فسيل ها شده است، بيشتر شناخت رخساره هاي اوليه 
و فسيل هاي موجود با مشکل مواجه است. از اين رو در جدا کردن مرز سکانس ها 
)SB( و حداکثر سطح طغيان آب دريا )MFS( از اطالعات موجود همانند داده هاي 

دقيق  بررسي هاي  از  به  ويژه  و  نازك  مقاطع  االرضي ،  برش هاي سطح  در  صحرايي 
چينه شناسي،  تطابق  از  که  است  شده  سعي  امکان  حد  تا  و  استفاده  رخساره اي 

سنگ شناسي و موارد ديگری نيز استفاده شود.
     بر اساس بررسی های انجام شده سازند دشتک از چهار چرخه رسوبي دسته سوم 

تشکيل شده است که اختصاصات کلي آنها  از پايين به باال به شرح زير است:

سکانس رسوبي I سازند دشتک از بخش شيلی آغار شروع و به بخش باالي بخش 
ماسه سنگ  يا  ميکروکنگلومرا  نازك  با اليه هاي  که  بخشی  در   A توده اي  انيدريت 
از  سازند  اين   II مي شود. سکانس رسوبي  است ختم  سيلتي  و  ماسه اي  دولوميت  يا 
کنگلومرا با ماسه سنگ ياد شده شروع و به بخش باالي بخش انيدريت توده اي B ختم 
مي شود. سکانس رسوبي III از قاعده بخش کربناتیC )بخش باالي بخش انيدريت 
توده اي B( شروع و به ميکروکنگلومراي تخريبي قاعده بخش سپيدارختم مي شود. 
سکانس رسوبي IV از ميکروکنگلومراي قاعده بخش سپيدار  شروع و بخش انيدريت 

D )در صورت وجود( را در برمي گيرد و در مرز قاعده سازند نيريز پايان مي پذيرد.
8-1. چينه نگاري سکانسي سازند دشتك در برش کوه سورمه 

-سکانسI: اين سکانس با ستبرای241 متر متشکل از دسته رخساره TST باستبرای23 

متر و HST باستبرای218 متر تشکيل شده است. مرز زيرين اين سکانس منطبق  بر 
شرايط  از  حاصل  آهن  ندول هاي  گسترش  با  و  بوده  دشتک  و  کنگان  سازند  مرز 
دسته   .)8 )شکل  آب(است  از  خروج  شواهد  )با   SB1 نوع  از  و  همراه  اکسيدان 
رخساره هاي پيشرونده TST متشکل از شيل هاي کم ژرفای بخش شيلی آغار با چند 
اليه دولوميتي با رخساره الگون است که در ادامه با رخساره پشته هاي سدي)شول( 
حداکثر  نشانگر  بخش  اين  در   MFS سطح  مي رسد.  خود  ژرف شدگي  حداکثر  به 
 پيشروي آب در اين زمان است که مطابق با الگوي Tr 50 )233 ميليون سال پيش( 
است  Ladinian آشکوب  به  مربوط  و   Sharland et al. )2001( 

رخساره  تبديل  با   HST پسرونده،  رخساره هاي  دسته   .)Sharland et al., 2001(

به  دولوميتي  طبقات  تبديل  با  که  است  سبخا  سپس  و  الگون  به  سدي  پشته هاي 
انيدريت  و  دولوميت  تناوب  با  طبقات  چيدمان  الگوي  روند  است.  همراه  انيدريت 
با افزايش تدريجي ستبرای طبقات انيدريتي و کاهش تدريجي طبقات دولوميتي در 
و  ماسه سنگي  پسروي دريا، طبقات  ادامه  با  است.  A همراه  توده اي  انيدريت  بخش 
 )Costal plain( قاره اي  به محيط  دانه هاي کوارتز )شکل 9( مربوط  با  کنگلومرايي 
برجاي گذاشته مي شود. مرز بااليي سکانس از نوع SB1 و در رأس اليه کنگلومرايي 
نشانگر  نيز ديده می شود، که  اين سطح آثار اکسيد آهن  يادشده قرار مي گيرد. در 

