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 چکیده
بعه   (بعاد آشهرسعيا  نور )غعر  روسعياي راشع     سازند سروك واقع  در شعما   شده است. هاي كربناته تشكيل سازند سروك به طور عمده از سنگ

اي، تعيعين میعير رسعوبی و    ها و كمربندهاي رخسارهميكروفاسيس، شناسایی يگرافی، تعيين ضخامتمير به منظور شناسایی لييواسيرات 272ضخامت 

و ضخيم الیه به رنگ خاكسيري روشعن   هاي كربناته نازك، ميوسراین توالی از سنگسازند سروك در  .مورد مطالعه قرار گرفتترسيم مد  رسوبی 

معرز پعایين   قرار گرفيه اسعت.   سازند سروك مورد مطالعه لييواسيراتيگرافیمنظور بررسی  بهمقط  نازك  56 در این تیقيق .ه استشدتشكيل كرم  و

ميكروفاسعيس   8براسعا  شناسعایی    اسعت. صعورت ناپيوسعيه   بهبا سازند گورپی   آ مرز باالي وتدریجی صورت بهسروك با سازند كژدمی  سازند

 است. موجود در برش مورد مطالعه میير رسوبی سازند سروك به صورت رمپ پيشنهاد گردیده

 

 کلیدی واژگان
 .سنومانين ،پسين لبينآ ،لييواسيراتيگرافی ،اش روسياي ر ،سروكسازند 

 

Lithostratigraphy of Sarvak Formation in NW of 

 Rashk Village (NW of Nurabad) 
 

3, Aboalfazl Zareian Jahromi2, Mohammad Bahrami*1vaneh Nejad ShirazirPa Mahnaz 

 

Abstract 
Sarvak Formation is mainly composed of carbonate rocks. The Sarvak Formation located in northwest of the 

Rashk village (Nurabad city) to a thickness of 171 m. In order to identify lithostratigraphy, thickness, 

identification of microfacies and facies belts, determination of sedimentary environment and depositional 

model was studied.The Sarvak Formation in the studied area is composed of thin, medium and thick gray light  

and cream limestones. In this study, 56 thin sections have been studied to verify lithostratigraphy of the 

Sarvak Formation. Lower boundary of the Sarvak Formation is gradually with Kazhdumi Formation and its 

upper boundary is discontinuous with Gurpi Formation. Based on the recognizing the 8 microfacies in the 

studied section of sedimentary environments of Sarvak Formation the ramp has been proposed.  
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 مقدمه
اى كربناتعه از گعروه   سازند سروك ی  واحد سنگ چينعه 

