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مجله علمي -پژوهشي

زمين شناسي نفت ايران
سال هشتم ،شماره ،16پائيز و زمستان 1397

منا رحيمآبادي ،حسين وزيريمقدم ،علي صيرفيان ،فرزاد ستوهيان

ليال مهشادنيا ،محمد مختاري ،سيد احمد علوي
 .3زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند داريان در برش شرق گچساران(تاقديس آنه)
سمانه سليماني احمدي ،حسين وزيريمقدم ،علي صيرفيان ،عزيزاله طاهري

عليرضا بشري

آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني
-

ابوذر بازوندي ،بيژن ملکي ،سعيده سنماري ،پرويزآرماني

راهنماي پذيرش و تنظيم مقاالت
 .1مقدمه

چكيده و واژه هاي کليدي انگليسي بايد در صفحه جداگانه در انتهاي مقاله ارائه
شود .تطبيق عنوان و چكيده فارسي با انگليسي بايد مورد توجه قرار گيرد و
نكات گرامري در چكيده انگليسي نيز رعايت شود.

نشريه علمي-پژوهشي زمين شناسي نفت ايران نتايج تحقيقات استادان و
پژوهشگران رشته هاي مختلف زمين شناسي نفت ،زمين شناسي مخازن
نفت ،پتروفيزيک ،مهندسي اکتشاف نفت و گرايش هاي وابسته را منتشر مي
کند.
از کليه محققاني که براي اين نشريه مقاله تهيه مي کنند درخواست مي شود
ضمن رعايت دقيق مفاد آيين نامه نگارش نشريه علمي-پژوهشي انجمن
زمين شناسي نفت ،مقاالت خود را در دو نسخه فايل  Wordو ( Pdfيک
خط در ميان حداکثر  15صفحه) از طريق پست الكترونيكي
 ispg.paper@gmail.comکه در سايت انجمن به نشاني:
 www.ispg.irارسال دارند.
کليه مقاالت توسط داوران ذيصالح ارزشيابي مي شوند و نشريه علمي-
پژوهشي زمين شناسي نفت در پذيرش ،عدم پذيرش ،حذف و يا کوتاه
کردن مقاالت براي چاپ آزاد است.
فقط مقاالتي جهت انتشار در نشريه علمي-پژوهشي زمين شناسي نفت
ايران مورد بررسي قرار مي گيرند که قبالً در نشريات علمي و پژوهشي
ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا دست بررسي نباشد .مسئوليت کامل مطالب
و منابع چاپ شده بر عهده نويسنده يا نويسندگان خواهد بود و نسخه
نهايي مقاله پيش از چاپ به امضاء نويسنده يا نويسندگان مي رسد .محرمانه

 4-2مقدمه و هدف
در مقدمه پس از عنوان کردن کليات موضوع مورد بحث ،ابتدا خالصه اي از
تاريخچه موضوع و کارهاي انجام شده به همراه ويژگي هاي آن کار بيان گرديده
و در ادامه ،هدف از پژوهش انجام شده براي رفع مشكالت و کاستي هاي
موجود ،گشودن گره ها يا حرکت به سمت يافته هاي نو صورت گرفته است در
يكي دو پاراگراف توضيح داده مي شود.

 5-2روش کار يا اصول و تئوري مقاله (شامل ماده ،دستگاه ها و
روش آزمايش)
مطالب اصلي شامل تعاريف و مفاهيم مورد نياز ،طرح مسأله ،روش انجام
آزمايش ،مواد و مصالح مورد استفاده و راه حل ارائه شده مي باشد .شكل ها،
جداول و روابط رياضي بكار رفته در مقاله همگي مربوط به متن بوده و چنانچه
در متن از آنها استفاده شود ،بايد در مورد آنها توضيح داده شود.
در نوشتن متن تنها به موضوع اصلي مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از
انحراف نسبت به سلسله مطالب مصون بماند .در صورت نياز به ذکر واژه هاي
انگليسي همزمان تنها يک بار در متن در داخل پرانتز آورده شود.

بودن اطالعات مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان بوده و کسب مجوز از
ارگان هاي مربوطه جهت چاپ مقاله الزامي است .جهت هرگونه تماس با

 6-2نتيجه گيري

نشريه به سايت نشريه مراجعه و يا با آدرس پست الكترونيكي

در اي ن بخش ،نكات مهم کار انجام شده به طور خالصه مرور شده و نتايج

 ispg.paper@gmail.comتماس حاصل نماييد .نويسندگان مقاالت

برگرفته از آن توضيح داده مي شود .سهم علمي مقاله بايد در نتيجه گيري مورد

مسئول نوشته ها و نظرات خود هستند و آراء و نظريات آنان لزوماً نظر

تصريح واقع شود .هرگز عين مطالب چكيده در اين بخش آورده نشود .بخش

اعضاي هيأت تحريريه مجله نيست.

نتيجه مي تواند به کاربردهاي پژوهش انجام شده اشاره نموده و نكات مبهم و

جهت کسب اطالعات مربوط به آئين نامه نگارش مقاالت به سايت انجمن

قابل پژوهش را مطرح کند و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه هاي ديگر

مراجعه شود.

پيشنهاد دهد.

 7-2تشکر و قدرداني
 .2راهنماي تنظيم مقاله براي نشريه
هر مقاله بايد شامل بخش هاي اصلي زير باشد:

 1-2عنوان

 8-2منابع و مراجع

عنوان مقاله بايد در عين اختصار تمام ويژگي هاي کار انجام شده را دارا

مراجع به ترتيب حروف الفبا و ابتدا مراجع زبان فارسي و سپس مراجع به

باشد.

زبان انگليسي ،مرتب شده و در انتهاي مقاله آورده شوند .دقت شود که تمام

 2-2نويسنده يا نويسندگان
اسامي نويسندگان به فارسي و انگليسي پس از عنوان مقاله آورده شود .الزم
است مرتبه علمي و محل کارهريک از نويسندگان مقاله به همراه آدرس

مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

 .3ساختاري

پست الكترونيكي نويسنده اول مقاله آورده شود .ضمناً تمامي نويسندگان از

 1-3شکل کلي مقاله اندازه صفحات بايد برابر  A4و حدود باال ،پايين،

ارسال مقاله جهت بررسي در اين نشريه مي بايستي مطلع باشند.

چپ و راست به ترتيب برابر با  2 ،2 ، 2/5، 3سانتي متر انتخاب شود.

 3-2چکيده مقاله و کلمات کليدي به زبان فارسي و انگليسي

صفحات مقاله به صورت تک ستوني ( )Singleتهيه شود.

چكيده بايد بين  150تا  300کلمه و شامل هدف از تحقيق ،روش کار،
مهمترين يافته ها و نتيجه گيري باشد .در چكيده نبايد هيچ گونه جزئيات،
جدول ،شكل و مآخذ درج شود.

من ابع فارس ي و الت ين ب ه ص ورت مج زا و ب ه ترتي ب ح روف الفب ا

 2-3اندازه و نوع قلم
اندازه

موقعيت استفاده

نوع قلم

قلم
18

Lotus Bold

عنوان اصلي مقاله

18

Times New Roman
Bold

انگليسي

12

Lotus Bold

نام مؤلفان

11

Lotus Bold

چكيده و کلمات

عنوان
مقاله

در بخش فهرست
منابع و به شرح مثال هاي ذيل تنظيم و ارائه گردد
مقاله :خطيب ،م م  ،1379 ،تحليل فرکتالي توزيع شكستگيها در گستره گسل
لرزه اي :پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله ،سال سوم ،شماره سوم،
صفحه .1-7
کتاب :آقانباتي ،ع  ،1383 ،زمين شناسي ايران :سازمان زمين شناسي و اکتشافات

کليدي

معدني کشور 586 ،صفحه.
پايان نامه :محمدي ،ي  ،1386 ،ارزيابي پوش سنگ (بخش يک سازند

16

Lotus Bold

عناوين بخش ها

گچساران) مخزن آسماري در ميدان نفتي کوپال :پايان نامه کارشناسي ارشد،

14

Lotus Bold

عناوين زير بخش

دانشگاه شهيد چمران اهواز 149 ،صفحه.