کم ژرفاشدگي شديد در اين بخش است. 
با   TST رخساره  دسته  از  متشکل  متر  ستبرای131  با  سکانس  اين   :II سکانس   -

ستبرای53 متر و HST با ستبرای78 متر است. دسته رخساره پيشرونده TST متشکل 
ستبر  اليه  به يک  نهايت  در  که  است  دولوميت  و  شيل  انيدريت،  طبقات  تناوب  از 
و  ستبر  اليه  اين  مي شود.  ختم  زردکرم  رنگ  به  آرژيليت دار  دولوميت  متري   10
سطح  است.  زمان  آن  در  حوضه  ژرف شدگي  حداکثر  نشانگر  دولوميتي  برجسته 
MFS در داخل اليه دولوميت آرژيليت دار يادشده و اواسط آن در نظر گرفته شده 

 است اين سطح مربوط به Tr 60 )226 ميليون سال پيش( و آشکوب Carnion است 
)Sharland et al., 2001(. دسته رخساره پسرونده HST متشکل از طبقات انيدريتي 

ستبرای  به  باالي سکانس  به سمت  که  است  دولوميت  از  اليه هايي  بين  با   B بخش 
باالي يک طبقه دولوميت  بااليي سکانس در  افزوده مي شود. مرز  انيدريتي  طبقات 
برشي شده که روي بخش انيدريت توده اي B قرار گرفته در نظر گرفته شده است. 

اين مرز از نوع SB2)بدون شواهد خروج از آب( است.
- سکانس III: با ستبرای256 متر متشکل از دسته رخساره TST با ستبرای 48 متر و 

HST با ستبرای208 متر است. دسته رخساره پيشرونده TST متشکل از تناوب طبقات 

دولوميت، شيل و انيدريت است که در انتهاي TST به يک طبقه برجسته دولوميتي 
طبقه  در   MFS سطح  مي شود.  ختم  نازك  اليه بندي  با  روشن  خاکستري  رنگ  به 
تروکولينا همراه  و  /کرينوييد  اکينوييد  فسيلي  با حداکثر تجمع  و  يادشده  دولوميتي 
 Sharland et al.)2001( الگوي )222 ميليون سال پيش( Tr 70 است. اين سطح معادل
و مربوط به آشکوب Late Carnian است )Sharland et al., 2001(. با پسروي دريا 
دسته رخساره HST متشکل از تناوب انيدريت و طبقات نازك از دولوميت بر جاي 
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گذاشته مي شود. اين رخساره ها در انيدريت توده اي بخش C و بيشتر محيط سبخايي 
محيط  با   )10 )شکل  ماسه سنگ  و  ميکروکنگلومرا  به  انتها  در  و  برمي گيرد  در  را 
ساحلي ختم مي شود. مرز بااليي سکانس از نوع SB1 و در بخشميکروکنگلومراي 
قاعده بخش دولوميت سپيدار قرار دارد. اين مرز بين انيدريت و کربنات هاي بخش 

بااليی بخش C و بخش زيرين دولوميت سپيدار قرار دارد.
متر  ستبرای27  با   TST رخساره  دسته  از  متشکل  متر  ستبرای27  با   :IVسکانس  -

فاقد  منطقه  اين  در  دشتک  سازند  بااليي  بخش  فرسايش  پديده  دليل  به  که  است 
قاعده  اليه ميکروکنگلومراي  از   TST پيشرونده  رخساره  دسته  است.   HSTرخساره
 )11 )شکل  است  ساحلی  پهنه  محيط  به  مربوط  که  شده  شروع  سپيدار  دولوميت 
احتماالً   MFS سطح  برمي گيرد.  در  را  سفيدار  دولوميت  بخش  ستبرای  تمامي  و 
محيط  به  مربوط  احتماالً  و  فسيل  آثار  با  سپيدار،  دولوميت  بخش  پاياني  بخش  در 
الگون قرار مي گيرد )خشنودکيا و همکاران، 1390(. به دليل پديده دياژنز و تبلور 
شديد در تمامي بخش هاي اين بخش )دولوميت سپيدار( تشخيص دقيق رخساره و 
 محيط رسوبي بسيار دشوار است. اين سطح با Tr 80 )215 ميليون سال پيش( الگوي