بنگسيا  است، كه در منطقه زاگر  مرتفع  و در حاشعيه   

 (.1222 ،جنععوبن نتععوتييس نهشععيه شععده اسععت )ع ععوى 

( از آلبععين تععا 2365 ،جيمععر و واینععد)گععرارش  براسععا 

كامپععانين، یعع  چرخععه رسععوبی ميشععكل از سععازندهاي  

تعوا  در زاگعر   و ایالم را معی  كژدمی، سروك، سورگاه

شناسایی كرد كه به مجموع سازندهاي ذكعر شعده، گعروه    

 بنگسيا  گویند. در گذشيه به سازند آهكی سروك، سنگ

آهع   دار و سنگرودیست آه دار، سنگهيپوریت آه 

، ولی با (2353 ،)س ينگر و كرایچيو  شدا  گفيه میلشيك

گيري برشی در تنگ سعروك در كعوه بنگسعيا ، در    اندازه

هعاي  شما  بهبها ، نعام )سعازند سعروك( جعایگرین نعام     

سازند سروك دو رخسعار  ميفعاوت دارد. در   . پيشين شد

هاي كعم عمعق   میل برش الگو و فار  ساح ی، رخساره

حالی كعه در ناحيعل لرسعيا ،    درسازند گسيرش دارد. این 

. مشاهده كرد هاي عميق سازند سروك راتوا  رخسارهمی

دو رخسار  كم عمق و عميق سازند سعروك بعا یكعدیگر    

ارتبعا  بععين انگشععيی دارنعد. از سععوي دیگععر، در شععما    

گرو سعازند هعاي عميعق   لرسيا ، سازند سعروك بعا شعيل   

ازند همچنا  ارتبعا  بعين انگشعيی دارد. معرز پعایينی سع      

هاي كژدمی تدریجی و معرز بعاالیی آ  بعا    سروك با شيل

هعاي  سازند ایالم ناهمساز فرسایشی و آغشيه بعه تركيع   

آهن است. وجود ی  ناپيوسيگی موازي، به سعن پعس از   

سنومانين در ميا  سازند سروك، سب  شده تا این سعازند  

به سروك پایينی )سنومانين( و سروك بعاالیی )تعورونين(   

 (. سازند سروك پس از سنگ2971 ،)مطيعی دتقسيم شو

تعرین سعنگ مخعر  حوضعل زاگعر       آه  آسماري مهم

در فار  ساح ی، ی  واحعد   (.2982 ،است )افشارحر 

شي ی سازند سروك )در زیر( و سازند ایعالم )در بعاال( را   

 كند. جدا می

 

این واحد شي ی كه بخش شعي ی الفعا  نامگعذاري    

 ارز سازند سورگاه است.شده، از دیدگاه ميفاوت هم

هعا زیععاد اسععت، ولععی سععن  تغييعرات سععنی ایععن شععيل 

سعازند   (.2971 ،تر اسعت )مطيععی  سنومانين پيشين، منطقی

سروك در این برش با ناپيوسيگی فرسایشی در زیر سعازند  

 گورپی و بصورت پيوسيه در روي سازند كژدمی قرار دارد.
 

 منطقه های دسترسی بهموقعیت جغرافیایی و راه
یكی كوه، در نردبرش مورد مطالعه واق  در كوه كوزه

باد واق  در اسعيا   آروسياي راش ، در شهرسيا  نور

    و  °92N 8׳  3/22״ فار ، با مخيصات جغرافيایی

، قرار گرفيعه  مير  1222و ارتفاع  E °52 2/52 ׳ 25״

باد كوهسيانی بوده و جهت آنهعا  آشهرسيا  نور است.

هعاي زاگعر  اسعت كعه از     كعوه هما  جهت عمومی 

شرق به سوي غر  كشيده شده است و هعر چعه بعه    

طرف غر  و جنو  غربی ادامه دهعيم از ارتفاععات   

اي افروده ها و اراضی كوهپایهكاسيه و بر وسعت دره

شود. این شهرسيا  داراي سه اق يم، گرم و خش ، می

 معيد  و مرطو  و سردسيري است.

تعوا  از  مطالعه معی  براي رسيد  به منطقه مورد

مسير اتوبا  شيراز سپيدا ، تقاط  روبعروي پاسعگاه   

دالععين از مسععير آبگععرم سععرناباد عبععور كععرده و بععه  

ي ومير، ك 5پس از طی  و روسياي راش  وارد شویم

به رسيم. راه دیگر رسيد  به منطقه مورد مطالعه می

باد ممسعنی اسعت،   آبرش مورد مطالعه، از مسير نور

باد به سعمت بعوا  حركعت كعرده و     آردوراهی نواز 

-بيگی از مسعير ده پس از رسيد  به سه راهی حمره

 5از طععی ، بعععدپسسعع وگععپ بععه روسععياي راشعع  

 (.2رسيم )شكل كي ومير، به منطقه مورد مطالعه می
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 هدف از تحقیق و مطالعه مراحل
 .باشدمیها رح ه او ، گردآوري مقاالت و نقشهم

مرح ه تا پایا  ادامه خواهعد  الزم به ذكر است كه این 

 داشت.