12

Lotus

10

Lotus Bold

11

Lotus

ها
متن فارسي
عنوان جداول و
شكل ها
محتواي

فارسي

جداول

9

Times New Roman

11

Times New Roman

متن انگليسي

11

Times New Roman

نام مؤلفان به

محتواي انگليسي
جداول

انگليسي

 کليه اعداد بايد به صورت فارسي تايپ شوندواحد تمامي اعداد بايد در سيستم  SIباشد
 کلي ه فرم ول ه ا باي د ب ه ترتي ب ش ماره گ ذاري ش ده و ب ااس تفاده از بس ته Equation Editorدر ن رم اف زار Word
تهي ه گردن د و ب ه فرم ت  JPGو ي ا  Tifووض وح  dpi 300ب ه
همراه مقاله ارسال گردد
 ع رک کلي ه ش كل ه ا باي د 15و ي ا  7/5در نظ ر گرفت ه ش وند ودر متن در محل مشخص قرار گيرند
اگ ر ش كل ي ا ج دولي از مرج ع ديگ ر اخ ذ ش ده باش د ،ض من
درج ش ماره آن مرج ع در انته اي عن وان ش كل ي ا ج دول در
بخش مراجع نيز ارائه گردد
ش كل ه اي مق االت ب ه ص ورت فاي ل اص لي (در هم ان ن رم
اف زاري ک ه توس ط آن تهي ه ش ده ان د مانن د  Excelو غي ره)
ارسال گردد
 از بك ار ب ردن واژه ه اي انگليس ي در م تن مقال ه خ ودداريش ود .مع ادل انگليس ي کلم ات فارس ي و ن ام نويس نده (گ ان) ک ه
ب راي نخس تين ب ار در مقال ه ب ه ک ار مي رود ،ب ه ص ورت زي ر ن ويس
در ص فحه مرب وط درج گ ردد .زي ر ن ويس ه ا در ه ر ص فحه ب ا
گ ذاردن ش ماره فارس ي در گوش ه ب االي آخ رين ح رف از کلم ه،
در متن مشخص شوند
ارجاع ات باي د ب ر اس اس ن ام نويس نده و س ال انتش ار در
انتهاي جمله و در داخل پرانتز آورده شود

 -3-3منابع فارسي و التين
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Africa. Geology Society, London, Special Publication, 131155.
(Article): FARZADI, F., 2006, The development of Middle
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زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس
خامي (شمال گچساران)
منا رحيمآبادي ،1حسين وزيريمقدم ،*2علي صيرفيان ،2فرزاد

ستوهيان3

 -1کارشناس ارشد چينهشناسي و فسيلشناسي ،گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
 -2استاد گروه زمين شناسي ،دانشگاه اصفهان
 -3دانشيار،گروه محيط زيست ،دانشكدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه گيالن ،ايران
*avaziri7304@gmail.com

دريافت آبان  ،1397پذيرش ارديبهشت 1398

چکيده
در اين مطالعه زيست چينهنگاري ،ريزرخسارهها و محيط رسوبي سازند آسماري در برش يال شمالي تاقديس خامي در فاصله 96
کيلومتري شمال شهرستان گچساران مورد مطالعه قرار گرفتهاست .سازند آسماري در اين برش با  276متر ضخامت داراي سنگشناسي
آهک نازک ،متوسط و ضخيم اليه تا تودهاي ،آهک ندوالر ،مارن ،آهک مارني ،دولوميت و آهک دولوميتي ميباشد .مرز زيرين سازند
آسماري در اين منطقه با سازند پابده و مرز بااليي آن پوشيده ميباشد .با مطالعه  166مقطع نازک ميكروسكوپي ،تعداد  23جنس و 24
گونه شناسايي و براساس آن  3زون زيستي براي سازند آسماري در اين برش تعيين گرديد که شامل زونهاي Archaias
asmaricus-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus Assemblage zone. Indeterminate zone.
 Borelis melo curdica-Borelis melo melo Assemblage zoneميباشد .با توجه به زونهاي زيستي موجود سن سازند
آسماري در اين برش از شاتين تا بورديگالين تعيين شدهاست .همچنين بر اساس مطالعات ريزرخسارهها  12ريزرخساره شناسايي شد
که در درياي باز ،سد بيوکالستي و الگون نيمه محصور تا محصور ته نشست شده اند .چهار نوع پالتفرم در اين ناحيه در مقايسه با
ساير مطالعات اخير صورت گرفته بر روي سازند آسماري شامل :رمپ با انتهاي شيبدار در زمان روپلين -شاتين زيرين ،شلف باز در
زمان شاتين مياني-بااليي ،رمپ هموکلينال در زمان آکيتانين ،پلتفرم کربناته در زمان بورديگالين زيرين شناسايي شد.

کليدواژه :سازند آسماري ،تاقديس خامي ،اليگوسن-ميوسن ،ريزرخسارهها ،فرامينيفرهاي کفزي بزرگ.

زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران)...

-1مقدمه
سازند آسماري جوانترين سنگ مخزن واقع در پهنه زاگرس است و به همين دليل مطالعات گستردهاي بر روي خواص
سنگ چينهاي اين سازند صورت گرفتهاست [ .] 1برش الگوي اين سازند در تنگ گل ترش کوه آسماري و برش مكمل آن
در تنگ تكاب کوه خويز به فاصله  30کيلومتري شهرستان بهبهان قرار دارد .ضخامت آن در مقطع تيپ  314متر ميباشد
[ .]8سازند آسماري ،عموماً شيلها و مارنهاي سازند پابده را به صورت همشيب ميپوشاند [ .]9از نظر سني اين سازند
محدوده زماني از اليگوسن (روپلين) تا ميوسن (بورديگالين) را دربر دارد [ . ]40سازند آسماري داراي دو بخش ميباشد:
 -1بخش ماسه سنگي اهواز که در نواحي جنوبي فروافتادگي دزفول گسترش دارد -2 ،بخش تبخيري کلهر که در شمال
غربي فروافتادگي دزفول و جنوب غربي لرستان وجود دارد [ .]18سازند آسماري توالي ضخيمي از سنگهاي آهكي به سن
اليگوميوسن ميباشد که بر روي پلتفرم کربناته در حوضه زاگرس نهشته شده و اولين و جوانترين سنگ مخزن در
حوضه زاگرس ميباشد [ .] 17سازند آسماري به علت داشتن درز و شكاف و تخلخل فراوان ،سنگ مخزن نفت محسوب
مي شود لذا مطالعات زيست چينه نگاري ،ريز رخساره ها و محيط رسوبي آن در مناطق مختلف زاگرس به شناخت بهتر
ويژگي هاي اين سازند کمک مي کند [.]39