است   Norian آشکوب  ومعادل  مشابه   Sharland et al. )2001( 

)Sharland et al., 2001(. دسته رخساره پسرونده HST همانگونه که پيش تر ياد شد 

به دليل فرسايش بخش بااليی سازند دشتک در اين منطقه وجود نداشته و مرز بااليي 
سکانس از نوع SB1 و با تجمع فراوان اکسيد آهن در بخش بااليی دولوميت سفيدار 
همراه است )شکل 11(. اين مرز بين دو دوران ترياس و ژوراسيک و در حد فاصل 

دو سازند دشتک و نيريز واقع شده است.
     همان گونه که پيش تربيان شد، رسوبات ترياس بااليي به دليل هوازدگي و يا عدم 
رسوب گذاري در منطقه مورد نظر به سختی قابل تشخيص بوده و مرز بين دو سازند 
دشتک و نيريز  بسيار مشخص است. شکل 12 سکانس هاي رسوبي سازند دشتک در 

يال شمالي تاقديس کوه سورمه را نشان مي دهد.
با  هموکالين  رمپ  دشتک يک  سازند  تشکيل  محيط  شد  بيان  که  همان گونه       
HST تشکيل شده  از دسته هاي رسوبي TST و  وسعت فراوان و ژرفای کم بوده و 
است. چرخش شديد آب و نوسان ناگهاني ژرفا در آن کمتر ديده مي شود و بنابراين 
پهنه وسيعي از تبخيري هاي فوق جزرومدي و رسوبات شورابه کم ژرفا در اين سازند 
گسترش يافته است )Purser & Evans, 1973(. در سازند دشتک پيشروي دريايي و 
بر جاي گذاشته شدن دسته رسوبي TST در ابتدا با رخساره هاي کم ژرفاي ساحلی 
با ظهور اليه هاي دولوميتي و آهکي که مبين رخساره هاي  ادامه  و شيل آغار و در 
مياني  تا بخش  پاييني  بين جزر و مدی  پهنه  و  ژرف )رخساره زير جزرومدی  نسبتاً 
شول( است،  ادامه مي يابد. دسته رسوبي TST داراي الگوي رسوب گذاري پيشرونده 
)Retrogradational stacking pattern( است و با تبديل رخساره هاي مربوط به پهنه 

ساحلي  )Coastal plain( و سبخا به رخساره هاي بخش مياني رمپ همراه است.
     با ژرف تر شدن رمپ در سطح MFS شواهد حداکثر افزايش ژرفا در رخساره ها 
پرفسيل تر،  رخساره هاي  گسترش  به  مي توان  آنها  مهم ترين  از  که  مي شود  ظاهر 
توسعه رخساره هاي شيلي دريايی و يا گرينستون اُاُييدي و اينتراکالستي اشاره کرد. 
که  بيشتراست  گاهي  و  متر   2 حدود  در  سکانس ها  برخي  در   MFSسطوح ستبرای 
بهتر است در اين حالت به جاي واژه حداکثر سطح طغيان آب دريا )MFS( از لفظ 
حداکثر زون طغيان آب دريا )MFZ( برای تفسير استفاده شود. اليه ها و عدسي هاي 
برخي  در   MFS دريا  آب  حداکثرطغيان  سطوح  نزديکي  در  که  انيدريت  کوچک 
در حوضه هاي شور  ژيپس  نهشته های  تبديل  مي تواند حاصل  مي شود،  ديده  مقاطع 
باشد  مختلف  دياژنزي  محيط هاي  در  دياژنزي  فرايندهاي  عملکرد  حاصل  يا   و 