شناسی و بازدیدي كعه از  هاي زميننقشه مطالعه پس از

ي منطقه به عمل آمد ی  برش واق  در شما  غربی روسعيا 

بعاد كعه داراي رخنمعونی مط عو  بعود      آراش ، منطقه نور

العی   9هر نمونه كه معمعوال    .برداري گردیدنمونه  و انيخا

گذاري درو  كيسه پالسعييكی  بعد از شماره ،كي وگرم بود 2

 مجرا گذاشيه شد.

هاي برداشعيه شعده مقعاط  نعازك     سپس از نمونه

اسععایی ميكروسععكوپ پالریععرا  جهععت شن از وتهيععه 

مقط   56ها اسيفاده شد. دراین تیقيق مجموعا  فسيل

 نازك تهيه شد.

هعاي  هعا بعا آخعرین مقعاالت و فسعيل     گعذاري نام

معرفععی شععده در سععطوي جهععانی لععوب يش و تاپععا    

 كنير  و تأیيد گردید.   (2388)

هعاي سعنگ   سپس ترسيم اشكا  گرافيكی، سعيو  

نگاري در این پعژوهش بعا   نگاري و زیست چينهچينه

 صورت گرفت. (corel draw)دراو كر افرار نرم

 

نگاری سازند سروک در برش مورد توالی چینه

 مطالعه
اي غربعی روسعي  كرتاسه واقع  در شعما   هاي نهشيه

هعاي ميوسعر،   مير از آه  272راش  به ضخامت 

ري و يميوسر تا نازك و ضخيم الیه به رنگ خاكس

 (. 1 خاكسيري روشن تشكيل شده است )شكل

 

 
 

 اد ممسنی در اسيا  فار آبموقعيت جغرافيایی شهرسيا  نور .1شکل
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شناسی سازند سروك در شما  غربی روسياي راش سيو  چينه .2شکل

ها و مدل رسوبی سازند سروک در ریز رخساره

 برش مورد مطالعه
گعذاري  و عها و میير رسی رخسارهیبراي بررسی و شناسا

لععات  ازند سروك در برش مورد مطالعه با اسيفاده از مطاععس

هعا بعه روش   گعذاري سعنگ  مميكروسكوپی مقاط  نازك، نعا 

 آ  توسر امري و ك عوا   ( و مد  تصیيح شده2361)دانهام 

( 2375) وی سعو  توسعر   هعا بندي رخساره( و تقسيم2372)

 انجام شده است.  

ميكروفاسععيس  8ایععن بررسععی، منجععر بععه شناسععایی  

هعاي  سه رخساره، بعه نعام   رسوبی شده، كه بطور ك ی در

رخساره الگعو  جعاي   اره سد و رخساره دریاي باز، رخس

 اند.  گرفيه
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هعاي رسعوبی   هعا و زیعر میعير   با توجه به ميكروفاسيس

تشخيص داده شده در منطقه معورد مطالععه معد  میعير     

رسوبی سازند سروك ترسيم گردید. الزم به ذكعر اسعت،   

( 2375) ( و وی سعو  1222) ارائه مد  بعه روش ف وگعل  

 انجام شده است.  

براسا  موارد فوق و همچنين با توجه به تعاریفی كه 

هكی ارائه شعده سعازند سعروك در    آبراي انواع سكوهاي 

از نوع رمعپ نهشعيه شعده    در میيطی منطقه مورد مطالعه 

 (.9 شكل)است 

 

 
 

 مد  رسوبی سازند سروك در شما  غربی روسياي راش  .1شکل

 

 ها به شري زیر است:توصيف ميكروفاسيس

 

 مادستون  دارانروزنهیک ژپال
Pelagic Foraminifera Mudstone 

اسعت كعه   بافت مادسيو   آه  بااین ميكروفاسيس سنگ

از  نكيونیپال دارا روزنهداراي  و زيكف دارا روزنهفاقد 

شعكل  ) باشدآ میآ و گ وبوترانكانيدهخانواده گ وبيژرینيده

   شود.هده میخارپوست مشاهاي خردههایی بخش در (.2

 

بنيي  بررگ و كوچ ، رنگ تيره  دارا روزنهنبود 

حعاكی از   نكيونيع  پال دارا روزنعه زمينه و فراوانعی  

ی یهعاي عميعق دریعا   نهشت این رسعوبات در میعير  

 است. 