-2مطالعات پيشين
چارچوب زيستچينهنگاري سازندهاي زاگرس اولين بار توسط وايند [ ]57ارائه شد ،به طوريکه در اين مطالعه زونهاي
زيستي شماره  59 ،58 ،57 ،56و  61براي سازند آسماري معرفي گرديد [ .]57آدامز و بورژوآ [ ]21سه زون تجمعي و دو
زير زون در آهکهاي پاييني معرفي کردند [ .]21اهرنبرگ و همكاران [ ]33زيستچينهنگاري سازند آسماري را با کمک
ايزوتوپ استرانسيوم مورد بازنگري قرار دادند [ .]33در اين مطالعه پايان حضور نوموليت به عنوان انتهاي روپلين معرفي
گرديد و براي اولين بار آشكوبهاي روپلين و چاتين از اليگوسن مورد تفكيک قرار گرفتند .همچنين در اين مطالعه مرز
اليگوميوسن بر اساس جدول زماني زمينشناسي ( )Time Scaleجديد [ ]37مورد بازنگري قرار گرفت .براساس اين
جدول زماني ،سن بخشي از رسوبات سازند آسماري که پيش از اين ميوسن در نظر گرفته ميشد ،به اليگوسن منتسب
شدهاند .در مطالعه ونبوخم و همكاران [ ] 51که در محدوده فروافتادگي دزفول و زون ايذه صورت گرفته ،در مجموع براي
سازند آسماري شش سكانس رسوبي درجه سوم شناسايي شده است که از اين شش سكانس ،يک سكانس سن روپلين
داشته ،دو سكانس مربوط به چاتين ميباشد ،دو سكانس سن آکيتانين داشته و سهم بورديگالين نيز يک سكانس ميباشد
همچنين در محدوده مذکور چهار سيستم رسوبي را تفسير نمودهاند [ .]51زونبندي جديد سازند آسماري با استفاده از
ايزوتوپ استرانسيم 7 ،بيوزون را معرفي کرده است که شامل  6زون تجمعي و  1زون نامشخص ميباشد [ .]40ديگر
پژوهشهاي بيواستراتيگرافي سازند آسماري شامل محيطهاي رسوبي و توالي چينهاي سازند آسماري ميباشد .مطالعه
سازند آسماري در يال شمالي کوه ديل 2 ،زون تجمعي با  10ريزرخساره در يک محيط رمپ هموکلينال شناسايي شده
است [ .] 3محيط رسوبي سازند آسماري در تاقديس ديل (شمال گچساران) نيز يک رمپ هموکلينال معرفي شده است
[ .]22در مطالعه ريزرخسارههاي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد  3زون زيستي و  9ريزرخساره در يک رمپ
هموکلينال شناسايي شده است [ .]16مطالعه ريزرخسارههاي سازند آسماري در برش کوه شجبيل (شمال شرق ياسوج)4 ،
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زون تجمعي و  11ريزرخساره در يک شلف باز را معرفي ميکند [ ،]15همچنين در مطالعه زيست چينهنگاري سازند
آسماري در تاقديس کوه سياه در شمال دهدشت 3 ،زون تجمعي با  11ريزرخساره مربوط به شلف دروني ،شلف مياني و
شلف بيروني شناسايي شده و محيط رسوبي آن يک شلف باز معرفي شده است [ .]13طبق مطالعات سازند آسماري در يال
جنوب شرق تاقديس خامي 4 ،زون تجمعي و  12ريزرخساره شناسايي شد و محيط آن يک رمپ هموکلينال معرفي شده
است [ .]12در مطالعه چينهنگاري سكانسي و محيط رسوبي سازند آسماري در جنوب شرق زون ايذه  6سكانس رسوبي
اصلي از شمالشرق به جنوبغرب تعيين شد [ .]49مطالعات زيستچينهنگاري و پالئواکولوژي سازند آسماري در زون
ايذه سبب شناسايي  5زون تجمعي شده است [ .]50در جديدترين مطالعات انجام شده در حوضه شمالي اينتراشلف
آسماري توسط اهللکرم پورديل  8تجمع رخسارهاي و  5نوع پلتفرم با شكل رسوبگذاري متفاوت معرفي شدهاست .انواع اين
پلتفرمها شامل يک رمپ با انتهاي پر شيب در زمان روپلين تا شاتين پيشين ،فلت تاپ-اپن شلف در زمان شاتين مياني،
رمپ هموکلينال در زمان آکيتانين ،پلتفرم کربناته در زمان بورديگالين پيشين و بسته شدن و پر شدن اينتراشلف در زمان
بورديگالين مياني ميباشد [.]4

-3موقعيت برش مورد نظر و روش مطالعه
مختصات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه  30˚ 35ˊ 45˝ Nو  50˚ 52ˊ 18˝ Eميباشد .راه دسترسي به برش مورد نظر از
طريق جاده گچساران-ديل-نازمكان-شاهبهرام ميباشد ،که در فاصله  96کيلومتري شهر گچساران در مجاورت روستاي
نيمدور واقع شده است (شكل .) 1در برش مورد مطالعه مرز پاييني سازند آسماري بر روي سازند پابده قرار دارد و مرز
باالي آن پوشيده شده است .مرز بااليي اين سازند در نواحي مجاور برش مورد مطالعه در زير سازند گچساران قرار دارد.
در اين برش از  276متر ضخامت تعداد  166نمونه برداشت شدهاست و شماره نمونهها منطبق با متراژ نمونهبرداري
ميباشد .نمونههاي برداشت شده به صورت مقاطع نازک ميكروسكوپي مورد مطالعه قرار گرفتند.

شکل -1جايگاه برش مورد مطالعه و نقشه راههاي دسترسي به منطقه با مقياس .]5[ 1:100000
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زيست چينهنگاري سازند آسماري در برش يال شمالي تاقديس خامي (شمال-4
)گچساران
 مقطع نازک ميكروسكوپي تهيه و به طور166  تعداد،با هدف تعيين سن سازند آسماري در برش يال شمالي تاقديس خامي
23 ،]51[ ] و ونبوخم و همكاران40[  با استفاده از زونهاي زيستي ارائه شده توسط الرسن و همكاران.دقيق مطالعه شد
 زون زيستي براي سازند آسماري در اين برش شناسايي شد و سن سازند در برش مورد3  گونه در غالب24 جنس و
.)2 مطالعه از شاتين تا بورديگالين تعيين گرديد (شكل

:1 زيست زون
: متر ميباشد و در اين زون فونهاي زير شناسايي شدهاند177 اين زون زيستي از قاعده برش تا ضخامت
Borelis sp., Amphistegina sp., Archaias hensoni, Archaias kirkukensis, Archaias cf. asmaricus, Austrotrillina
asmariensis, Austrotrillina howchini, Dendritina rangi, Elphidium sp. 1, Discorbis sp., Heterostegina sp.,
Lepidocyclina sp., Eulepidina sp., Eulepidina dilatata, Nephrolepidina tournoueri, Meandropsina anahensis,
Meandropsina sp., Miliolids, Pyrgo sp., Miogypsinoides complanatus, Miogypsinoides sp., Miogypsinoides
dehaartii, Miogypsinoides cf. formosensis, Miogypsinoides cf. globulina, Neorotalia viennoti, Neorotalia sp.,
Operculina complanata, Operculina sp., Peneroplis evolotus, Peneroplis thomasi, Peneroplis sp.,
Schlumbergerina sp., Triloculina trigonula, Triloculina tricarinata, Spiroclypeus sp., Spiroclypeus
blankenhorni, Textularids, Tubucelaria sp., Ditrupa sp., Sphaerogypsina sp., Valvulinids, Borelis pygmaea.
Archaias asmaricus-Archaias hensoni- ( 4
Spiroclypeus

 اين زيست زون مطابق با بايوزون شماره،بر اساس فونهاي زيستي موجود

 و به دليل حضور گونه،]40[ ) الرسن و همكارانMiogypsinoides complanatus Assemblage zone.
. در اين زيستزون معرف سن شاتين ميباشدblankenhorni

:2 زيست زون
 فونهاي شناسايي شده در اين. متر برش مورد مورد مطالعه را شامل ميشود220  تا177 اين زون زيستي از ضخامت
.زيست زون شامل موارد زير ميباشد
Dendritina sp., Dendritina rangi, Elphidium sp., Discorbis sp., Small rotalids, Peneroplis sp., Textularids,
Tubucelaria sp., Miliolids.

.] ميباشد و سن آن آکيتانين است40[ ) الرسن و همكارانIndeterminate zone( 6 اين زيستزون مطابق بايوزون شماره

:3 زيست زون
 فونهاي موجود در اين زيستزون. متر برش مورد مطالعه را شامل ميشود276  تا220 اين زون زيستي از ضخامت
:عبارتند از
Borelis sp., Borelis melo curdica, Borelis cf. melo melo, Dendritina sp., Dendritina rangi, Elphidium sp.,
Discorbis sp., Small rotalids, Meandropsina iranica, Schlumbergerina sp., Triloculina trigonula, Textularids,
Tubucelaria sp., Ditrupa sp.