 .)Warren, 1999&2006; Aleali et al., 2013(
تدريجاً  به سمت خشکي، سطح آب دريا  پيشروي خط ساحلي  از حداکثر     پس 
پايين مي آيد و با پسروي سطح آب دريا به مرور رخساره هاي دريايي مربوط به رمپ 

و  نهايت رخساره هاي سبخايي  به رخساره هاي کم ژرفای رمپ داخلي و در  مياني 
پهنه هاي ساحلي تبديل مي شوند. در اين شرايط با کاهش فضاي انباشت رسوبات در 
ابتدا الگوي رسوب گذاري تجمعي )Aggradatinal stacking pattern( و در ادامه بر 
اثر کاهش تدريجي فضاي رسوب گذاري )Accommodation space( و افزايش نرخ 
 )Progradational stacking pattern( رسوب گذاري الگوي برانبارش از نوع پسرونده
بر حوضه حاکم مي شود. به طوري که رسوبات آهکي )گرينستون هاي شول( و دولوميتي 
به مرور به رسوبات انيدريتي سبخا و ميکروگنگلومراهاي پهنه ساحلي تبديل مي شوند. 
در مقياس کلي و از جنبه سنگ شناختی در دسته رسوبي HST به تدريج به ستبرای 
رسوبات تبخيري افزوده شده و ستبرای رسوبات کربناتی به سمت باال کاهش مي يابد، 
به طوري که در انتها با افت شديد سطح آب دريا شواهد مربوط به مرز سکانس نمايان 
مي شود، که مبين پايان عمر دسته رسوبي HST و سرآغاز ظهور سکانس جديد است.

9-گسترش سکانس هاي پوش سنگي
تلفيق  از  ناحيه اي،  مقياس  در  ترياس  سکانس هاي  تغييرات  شدن  مشخص  براي 
خانه کت  سازند  چينه نگاري سکانسي  به  مربوط  اطالعات  و  پژوهش  اين  اطالعات 
سکانس هاي  گسترش   )13 تطابقي)شکل  خطواره  اساس  بر  است.  شده  استفاده  نيز 
پوش سنگي سازند دشتک در سکانس هاي اول، دوم، سوم و در برش هايي که داراي 
بخش انيدريت D است و در سکانس چهارم قابل مالحظه است. سکانس هاي سازند 
خانه کت به دليل نبود بخش هاي انيدريتي فاقد خاصيت سنگ پوشش براي افق هاي 
تطابقي  خطواره  طول  در  سکانس ها  از  يک  هر  توضيح  به  زير  در  است.  پايين تر 

پرداخته مي شود.
 g ،a ،b ،c ،d ،f در طول خطواره از برش کوه سورمه به سمت چاه هاي ،I سکانس
بر  مناسب است.  داراي خواص سنگ پوششي   A انيدريت بخش  به دليل وجود   h و 
عکس اين سکانس در برش کوه داالني )سازند خانه کت( به دليل ماهيت کربناتی و 

پديده هاي دياژنزي مانند دولوميتي شدن داراي خواص مخزني مناسب است.
 g ،a،b ،c ،d،f در طول خطواره از برش کوه سورمه به سمت چاه هاي ، II سکانس
و h به دليل وجود انيدريت بخش B داراي خواص سنگ پوششي مناسب است. اما 
در برش کوه اشترانکوه)داالني( به دليل نبود رسوبات تبخيري خواص سنگ پوشش 

را نشان نمي دهد.
 g ،a،b ،c ،d،fدر طول خطواره از برش کوه سورمه به سمت چاه هاي ،III سکانس
C داراي خواص سنگ پوششي مناسب است. در  انيدريت بخش  به دليل وجود   h و 

حالي که برش کوه داالني فاقد چنين خواصي است.
سکانس IV، در طول خطواره از برش کوه سورمه، چاه هاي  g ،a ،b ،c ،d،f وh با 
مناسب  سنگ پوششي  خواص  داراي   a و   b چاه هاي  تنها   D بخش  انيدريت  وجود 
ديده  آنها  در  انيدريت  تبخيري  رسوبات  از  مالحظه اي  قابل  ستبرای  زيرا  هستند 
 h و f ،c ،d فاقد اين بخش و چاه هاي g می شود. در حاليکه برش کوه سورمه و چاه
به دليل کم بودن ستبرای اين بخش ويا تغيير رخساره آن از تبخيري به کربناتی )در 

برش کوه داالني( فاقد چنين خواصي هستند.