اسعياندارد   RMF بعا  فاسيس قابعل مقایسعه  ميكرو این

است كه بعا توجعه بعه شعواهد      (1222 ) ف وگل 5شماره 

 .است خارجیمذكور ميع ق به میير رمپ 
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 Pelagic Foraminfera Mudstone, Sample no. 5  .4شکل

 وکستون ـ الیگوستژینا مادستون
Oligostegina Mudstone - Wackestone 

 كعه بيشعير  اسعت،   كسعيو  ومادسيو  تا ، این ميكروفاسيسبافت 

 (Calcisphaerula innominta اليگوسععيژینافونععاي حععاوي 

Stomiosphaera conidia)  همععراه بععا قطعععات خارپوسععت در

 (.5شكل ) اي از ميكرایت استزمينه
 

تعوا  گفعت كعه ایعن     با توجعه بعه معوارد ذكعر شعده معی       

)رمعپ   هاي نيمه عميعق دریعاي بعاز   ميكروفاسيس مربو  بخش

 5اسعياندارد شعماره    RMFمقایسعه بعا   قابعل  و اسعت   خارجی(

 است.(، 1222)ف وگل 

 

 
 OligosteginaMudstone- Wackestone, Sample no. 15 .5شکل

 

 وکستون  –الیگوستژینا مادستون  دارانروزنهپالژیک 

Pelagic Foraminifera Oligostegina Mudstone - 

Wackestone 

كعه  اسعت   كسعيو  ومادسعيو  تعا   بافت این ميكروفاسيس، 

 اسععفر،بيشععير شععامل هععدبرگال، ك سععی   آ  هععايفسععيل

اي از در زمينععه لی پععورا و اسععيراكود روتععا اسيوميوسععفرا،

  (.6شكل ) ميكرایت است

 RMFبا توجه به ایعن فونعا ایعن ميكروفاسعيس بعا      

اسعت  قابل مقایسه ، (1222)ف وگل  1ه شمار دسياندارا

 رمپ خارجی است.  به عبارتی میير تشكيل آ
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 Pelagic Foraminfera Oligostegina Mudstone- Wackestone, Sample no. 23. 6شکل

 

 پکستوناکینوئید بایوکالست وکستون ـ 

Echinoid Bioclast Wackestone – Packestone 

پكسيو  وكسيو  تا  با بافت این ميكروفاسيس سنگ آه 

دهنده این ميكروفاسيس ترین اجراي تشكيلاست، كه مهم

صدف در زمينه  هاياي اسك يی اكينوئيد و خردهعععهخرده

 این ميكروفاسيس قابل مقایسه با (.7شكل ) ميكرایيی است

RMF كه میير رمپ  ( است1222) ف وگل 7 شماره اسياندارد

 .شودميانی را شامل می

  

 
 

 Sample no. 39: Echinoid Bioclast Wackestone- packestone  .7شکل
 

 گرینستون ـ  بایوکالست پکستون

Bioclastic Packestone - Grainstone 

كه  گرینسيو  استپكسيو  ، این ميكروفاسيسبافت 

ت در عایوكالسعطعات بععامل قعير شعهاي آ  بيشفسيل

فاقد گل آهكی است، كه گاهی  و رانرژيعی پعيطعمی

این  (.8شكل ) شودهاي رودیست در آ  مشاهده میخرده

 17 شماره اسياندارد RMFميكروفاسيس قابل مقایسه با 

 .( است1222) ف وگل
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 Bioclastic Packestone- Grainstone, Sample no. 41  .8شکل
 

 مادستون -وکستون یوکالستبا
Bioclast Wackestone- Madestone                                                   

 