) الرسن وBorelis melo curdica-Borelis melo melo Assemblage zone( 7 اين زيستزون مطابق با بايوزون شماره
. معرف سن بورديگالين استBorelis melo curdica  و به دليل حضور گونه.] ميباشد40[ همكاران
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شکل -2ستون زيست چينهنگاري سازند آسماري در برش يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران).
 |5نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،16پائيز و زمستان 1397

...)زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران

. برخي از فسيلهاي شاخص برش مورد مطالعه-3 شکل

A: Autrotrillina howchini, B: Miogypsinoides complanatus, C: Peneroplis evolutus, D: Neorotalia
viennoti, E: Archaias kirkukensis, F: Spiroclypeus blankenhorni, G: Borelis melo curdica, H:
Dendritina rangi, I: Amphistegina sp., J: Eulepidina dilatata, K: Meandropsina iranica.
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-5تطابق زيست چينهنگاري برش يال شمالي تاقديس خامي و برخي برشهاي سازند
آسماري در نواحي مجاور
در اين بخش بايوزونهاي برش مورد مطالعه (فتح  )2در يال شمالي تاقديس خامي با بايوزونهاي برشهاي تنگ خشک،
گنجگون ،فتح [ ]4و برش تنگ ناياب [ ]10بر اساس بيوزوناسيون الرسن و همكاران [ ]40تطابق داده شدهاست (شكل .)4
برش تنگ خشک با مختصات  30˚ 27ˊ 43˝ Nو  51˚ 40ˊ 56˝ Eدر يال شمالي تاقديس تامر به فاصله  45کيلومتري
جنوب شرق شهر ياسوج و در مجاورت روستاي تنگ خشک قرار دارد .در اين برش سازند آسماري بر روي سازند پابده
و زير سازند رازک قرار دارد .سن آن روپلين-بورديگالين است و داراي بايوزونهاي ( 2

– Nummulites vascus

Archaias asmaricus – Archaias hensoni – Miogypsinoides ( 4 ،)Nummulites fichteli Assemblage Zone
Miogypsina – Elphidium sp. 14 – Peneroplis farsensis Assemblage ( 5 ،)complanatus Assemblage Zone.
 )Zone.و  )Borelis melo curdica – Borelis melo melo Assemblage Zone( 7الرسن و همکاران [ ]40میباشد.

برش گنجگون با مختصات  30˚ 35ˊ 70˝ Nو  51˚ 33ˊ 32˝ Eدر يال جنوبي تاقديس تامر به فاصله جادهاي 33
کيلومتري جنوب شرق شهر ياسوج ،اندکي قبل از روستاي گنجگون قرار دارد .اين برش با سن روپلين-بورديگالين شامل
بايوزونهاي  5 ،4 ،2و  7الرسن و همكاران [ ]40ميباشد .مرز زيرين اين سازند با سازند پابده و مرز بااليي آن با سازند
رازک ميباشد .برش فتح با مختصات  30˚ 37ˊ 51˝ Nو  50˚ 48ˊ 48˝ Eدر يال جنوبي تاقديس الر به فاصله جادهاي
 100کيلومتري شمال شهر گچساران در مسير جاده باشت-چرام قرار دارد .در اين برش سازند آسماري با سن شاتين-
بورديگالين بر روي سازند پابده و در زير سازند گچساران قرار ميگيرد .اين برش شامل بايوزونهاي  5 ،4و  7الرسن و
همكاران [ ]40است.
برش تنگ ناياب با مختصات  31˚ 03ˊ 27˝ Nو  50˚ 02ˊ 40˝ Eدر نزديكي روستاي سرطوف کت از توابع شهرستان
بهمئي و در  50کيلومتري غرب بهبهان قرار دارد .سازند آسماري در اين برش داراي سن آکيتانين-بورديگالين ميباشد و بر
روي سازند پابده و در زير سازند گچساران قرار دارد .اين برش شامل بايوزونهاي  4و  5الرسن و همكاران [ ]40ميباشد.
در برش تنگ خشک و برش گنجگون که عمق کمتري نسبت به ساير بخشهاي حوضه دارند قاعده سازند آسماري به سن
روپلين ميباشد ،به اين معني که سازند آسماري در اين برشها از زمان روپلين شروع به رسوبگذاري کرده است در حالي
که در ساير نقاط مورد تطابق به سمت مناطق عميق حوضه در اين زمان سازند پابده در حال تهنشست بودهاست .در ادامه
پسروي آب دريا در اواخر شاتين در اين برشها سازند تبخيري رازک بر روي سازند آسماري تهنشت ميشود .مجددا با
پيشروي آب دريا در زمانهاي آکيتانين و بورديگالين و ايجاد عمق مناسب سازند آسماري تهنشست ميشود و نهايتا با
پسروي آب دريا مجددا سازند رازک ته نشست مي شود . .به سمت جنوب غرب يعني مناطق عميق حوضه برش فتح در
يال جنوبي تاقديس الر و برش فتح ( 2برش مورد مطالعه) در يال شمالي تاقديس خامي داراي قاعده شاتين ميباشند ،با
پسروي آب دريا و کاهش عمق آب در اين مناطق سازند آسماري در حالي تشكيل شدهاست که در برش تنگ ناياب که
عميقتر از ساير برشها مي باشد ،همچنان سازند پابده در حال رسوبگذاري است .با اين شواهد چند زمانه بودن مرز زيرين
سازند آسماري به راحتي قابل مشاهده و تشخيص ميباشد .در ادامه پسرويهاي آب دريا و کاهش عمق آب در برش
تن گ ناياب سازند آسماري از زمان آکيتانين شروع به رسوبگذاري کرده و تا بورديگالين ادامه دارد .طبق اين روند خطي از
برش تنگ خشک تا تنگ ناياب ،سازند آسماري از حاشيه به سمت بخش عميق حوضه جوانتر شده و نهايتا به سن
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ميوسن محدود ميشود .ضخامت سازند آسماري در زمانهاي آکيتانين و بورديگالين در مناطق حاشيه از جمله تنگ خشک
و گنجگون بسيار کم ميشود و هرچه به سمت مناطق عميقتر حوضه يعني برشهاي فتح و فتح  2و تنگ ناياب پيش
ميرود ضخامت بيشتر مي شود .همچنين مرز بااليي اين سازند در نقاط مختلف با سازندهاي متفاوت پوشيده ميشود به
طوريكه در حاشيه حوضه اين مرز با سازند رازک و به سمت بخشهاي عميق حوضه با سازند گچساران ميباشد.

شکل  -4تطابق زيست چينهنگاري برش مورد مطالعه و  4برش ديگر در زون ساختاري زاگرس.

-6ریزرخسارههای سازند آسماری در برش یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران)
در اين مطالعه  166مقطع نازک به منظور تعيين ريزرخسارهها و محيط رسوبي سازند آسماري در برش يال شمالي تاقديس
خامي مورد بررسي قرار گرفتند .نامگذاري ريزرخسارهها بر اساس طبقه بندي دانهام [ ،]32امبري و کلوان [ ]34و رايت
[ ]56انجام شدهاست .با بررسي ويژگيهايي مانند بافت رسوبي ،ساختارهاي رسوبي ،عناصر اسكلتي و عناصر غير اسكلتي،
براي سازند آسماري در اين برش در مجموع  12ريزرخساره و  10زير ريزرخساره تعيين گرديد .اين ريزرخسارهها به
ترتيب از دريا به طرف ساحل به شرح زير است:

 :O1 -1-6پالنکتونيک فرامينيفرا وکستون-پکستون
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اين ريزرخساره شامل فرامينيفرهاي پالنكتون ،خردههاي بايوکالستي و فرامينيفرهاي بدون منفذ خرد شده در يک زمينه گل
پشتيبان با بافت وکستون-پكستون ميباشد (شكل .)6
حضور فرامينيفرهاي پالنكتون در يک زمينه گل پشتيبان و عدم حضور ساخت رسوبي و وجود بايوکالستهاي معرف
شوري نرمال دريايي نشان دهنده رسويگذاري اين ريزرخساره در محيط کم انرژي درياي باز ميباشد [ .]35 ،30حضور
روزنداران پالنكتون و عدم حضور روزنداران کفزي هم زيستدار مانند لپيدوسيكلينيده و نوموليتيده گوياي جايگاه اين
ريزرخساره در زير زون نوري ميباشد [ .]30حضور ق طعات خرد شده فرامينيفرهاي بدون منفذ بيانگر حمل شدن و ريزش
اين قطعات از مناطق کم عمقتر به اين مكان ميباشد .اين ريزرخساره عميق ترين محيط رسوبي را در اين برش شامل
ميشود و در بخش ابتدايي سازند آسماري در برش مورد مطالعه قرار دارد.
مشابه اين ريزرخساره توسط اهللکرم و همكاران [ ]23در شمال حوضه اينتراشلف آسماري ،شبافروز و همكاران [ ]49در
جنوب شرق زون ايذه ،دارايي و همكاران [ ]31در شمال غرب زاگرس و هاتفي همكاران [ ]20در يال شمال شرقي
تاقديس دشتک گزارش شدهاست.