10- چينه شناسي ایزوتوپي استرانسيم
براي  قدرتمند  ابزاري  عنوان  به  مي توان  را  استرانسيم  با  ايزوتوپي  چينه شناسي 
سن سنجي و تطابق نهشته هاي کربناتی دريايي مورد استفاده قرار داد. در اين روش 
مشاهده اي، که بر پايه تغييرات محتواي ايزوتوپ استرانسيم آب دريا در طول زمان 
است، بر مبناي تغييرات ميزان نسبي استرانسيم )نسبت باالي 87Sr/86Sr( نشأت گرفته 
از فرسايش قاره اي و )نسبت پايين 87Sr/86Sr( که از فرسايش اقيانوسي ناشي مي شود، 
عمل مي گردد. شکل 14 نمودار دوران فانروزوييک را که بر اساس تکميل داده هاي 
 87Sr/86Sr ميزان  مقايسه  مي دهد.  نشان  است،  شده  رسم   Prokoph et al. )2008(
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امکان  اين  اين نمودار،  با  نامشخص  با سن  نمونه کربناتی  اندازه گيري شده در يک 
نتايج  بودن  اعتماد  قابل  نمونه مشخص شود.  اين  قرار مي دهد که سن  اختيار  در  را 
به دست آمده از چينه شناسي ايزوتوپي با استرانسيم تا حدود زيادي به کيفيت نمونه 
برداشت شده بستگي دارد. بهترين حالت براي اين کار استفاده از صدف فسيل هايي 
نمونه هايي  نبودن چنين  است. در صورت   )LMC( با کلسيم کم  ترکيب کلسيت  با 
را   87Sr/86Sr نسبت  استفاده و  از سنگ هاي کاماًل آهکي  به آزمايش مي توان  نياز  و 
 ،SiO2 اندازه گيري کرد. از ديگر شرايط مساعد براي انتخاب نمونه بهتر، کم بودن
مواد تخريبي، MgO/CaO و زياد بودن مقدار عنصر استرانسيم است )آدابي، 1383(. 
نمونه هاي سطحي کوه  و  از خرده هاي حفاري چاه ها  نمونه  با جدول 1، 59  مطابق 
به  ايزوتوپي  مطالعات  انجام  برای  و  انتخاب  استرانسيم  ايزوتوپي  آناليز  برای  سورمه 
داده هاي جدول 1 در شکل  و  نتايج  ارسال شد.  فرانسه  در  نانسي  دانشگاه  البراتوار 
14 رسم و با نمونه استاندارد )Prokoph et al. )2008 مقايسه شده است. تعدادي از 
از محدوده  بودن  يا خارج  به دليل احتمال آلودگي، پديده هاي دياژنزي و  نمونه ها 
سازند دشتک حذف شده اند و در نهايت تنها 46 نمونه قابل استناد باقي ماند که نتايج 

ايزوتوپ عنصري آن در شکل 14 خالصه شده است.
کوه سورمه: نتايج تجزيه ايزوتوپي اين نمونه ها به دليل کم بودن مقدار استرانسيم و 

قابل استناد نيست و نشانگر آن است که احتماالً  نمونه ها   MgO/CaO نسبت باالي 
به شدت تحت تأثير دياژنز قرارگرفته اند.