هاي اسك يی در لوكمآدر این ميكرو فاسيس درصد كمی از 

 ه ت بعوناي این قسمعود دارد. فعرایت وجعاي از ميكهعزمين
 

دارا  روزنهها و اسفنج ،دمي يوليطور فراوا  شامل، نرمينا ، 

این ميكروفاسيس قابل مقایسعه بعا    (.3شكل ) است زيكف

RMF ير ی، كه ماست( 1222) ف وگل 26 شماره اسياندارد

 شود.رمپ داخ ی را شامل می ، آتشكيل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bioclast Wackestone - Mudestone, Sample no.  45   .3شکل

 

 پکستونـ  بایوکالست نزازاتا وکستون
Bioclastic Nezzazata Wackestone - Packestone 

این ميكروفاسيس بافت وكسيو  تا پكسيو  دارد كه نرازاتعا در  

از قبيعل   دارانیروزنهدا و آ  فراوا  و بيوكالسيی مثل گاسيروپو

راي فرععی ایعن رخسعاره را در    لييونال و تكسيوالریا اجع سودو

 (.  22شكل ) دهنداز ميكرایت تشكيل می ايزمينه
 

 

 12 اسعياندارد  RMFاین ميكروفاسيس قابل مقایسه بعا  

 ، رمپ داخ ی را آير تشكيل ی( است، كه م1222) ف وگل

دهنعده  مشخصات فونی این رخسعاره نشعا    شود.شامل می

انعرژي و  تشكيل این رخسعاره در شعرایر ميوسعر تعا كعم     

 .  عمق دریاي باز استكم



 3                                                  ؛ لیتواستراتیگرافی سازند سروک در شمال غربی روستای راشک...و همکاران پروانه نژاد شیرازی

 
 

 Bioclastic Nezzazata Wackestone-Packestone, Sample no. 50  .11 شکل

 

 وکستون  زیداران کفروزنه
Foraminifera Benthic Wackestone 

كععه  بافععت ایععن ميكروفاسععيس وكسععيو  اسععت،   

 زيدارا  كععفروزنععهبيشععير شععامل   آهععاي فسععيل

Lenticulina sp.، Psedolithuonella sp. است كه 

 

   .(22شكل ) دیآمیاكينوئيد  هاي  خردهگاهی همراه آ

 زيدارا  كعف روزنهكروفاسيس با تنوع كم این مي

اي از ، تكسععيوالریا در زمينععهد، مي يوليععمثععل نرازاتععا

 شود.  ميكرایت مشخص می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foraminfera Benthic Wackestone, Sample no.55  .11شکل
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هاي دليل تنوع كم فونا، نبود فو ه س بياین ميكروفاس

 هعاي میير از دریاي باز و غال  بود  ميكرایت در تاال 

  (.1222) ف وگل نهشيه شده استانرژي كم

 اسعياندارد  RMF بعا  مقایسعه  قابعل  ميكروفاسيس این

( اسعت، كعه میعير تشعكيل آ      1222)ف وگل  26 شماره

 شود.رمپ داخ ی را شامل می
 

 گیرینتیجهبحث و 

ه تعاریفی كه براسا  موارد فوق و همچنين با توجه ب

هكی كربناته ارائه شده، سعازند  آبراي انواع سكوهاي 

كربناتعه   سروك در منطقه مورد مطالعه از نعوع رمعپ  

نهشيه شده است، كه شامل سه زیر میير،  هموك ينا 

كه بيشعير بعرش را در بعر     (دریاي بازرمپ خارجی )

  است.رمپ داخ ی و رمپ ميانی  ،گيردمی

بافت داراي رمپ خارجی هاي موجود در رخساره

اي هع رخساره، باشدمیمادسيو ، وكسيو  تا پكسيو  

كه رمپ داخ ی  هايمذكور به طور جانبی به رخساره

اسعت تبعدیل   كسيو  پداراي بافت وكسيو  تا  عمدتا 

 شود. می

داراي پوسععيه  دارا روزنععهحععاوي  هععاایععن رخسععاره

   گ وتينه است.آپورسالنوز و گاهی پوسيه 

هاي مطالعه شده در این منطقه، مبين شعباهت  رخساره

 باشد.نطقه فار  ساح ی میاین میير به م
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