 :O2 -2-6بايوکالست لپيدوسيکلينيده نوموليتيده پکستون-رودستون
عناصر اصلي اين ريزرخساره شامل فرامينيفرهاي هيالين از خانواده لپيدوسيكلينيده و نوموليتيده ميباشد .قطعات مرجان و
جلبک قرمز هم در اين مقاطع مشاهده مي شود .بريزوئر ،ميليوليد ،الفيديوم و قطعات بايوکالست از عناصر فرعي متشكل
هستند .قطعات فسيلي موجود کشيده و به اندازههاي نسبتا بزرگ تا  2سانتيمتر ميباشند .در برخي مقاطع به دليل افزايش
حضور جلبک قرمز زير ريزرخساره بايوکالست لپيدوسيکلينيده نوموليتيده کوراليناسهآ پکستون-رودستون معرفي
ميگردد ،همچنين در برخي مقاطع ديگر حضور فراوان مرجان سبب تعيين زير ريزرخساره بايوکالست لپيدوسيکلينيده
نوموليتيده فلوتستون-رودستون ميشود (شكل .)6
اين ريزرخساره به صورت دانه پشتيبان در زمينه ميكرايت است و به دليل حضور لپيدوسيكلينيدهاي کشيده که اکثراً اندازه
آنها از  2ميليمتر بزرگتر ميباشند ،بافت آن بهعنوان رودستون معرفي ميشود [ .]56 ،34اين ريزرخساره رسوبگذاري در
يک محيط درياي باز با انرژي متوسط و زير سطح اساس امواج عادي در بخشهاي تحتاني رمپ مياني را نمايش ميدهد
[.]36
مشابه اين ريزرخساره توسط اهللکرم و همكاران [ ]23در شمال حوزه اينتراشلف آسماري ،شبافروز و همكاران [ ]49در
جنوب شرق زون ايذه و پروانهنژاد شيرازي و همكاران [ ]7در برش تاقديس دشتک گزارش شدهاست.

 :O3 -3-6بايوکالست نوموليتيده وکستون-پکستون
فرامينيفرهاي منفذدار از خانواده نوموليتيده اعضاي اصلي اين ريزرخساره هستند ،در کنار آنها خردههاي بايوکالست و
قطعات جلبکهاي قرمز عناصر فرعي را تشكيل ميدهند .در بعضي مقاطع با افزايش جلبک قرمز زير ريزرخساره
بايوکالست کوراليناسهآ نوموليتيده پکستون معرفي ميشود .بافت در اين ريزرخساره از گل پشتيبان (وکستون) تا دانه
پشتيبان (پكستون) تغيير مي کند (شكل .)6
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حضور خانواده نوموليتيده از جمله اسپيروکليپئوس ،اپرکولينا ،هتروستژينا و حضور خردهها و قطعات جلبک قرمز نمايانگر
کم عمقترين بخش درياي باز ميباشد .اندازه قطعات فسيلي نسبت به رخسارههاي قبلي کوچكتر و حضور جلبک قرمز هم
بيشتر شدهاست .کوچكتر بودن سايز فرامينيفرهاي منفذدار و صدف عدسي شكل بيانگر افزايش ميزان نور و حضور در
محيط با انرژي نسبتا زياد آب مي باشد .پوسته لنزي شكل اين فرامينيفرها همراه با جلبک قرمز بيانگر رسوبگذاري در زون
اليگوفوتيک تا مزوفوتيک ميباشد [ .]29 ،28مشابه اين ريزرخساره توسط اهللکرم و همكاران [ ]23در شمال حوزه
اينتراشلف آسماري ،ستاري و همكاران [ ]14در برش تنگ شيوي و وزيريمقدم و همكاران [ ]19در برش چاه شماره 4
ميدان نفتي لب سفيد و برش تنگ لنده گزارش شدهاست.

 :B -4-6بايوکالست کورال کوراليناسهآ پکستون-رودستون/باندستون
عناصر اصلي موجود در اين ريزرخساره شامل مرجان و جلبک قرمز ميباشد .از عناصر فرعي متشكل ميليوليد،
ميوژيپسينويدس ،اپرکولينا ،بريوزوئر و اکينيد را ميتوان نام برد (شكل .)6
حضور مرجان بهعنوان عنصر اصلي ريزرخساره نمايانگر محيط مناسب جهت رشد مجموعههاي ريفي است .قطعات
مرجان به صورت سالم و درجا محيط سد را نشانميدهند .ميزان نور و اکسيژن زياد و انرژي باال از ويژگيهاي اين بخش
ميباشد .به دليل اندازه بزرگ مرجانها و جلبکهاي قرمز موجود در مقاطع بافت رودستون و به دليل تجمع ريفي مرجان
باندستون نامگذاري شدهاست .اين رخساره بصورت کورال بيلدآپ رخنمون داشتهاست .سن اين کورال بيلدآپ در برش
مورد مطالعه به دليا قرار گيري در زيست زون شماره  1شاتين ميباشد(شكل  .)5مشابه اين ريزرخساره توسط اهللکرم و
همكاران [ ]23در شمال حوزه اينتراشلف آسماري ،پروانهنژادشيرازي و همكاران [ ]7در برش تاقديس دشتک و
وزيريمقدم و همكاران [ ]22در برش شمال غرب حوضه زاگرس گزارش شدهاست.

شکل  -5نماي کلي از ساختار پشته هاي مرجاني
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 :L1 -5-6فرامينيفرا (منفذدار-بدون منفذ) کوراليناسهآ پکستون-رودستون
عناصر اصلي موجود در اين ريزرخساره شامل فرامينيفرهاي منفذدار و بدون منفذ و جلبک قرمز ميباشد .در بعضي مقاطع
حضور مرجان در کنار جلبکهاي قرمز سبب معرفي زير ريزرخساره فرامينيفرا (منفذدار-بدون منفذ) کوراليناسهآ کورال
فلوتستون-رودستون ميشود ،و در بعضي مقاطع مرجان به تنهايي همراه با فرامينيفرهاي منفذدار و بدون منفذ حضور دارد
که زير ريزرخساره فرامينيفرا (منفذدار-بدون منفذ) کورال رودستون را معرفي ميکند (شكل .)6
حضور فرامينيفرهاي منفذدار و بدون منفذ و قطعات مرجان بيانگر منطقه الگون و نزديک به سد و به عبارتي الگون نيمه
محصور را نشان ميدهد .فرامينيفرهاي منفذدار با پوستههاي عدسي شكل (مانند :آمفيستژينا ،ميوژيپسينوئيدس ،نئوروتاليا،
لپيدوسيكلينيده و نوموليتيده) و فرامينيفرهاي بدون منفذ (مانند :آرکياس ،پنروپليس ،مئاندروپسينا و دندريتينا) با تنوع اندک
از عناصر متشكل اين ريزرخساره هستند .حضور جلبکهاي قرمز به عنوان عناصر غير فرامينيفر اين ريزرخساره بيانگر
کاهش عمق در الگون نيمه محصور ميباشد [ .]38مشابه اين ريزرخساره توسط اهللکرم و همكاران [ ]23در شمال حوزه
اينتراشلف آسماري و رحيمزاده [ ]11در برش يال شمال غربي تاقديس نودان گزارش شدهاست.