است.  بودن آن  نشان دهنده دولوميتي  نمونه شماره 2  MgO در  باالي  مقدار   :b چاه 

A، غني از گل و دولومادستون و  انيدريت  به بخش باالي  نمونه هاي 3 و 4 مربوط 
کانی های آلومينوسيليکات رسي هستند که نسبت استرانسيم را به طور غير واقعي باال 
 MgO با دارا بودن مقدار زياد   A انيدريت  به بخش زيرين  نمونه 5 مربوط  مي برند. 
دولوميتي بوده و براي اين منظور پيشنهاد نمي شود. نمونه 7 مربوط به بخش زيرين 

بخش انيدريت A به دليل سن باالي چينه اي قابل استناد نيست.
چاه a: به دليل نبود تجزيه عنصري کامل براي برخی نمونه ها )مقدار SiO2 و رسوبات 

ندارد.  وجود  نتيجه گيري  امکان  استرانسيم(  مقدار  و   CaO/MgO نسبت  تخريبي، 
قابل  غير  ترياس(،  محدوده  از  واقعيت)خارج  از  دور  و  پايين  سن  دليل  به   6 نمونه 
باالي  نسبت  آلومينوسيليکات رسي،  زياد  مقدار  دليل  به   11 نمونه  در  است.  اعتماد 
 ايزوتوپ استرانسيم را سبب شده است. بقيه نمونه ها سن هاي منطقي را نشان مي دهند 

)جدول 1(.
چاه گورپي-1: مقادير باالي رس، استرانسيم و آلومينوسيليکات رسي باعث باال بودن 

نسبت  از  آمده  به دست  سني  نتايج  بنابراين  است.  شده  استرانسيم  ايزوتوپي  نسبت 
ايزوتوپي استرانسيم قابل اعتماد نيست)جدول 1(.

آلومينوسيليکات  و   MgO/CaO نسبت  رس،  منطقي  مقادير  کبيرکوه-1:  چاه 

ايزوتوپ  منطقي  نسبت  انتظار  چاه،  اين  در   )2 و   1 نمونه هاي  جز  )به  رس 
نمي کند  تأييد  را  منظور  اين  ايزوتوپي  داده های  اما  مي سازد.  متصور  را   استرانسيم 

)جدول 1(.
نسبت باالي  مقادير  و  رسي  آلومينوسيليکات  پايين  مقادير  بنگستان-1:   چاه 

MgO/CaO و استرانسيم )نمونه هاي 5 و 6( مي تواند نشانگر وجود رخساره دولوميت 

اوليه يا مادستوني باشد که سن چينه اي خوبي را ارائه مي دهند. بقيه نمونه ها تغييرات 
بيشتر در داده های آناليز عنصري را نشان مي دهندکه نسبت باالي استرانسيم آن، سن 
بيشتر را سبب شده است )جدول 1(. در مجموع می توان گفت که بيشتر نمونه های 
بوده و  ناکام  تعيين سن  ياد شده در  به داليل  از آنها  آناليز شده و داده های حاصل 
فقط تعداد محدودی از نمونه ها محدوده زمانی ترياس ميانی- ابتدای ترياس پسين را 
برای سازند دشتک تأييد می کند که اين امر نشان می دهد به دليل دگرسانی شديد، 
تأثير شديد دياژنز به ويژه  دولوميتی شدن گسترده و نامناسب بودن نمونه ها، داده هاي 

حاصل از ايزوتوپ استرانسيم بسيار متغير بوده و قابل اعتماد به نظر نمي رسند. بنابراين 
بهترين راه براي تطابق بين چاه ها چينه نگاري سکانسي است.