 :L2 -6-6بايوکالست فرامينيفرا (بدون منفذ-منفذدار) پکستون
عناصر اصلي موجود در اين ريزرخساره شامل فرامينيفرهاي منفذدار از جمله اعضاي خانواده نوموليتيده ،ميوژيپسينوئيدس
و نئوروتاليا همچنين فرامينيفرهاي بدون منفذ مانند :پنروپليس ،ميليوليده ،مئاندروپسينا ،آرکياس و دندريتينا ميباشد .بافت
اين ريزرخساره پكستون است که در بعضي مقاطع بهدليل انرژي باال بافت گرينستون سبب ايجاد يک زير ريزرخساره به نام
بايوکالست فرامينيفرا (بدون منفذ-منفذدار) گرينستون شدهاست (شكل .)6
متنوع بودن فونها و حضور فون هاي منفذدار و بدون منفذ فراوان در کنار هم بيانگر محيطي مناسب زيست براي هردو
گروه و بنابراين معرف محيط نيمه محصور و چرخش آب آزاد ميباشد [ .]48، 36در اين ريزرخساره حضور همزمان
فرامينيفرهاي محصور و انواع درياي باز از نشانههاي الگون باز ميباشد [ .]53بافت دانه پشتيبان در بعضي مقاطع نشان از
انرژي باالي محيط ميباشد .مشابه اين ريزرخساره توسط اهللکرم و همكاران [ ]23در شمال حوزه اينتراشلف آسماري و
براري [ ]6در برش تاقديس الر گزارش شدهاست.

 :L3 -7-6فرامينيفرا (بدون منفذ) بايوکالست کورال کوراليناسهآ پکستون-رودستون
فرامينيفرهاي بدون منفذ (مانند :دندريتينا ،ميليوليده و پنروپليس) ،مرجان و جلبک قرمز عناصر اصلي اين ريزرخساره
هستند .بافت گل پشتيبان و به دليل حضور قطعات مرجان و جلبک قرمز بافت رودستون نامگذاري شدهاست .در برخي از
مقاطع حضور منفرد مرجان به همراه فرامينيفرهاي بدون منفذ و يا جلبک قرمز همراه با فرامينيفرهاي بدون منفذ سبب
معرفي دو زير ريزرخساره فرامينيفرا (بدون منفذ) بايوکالست کوراليناسهآ پکستون و فرامينيفرا (بدون منفذ) بايوکالست
کورال پکستون-رودستون شده است (شكل .)7
حضور فرامينيفرهاي بدون منفذ نشان از يک محيط با شوري باال و بهعبارتي الگون نسبتاً محصور است .بافت پكستون و
خرده قطعات جلبک قرمز در اين ريزرخساره بيانگر محيطي با چرخش آب متوسط است [ .]42مشابه اين ريز رخساره
توسط اخزري [ ]2در برش شمال غرب روستاي دريس معرفي شدهاست.

 |11نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،16پائيز و زمستان 1397

زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران)...

 :L4 -8-6بايوکالست فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون
فون هاي اين ريزرخساره شامل فرامينيفرهاي بدون منفذ از جمله ميليوليده ،دندريتينا ،بورليس ،آرکياس و پنروپليس بهعنوان
عناصر اصلي و اکينيد ،ميوژيپسينوئيدس و قطعات بايوکالستي بهعنوان عناصر فرعي ميباشند که در يک زمينه دانه پشتيبان
قرار دارند (شكل .)7
تنوع و تعدد باالي فرامينيفرهاي بدون منفذ در اين ريزرخساره بيانگر محيط با شوري نسبتا باال ،کم عمق و پرنور ميباشد.
حضور فرامينيفرهاي بدون منفذ محيط با شوري باال را نشان ميدهد [ .]52مشابه اين ريزرخساره توسط رنجبر [ ]12در
برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي و اهللکرم پورديل [ ]22در برش تاقديس ديل گزارش شدهاست.

 :L5 -9-6روتاليد کوچک ميليوليد بايوکالست وکستون-پکستون
عناصر اصلي موجود در اين ريزرخساره شامل روتاليدهاي کوچک و ميليوليدها و عناصر فرعي شامل قطعات جلبک قرمز،
اکينيد ،الفيديوم ،ولوولينيد ،بورليس ،دندريتينا و ديسكوربيس ميباشد .در برخي مقاطع بهدليل حضور قطعات دوکفه اي زير
ريزرخساره بايوکالست دوکفهاي رودستون-فلوتستون تعيين شدهاست .بافت رودستون تا فلوتستون بر اساس اندازه
قطعات دوکفهاي نامگذاري شدهاست (شكل .)7
حضور روتاليدهاي کوچک همراه با ميليوليدها و بافت گلي غالب بيانگر محيطي محصور با چرخش آب پايين و شوري
بسيار زياد ميباشد [ ]54 ،36 ،35مشابه اين ريزرخساره توسط اهللکرم و همكاران [ ]23در شمال حوزه اينتراشلف آسماري،
رحيمزاده [ ]11در برش يال شمال غربي تاقديس نودان و وزيريمقدم و همكاران [ ]53در برش شمال غرب حوزه زاگرس
گزارش شدهاست.

 :L6 -10-6اکينيد وکستون
اکينيد بهعنوان عنصر اصلي تشكيل دهنده اين ريزرخساره همراه با عناصر فرعي از جمله قطعات بريوزوئر و جلبک قرمز،
ميليوليد ،خرده هاي استراکود ،گاستروپود ،دندريتينا ،الفيديوم ،آمفيستژينا و روتاليدهاي کوچک ديده ميشود .دانه هاي
کوارتز نيز حضور دارد (شكل .)7
حضور اکينيدها ،تنوع فوني کم و حضور فرامينيفرهاي بدون منفذ به همراه قطعات کوارتز تخريبي بيانگر يک محيط الگوني
با ورود آب شيرين مي باشد .ورود آب شيرين سبب شده از شوري محيط الگون کاسته شود و فونهايي نظير اکينيد،
بريوزوئر و جلبک قرمز که نياز به شوري نرمال دريايي دارند بتوانند حضور داشته باشند .بافت گل پشتيبان معرف محيط
کم انرژي ميباشد .مشابه اين ريزرخساره توسط رحماني [ ]10در برش تاقديسهاي بنگستان و خويز و ميدان نفتي پارس
گزارش شدهاست.

 :L7 -11-6روتاليد کوچک بايوکالست وکستون
روتاليدهاي کوچک عناصر اصلي اين ريزرخساره را تشكيل ميدهند و به همراه آنها اکينيد ،گاستروپود ،ديسكوربيس،
ميليوليد ،الفيديوم و قطعات جلبک قرمز بهعنوان عناصر فرعي حضور دارند (شكل .)7
حضور روتاليدهاي کوچک به همراه ديسكوربيس محيط نزديک به خط ساحلي را نشان ميدهد .مشابه اين ريزرخساره
توسط دارايي و همكاران [ ]31در برش شمال غرب زاگرس گزارش شدهاست.
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 :L8 -12-6مدستون بايوکالستدار
اين ريزرخساره آهک گلي با تعداد بسيار اندکي فوناي زيستي مانند روتاليدهاي کوچک ميباشد (شكل .)7
رسوبگذاري در الگون نسبتا محصور و در پهنه جزرومدي رخ دادهاست .ميزان کم فون زيستي از شواهد عدم چرخش آب
ميباشد [ ]54 ،47عدم وجود شواهد خروج از آب مانند :ساختارهاي چشم پرندهاي ،ترک گلي ،اثر قطره باران و  ...در اين
ريزرخساره بيانگر تشكيل در محيط الگون به سمت ساحل است [ .]55مشابه اين ريزرخساره توسط زارع [ ]13در برش
تاقديس کوه سياه و اهللکرمپورديل و همكاران [ ]22در برش تاقديس ديل گزارش شدهاست.

شکل  -6ريزرخسارههاي برش مورد مطالعه از دريا به طرف ساحل
-1پالنکتونيک فرامينيفرا وکستون-پکستون-2 ،بايوکالست لپيدوسيکلينيده نوموليتيده پکستون-رودستون-3 ،بايوکالست نوموليتيده وکستون-
پکستون-4 ،بايوکالست کورال کوراليناسهآ پکستون-رودستون/باندستون-5 ،فرامينيفرا (منفذدار-بدون منفذ) کوراليناسهآ پکستون-رودستون،
-6بايوکالست فرامينيفرا (بدون منفذ-منفذدار) پکستون.
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شکل  -7ريزرخسارههاي برش مورد مطالعه از دريا به طرف ساحل
-7فرامينيفرا (بدون منفذ) بايوکالست کورال کوراليناسهآ پکستون-رودستون-8 ،بايوکالست فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون-9 ،روتاليد
کوچک ميليوليد بايوکالست وکستون-پکستون-10 ،اکينيد وکستون-11 ،روتاليد کوچک بايوکالست وکستون-12 ،مدستون بايوکالستدار.
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شکل  -8ستون ريزرخساره هاي سازند آسماري در برش يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران).

-7محيط رسوبي سازند آسماري در برش يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران)
برش مورد مطالعه در اين تحقيق در امتداد برشهاي مطالعه شده توسط اهللکرم و همكاران [ ]23در شمال حوضه
اينتراشلف آسماري ،قرار دارد .بنابراين با توجه به نتايج اين تحقيق و تطابق آن با نتايج بهدست آمده از مطالعات قبل محيط
رسوبي سازند آسماري در برش فتح  2واقع در يال شمالي تاقديس خامي به شرح زير ميباشد:
-1روپلين-شاتين زيرين :رمپ با انتهاي پرشيب )-2 ،(Distally steepend rampشاتين مياني-بااليي :اپن شلف-3 ،
آکيتانين :هموکلينال رمپ-4 ،بورديگالين زيرين :پلتفرم کربناته-5 ،بورديگالين مياني :بسته شدن و پر شدن اينتراشلف.
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-1-7روپلين-شاتين زيرين :رمپ با انتهاي پرشيب
در حاشيه شمالي حوضه اينتراشلف اليگو-ميوسن اولين تواليهاي کربناته به صورت يک مدل رمپ با انتهاي پرشيب
شروع به رسوبگذاري کرده است [ .]4با توجه به شواهد بهدست آمده از مقاطع ميكروسكوپي در برش مورد مطالعه مانند:
شواهد ريزشي و قطعات خرد شده فسيلي در ريزرخساره ( O1پالنكتونيک فرامينيفرا وکستون-پكستون) که از مناطق
مجاور و کم عمقتر (ريزرخساره  )O2به اين بخش ريزش کرده ،در مدت زمان شاتين زيرين محيط رسوبي اين برش يک
رمپ با انتهاي پرشيب را نشان ميدهد (شكل  .)9اين توالي کربناته همچنين دو پلتفرم کربناته مشخص و جدا را نشان
ميدهد که هر کدام داراي فون هاي متفاوتي هستند که نقش مهمي را در کنترل ،مورفولوژي ،گسترش و طراحي پلتفرم اجرا
کردهاند [.]4
-1روپلين پيشين :رمپ سيليسي کالستيک-کربناته غني از نوموليتس
-2روپلين پسين-شاتين پيشين :رمپ کربناته غني از نوموليتس و لپيدوسيكلينيده (يولپيدينا) (شكل )9
فونهاي زيستي توليد کننده کربناته به طور قابل مالحظهاي از ابتداي روپلين تا شاتين پيشين جايگزين شدهاند [ .]4در
مدت زمان انتهاييترين بخش روپلين پسين يولپيدينا و اپرکولينا و در زمان شاتين پيشين يولپيدينا و اسپيروکليپئوس،
سازندههاي اصلي اين ريزرخساره در زون اليگوفوتيک بودهاند [ .]44 ،28 ،27ظاهرا انقراک نمونههاي مشخص و اشغال
قلمرو آنها توسط ديگر گونههاي تكامل يافتهتر يک جايگزيني رقابتي در طول زمان بودهاست [ .]4در زمان روپلين پيشين
سازند پابده در حال تهنشست ميباشد و شروع رسوبگذاري سازند آسماري در برش مورد مطالعه از ابتداي شاتين ميباشد.
برش مورد مطالعه در شاتين پسين داراي رخسارههاي ( O1پالنكتونيک فرامينيفرا وکستون-پكستون) و ( O2بايوکالست
لپيدوسيكلينيده نوموليتيده پكستون-رودستون) ميباشد .اين رخسارههاي درياي باز به خوبي جايگاه برش فتح ( 2برش
مورد مطالعه) را بر روي رمپ با انتهاي پرشيب نشان ميدهند که در نواحي پايين اسلوپ واقع شدهاست (شكل .)B ،9

-2-7شاتين مياني-بااليي :شلف باز
در شاتين مياني و بااليي ساختارهاي پشتهاي مرجاني ( ،)Coral build-upرشد و گسترش يافتهاند .با گذشت زمان اين
بيلدآپ هاي کوچک به طور خاص همزمان با باال آمدن سطح آب دريا شروع به تجمع عمودي کردهاند و پس از آن در طي
پسروي نهايتا به يكديگر متصل شدهاند به طوري که يالهاي آنها به هم اتصال يافتهاست [.]4
تواليهاي آهكي خالص و تميز غني از مرجان با ساختار ريف کالستري ( ،)Cluster reefهمراه با جلبک قرمز و همچنين
فرامينيفرهاي بزرگ اين کورال بيلدآپها را در مدت زمان شاتين مياني ساختهاند [ .]51 ،49اين ساختارهاي پشتهاي به طور
عمده در حواشي پلتفرمها در شرايط زون نوري متوسط تمرکز يافتهاند و گاهي به ارتفاع حدود  60-50متر در شرايط
اکولوژيكي متفاوت رسيدهاند و اين در حالي است که آنها قادر به ايجاد يک چهارچوب ساختاري برجسته مقاوم در برابر
امواج تا سطح آب دريا نبودهاند [ .]44 ،43 ،41همچنين عدم حضور گسترده رخساره هاي بسيار محصور در پشت اين
پشته هاي مرجاني در ناحيه مورد مطالعه و نواحي مجاور [ ]4مويد حضور يک شلف باز در اين زمان مي باشد .اين مدل
رسوبي در دو فاز شاتين مياني (کورال بيلدآپ) و شاتين پسين (کورالگال بيلدآپ ) رخنمون داشته است (شكل .)10
ريزرخسارههاي برش فتح  2در زمان شاتين مياني شامل ( O3بايوکالست نوموليتيده وکستون-پكستون) و ( Bبايوکالست
کورال کوراليناسهآ پكستون-رودستون/باندستون) ميباشد .ساختار بيلدآپ و حضور فرامينيفرهاي با پوسته عدسي شكل
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بيانگر جايگاه باالي سراشيب براي اين برش در اين زمان ميباشد (شكل  .)A ،10در زمان شاتين پسين ريزرخسارههاي
( L1فرامينيفرا (منفذدار-بدون منفذ) کوراليناسهآ پكستون-رودستون)( L2 ،بايوکالست فرامينيفرا (بدون منفذ-منفذدار)
پكستون) و ( L3فرامينيفرا (بدون منفذ) بايوکالست کورال کوراليناسهآ پكستون-رودستون) بيانگر جايگاه اين برش در
بخش رو به سد الگون ميباشد .حضور فرامينيفرهاي منفذدار و بدون منفذ به همراه قطعات مرجان و جلبک قرمز نشان
دهنده يک محيط الگون رو به سد ميباشد که قطعات جلبک و مرجان توسط موج از بخش سد به سمت درون الگون
حمل شدهاست (شكل .)B ،10