11- نتيجه گيري
در نهايت از بررسي و پژوهش در ارتباط با سازند دشتک نتايج زير حاصل شده است:
- آناليز رخساره هاي رسوبي سازند دشتک نشان مي دهد که اين سازند در محدوده 
مورد مطالعه شامل 14 رخساره است، که در پنج کمربند رخساره اي شامل کمربند 
بين جزرومدي، الگون و پشته هاي  پهنه  پهنه سبخايي،  رخساره اي ساحلي-قاره اي، 

سدي)شول( نهشته شده اند.
واقع بخش هاي کم ژرفا  مقياس وسيع در  - مدل رسوب گذاري سازند دشتک در 
يا  و  به صورت رمپ هموکلينال  است، که  تبخيري  سيستم کربناتی-  )داخلي( يک 
صورت  به  محيط  اين  است.  بوده  فارس(  خليج  شيخ نشين  سواحل  )مانند  اپيريک 
مي شود  منتهي  حوضه  به  ساحل  خط  از  شيب  در  ناگهاني  تغيير  بدون  و  شيب  کم 
مادستون،  انيدريت،  ژيپس،  ماسه سنگ،  و  ميکروکنگلومرا  رسوبات  شامل  و 
بايوکالستي(،  و  )پلوييدي  پکستون  و  وکستون  استروماتوليتي،  يا  جلبکي  نوارهای 
است.  اينتراکالست(  اوليت،  )شامل  گرينستون ها  سرانجام  و  آهکي  مادستون هاي 
انيدريت  دولوميت،  تبخيري)عمدتاً  و  کربنات  شامل  جزرومدي  فوق  نهشته  هاي 
دولوميتي  جلبکي  مادستون هاي  شامل  جزرومدی،  بين  رسوبات  است.  تبخيري(  و 
گرينستون و  پلتي  وکستون  رخساره  شامل  جزرومدی  زير  نهشته هاي  و   است 

است.
- سازند دشتک در مقاطع سطحي و زيرزميني مورد مطالعه از چهار سکانس رسوبي 
دسته سوم تشکيل شده است. سکانس هاي سازند دشتک در توالی هاي مورد مطالعه 
از دسته رخساره هاي TST و HST شکل گرفته است. سيستم تراکت هاي HST نسبت 

به TST ستبرای بيشتري داشته و حجم رسوب  گذاري در آنها بيشتر است.
از  خروج  شواهد  که  سوم  سکانس  زيرين  مرز  و  دوم  سکانس  بااليی  مرز  به جز   -
آب را نشان نمي دهند و مرز سکانسي از نوع درجه دوم )SB2( هستند، ديگر مرزها 
در تمامي سکانس ها با شواهد مستدل از خروج آب همراه بوده و از نوع درجه اول 

)SB1( هستند.

سنگ پوشش  نقش  مي تواند  دشتک  سازند  در  تبخيري  رخساره  با  -سکانس هاي 
مناسبي را براي سازندهاي مخزني گروه دهرم در منطقه ايفا کند. با توجه به ستبرای 
زياد اليه هاي تبخيري بخش A )سکانس1( و تداوم آن در منطقه، به عنوان بهترين 

پوش سنگ معرفي مي شود.
-سکانس هاي اول تا سوم در برش هاي کوه سورمه و چاه هایg ،c،d و h و همچنين 
سکانس هاي اول تا چهارم در برش هاي چاه هایf ،bو a به عنوان پوش سنگ مناسب 

معرفي مي شوند.
داده هاي  اغلب  دياژنزی،  فرايندهای  شديد  تأثير  و  دگرسانی  ميزان  به  توجه  -با 
ايزوتوپ استرانسيم بسيار متغير بوده و قابل اعتماد به نظر نمي رسند. بنابراين بهترين 

راه براي تطابق بين چاه ها چينه نگاري سکانسي است.

سپاسگزاری
بدينوسيله نويسندگان بر خود الزم می دانند از حمايت های بی دريغ مديريت محترم 
اکتشاف شرکت ملی نفت ايران به ويژه اداره زمين شناسی و بخش پژوهش و فناوری به 
دليل در اختيار قرار دادن نمونه ها و اطالعات اين مقاله و اجازه چاپ آن سپاسگزاری 
نمايند. همچنين اين پژوهش بدون همکاری اساتيد و مجموعه امکانات دانشگاه آزاد 
و  نبوده  امکان پذير  زمين شناسی  به ويژه گروه  تهران  علوم وتحقيقات  واحد  اسالمی 

نگارندگان سپاسگزار اين عزيزان هستند.
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شکل1- نقشه و موقعيت مکانی برش هاي مورد مطالعه 
در ناحيه خليج فارس )ستاره های سياه رنگ( و زاگرس 

)ستاره های قرمز رنگ(.

شکل2-مرز سازندهاي کنگان و دشتک و بخش شيلی آغار در يال شمالي تاقديس کوه 
سورمه، نگاه به سمت جنوب خاوري.

شکل 3- بخش انيدريت توده اي B سازند دشتک در يال شمالي تاقديس کوه سورمه، 
نگاه به سمت شمال باختر.

سازند  مختلف  بخش هاي  از  کلي  نماي   -4 شکل 
به  نگاه  سورمه،  کوه  تاقديس  شمالي  يال  در  دشتک 

سمت جنوب خاوري.
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کوارتز؛ تخريبي  دانه هاي  با  ميکروکنگلومرا   )a دشتک؛  سازند  در  جزرومدي  باالي  و  ساحلي  پهنه  محيط  زير  ميکروسکوپي  رخساره هاي   -5  شکل 
b( ماسه سنگ دانه درشت با دانه هاي کوارتز تخريبي و با ماتريکس و سيمان کربناتی؛ c( ماسه سنگ با کوارتز تخريبي؛ d( انيدريت با ساخت تور مرغي )تصوير 
صحرايي(؛ e( بلورهاي سوزني انيدريت با آرايش درهم در يک نودول انيدريتي، نور پالريزه؛ f( انيدريت اليه اي با بافت هم بعد موزاييکي، نور پالريزه.

b( دلومادستون  مادستون سيلتي؛  a( رخساره  پشته هاي سدي در سازند دشتک.  پهنه جزرومدي، الگون و  شکل 6-رخساره هاي ميکروسکوپي زير محيط 
f( وکستون  بايوکالستي؛  مادستون- وکستون   )e بايوکالست دار؛  پلوييدي  پکستون  و  مادستون  تناوب اليه هاي   )d استروماتوليتي؛  باندستون   )c فنسترال؛  با 
 پلوييددار؛ g( پکستون پلتي بايوکلست دار؛ h( پلوييد گرينستون پلوييدی اينتراکالست دار؛ i(گرينستون اُاُييدي؛ j( و k( گرينستون اُاُييدي اينتراکالست دار؛

l( گرينستون اينتراکالستي.
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شکل 7- مدل رسوبي رمپ کربناتی و تغييرات جانبي نهشته هاي سازند دشتک و توزيع رخساره ها در بخش هاي مختلف رمپ.

سازند  رأس  اليه هاي  سطح  در  آهن  اکسيد  نودول هاي   شکل8-آثار 
کنگان - کوه سورمه.

 A شکل 9- اليه نازك برش تا ميکروکنگلومرا روي بخش انيدريت توده اي
به همراه آثار اکسيد آهن در سازند دشتک، يال شمالي تاقديس کوه سورمه.

شکل 10- ميکروکنگلومرا و ماسه سنگ دانه درشت همراه با آثار اکسيد آهن در قاعده بخش دولوميت 
سفيدار، يال شمالي تاقديس کوه سورمه.

شکل11- سطح ناپيوستگي )هياتوس( به همراه اکسيد آهن در باالي بخش 
دولوميت سفيدار، يال شمالي تاقديس کوه سورمه.
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شکل 12- سکانس هاي رسوبي سازند دشتک در يال شمالي تاقديس کوه سورمه.

شکل 13- نگاره تطابقي سکانس هاي سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه. در اين نگاره تنها سازند دشتک، بخش هاي مختلف آن و سکانس هاي رده سوم نمايش داده شده 
است. سکانس اول اين سازند در چاه a به دليل ستبرای زياد، بريده و کوچک تر شده است.

شکل 14- نمودار نسبت ايزوتوپ استرانسيم 
اين  روي  چاه ها  نمونه  رسم  نتايج  زمان.  به 

نمودار منطقي به نظر مي رسد.
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