-3-7آکيتانين :رمپ با شيب ماليم
حوضه اينتراشلف آسماري يک پايين افتادگي عمده سطح آب دريا را در پايان شاتين متحمل شده که برونزد ناحيهاي در
سرتاسر حوضه و همچنين تهنشست تبخيريهاي ضخيم اليه زيرآبي را در مرکز حوضه سبب شدهاست [ .]51 ،46در
مقايسه با پلتفرم کربناته اليگوسن ،پلتفرم اکي تانين تنها يک ناحيه محدود با پهناي  100کيلومتر را شامل ميشود [ .]4ناحيه
مطالعه شده توسط اهللکرم [ ]4تنها داخليترين محيط تا رسوبات قارهاي اين پلتفرم را شامل شدهاست و همچنين
محيطهاي مياني تا بيروني توسط ون بوخم و همكاران [ ]51و رحماني و همكاران [ ]46مورد بررسي قرار گرفتهاست.
برش مورد مطالعه در اين تحقيق در محدوده داخليترين محيط پلتفرم واقع شده است.
محيط دريايي رمپ داخلي (اشگر ،فتح ،فتح  2و خيمند) زون نوري يوفوتيک تحت تاثير امواج را نشان ميدهد که تناوبي
از آهک و دولوميت غني از اجتماعات فرامينيفرهاي بدون منفذ محيط الگوني مانند :ميليوليد ،دندريتينا و پنروپليس به همراه
روتاليدهاي کوچک ميباشد .به سمت خشكي رخساره کربناته رمپ داخلي به صورت بين اليهاي با رسوبات آواري دانه
ريز بوده که سپس به سمت شمال شرق به رسوبات آواري دانه درشت مربوط به کنگلومراهاي قارهاي پبل و کابل کالست
تبديل شدهاست [ .]4در ادامه به سمت حوضه ،بافت به طور چشمگيري به رسوبات دريايي عميق تبديل ميگردد .بنابراين
رخساره رمپ بيروني از آهکهاي مارني المينهاي با بافت غالب گل و محتويات زيستي مانند استراکودهاي دانه ريز و
فرامينيفرهاي پالنكتون تشكيل شده است [ .]46به نظر ميرسد که توليد رسوب اندک در محيطهاي عميقتر (رمپ بيروني)
به طور قابل توجهي در قالب فرسايش و ريزش رسوبات از پلتفرم تاپ (محيطهاي رمپ داخلي و مياني) به سمت حوضه
جبران شدهاست [ ،]25 ،24اين فرآيند به خوبي تاثير فضاي فيزيكي را به اين محيط اکولوژيكي در مدت زمان تهنشست
پلتفرم آکي تانين برجسته کرده است به طوري که سبب ايجاد يک رمپ با شيب ماليم [ ]45شده است [(]4شكل .)A ،11
در زمان آکيتانين برش مورد مطالعه شامل مقاطع دولوميتي شده و ريزرخسارهي ( L5روتاليد کوچک ميليوليد بايوکالست
وکستون-پكستون) و ( L7روتاليد کوچک بايوکالست وکستون) ميباشد .حضور فرامنيفرهاي بدون منفذ به همراه
روتاليدهاي کوچک بيانگر محيط الگون و نشاندهنده جايگاه اين برش در رمپ با شيب ماليم زمان آکيتانين ميباشد
(شكل .)A ،11

-4-7بورديگالين زيرين :پلتفرم کربناته
پلتفرم کربناته غالبا بزرگ و پهناور بورديگالين در نتيجه افزايش سريع سطح آب دريا در شروع بورديگالين حاصل شده
است به طوريكه کامال همه رسوبات تواليهاي پيش از بورديگالين را از نواحي نزديک و متمايل به خشكي تا برشهاي
دور از خشكي را در ناحيه مورد مطالعه پوشانده است [(]4شكل .)B ،11
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ريزرخساره ( L4بايوکالست فرامينيفرا (بدون منفذ) پكستون) که حضور بورليس در اين ريزرخساره بيانگر زمان بورديگالين
ميباشد و همچنين ريزرخسارههاي ( L6اکينيد وکستون) و ( L8مادستون بايوکالستدار) در زمان بورديگالين و در منطقه
الگون پلتفرم کربناته تهنشست شدهاست (شكل )B ،11

-5-7بورديگالين مياني :پرشدگي اينتراشلف
با گذشت زمان پر شدن نهايي حوضه اينتراشلف آسماري در نتيجه کاهش فضاي رسوبگذاري در مقابل عرضه رسوب
همزمان با پايين آمدن سطح آب دريا سبب شدهاست [(]4شكل  .)C ،11در اين زمان بر روي سازند آسماري در برش مورد
مطالعه سازند گچساران شروع به رسوبگذاري کرده و حوضه در حال پر شدن است (شكل .)C ،11

شکل  -9مدل رسوبي شمال شرق-جنوب غرب حوضه شمالي اينتراشلف آسماري در مدت زمان انتهاييترين بخش بااليي روپلين-شاتين
زيرين .بيانگر يک رمپ با انتها ي پرشيب غني از نوموليتيده و لپيدوسيکلينيده است که دو فاز رسوبي مختلف شامل پلتفرم کربناته غني از
يولپيدينا و اپرکولينا در انتهاييترين بخش بااليي روپلين پسين ( ،)Aو يولپيدينا و اسپيروکليپئوس در شاتين پيشين ميباشد(( )Bبرش فتح 2
برش مورد مطالعه ،برشهاي تنگ خشک ،گنجگون ،اشگر ،فتح ،و خيمند برگرفته از اهللکرمپورديل[.)]4
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شکل  -10مدل رسوبي شمال شرق -جنوب غرب حوضه شمالي اينتراشلف آسماري در مدت زمان شاتين مياني-شاتين پسين .فاز کورال
بيلدآپ در زمان شاتين مياني ( ،)Aو فاز کورآلگال بيلدآپ در زمان شاتين پسين (( )Bبرش فتح  2برش مورد مطالعه ،برشهاي تنگ
خشک ،گنجگون ،اشگر ،فتح ،و خيمند برگرفته از اهللکرمپورديل.)]4[ ،
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شکل  -11مدل رسوبي شمال شرق-جنوب غرب حوضه شمالي اينتراشلف آسماري در زمان اکي تانين-بورديگالين .نمايانگر يک رمپ با
شيب ماليم در اکيتانين Aو بخش کم عمق يک پلتفرم کربناته در ابتداي بورديگالين  Bو پرشدگي کامل حوضه در طي بورديگالين C
ميباشد (برش فتح  2برش مورد مطالعه ،برشهاي تنگ خشک ،گنجگون ،اشگر ،فتح ،و خيمند برگرفته از اهللکرمپورديل.)]4[ ،
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-8نتيجهگيري
سازند آسماري در برش يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران) داراي  276متر ضخامت ميباشد که سنگشناسي آن
شامل آهک نازک اليه ،متوسط و ضخيم تا تودهاي ،آهک ندوالر ،مارن ،آهک مارني ،دولوميت و آهک دولوميتي ميباشد.
در اين برش سازند آسماري به صورت پيوسته و همشيب بر روي سازند پابده و به صورت همشيب در زير سازند
گچساران قرار گرفتهاست .با مطالعه  166مقطع نازک ميكروسكوپي و با استفاده از زونهاي زيستي ارائه شده توسط الرسن
و همكاران [ ]40و ونبوخم و همكاران [ 23 ،]51جنس و  24گونه در غالب  3زون زيستي براي سازند آسماري در اين
برش شناسايي شد .اين زونهاي فسيلي سن شاتين تا بورديگالين را براي سازند آسماري در اين برش مشخص ميکند .با
بررسي ويژگي هايي از جمله :بافت و ساخت رسوبي و عناصر اسكلتي و غير اسكلتي بر روي مقاطع اين برش 12
ريزرخساره و  10زير ريزرخساره تعيين گرديد که اين رخسارهها شامل درياي باز ،سد و الگون محصور تا نيمهمحصور
ميباشد .پس از مطالعه مقاطع ميكروسكوپي و تطابق و مقايسه اطالعات بدست آمده با مطالعات انجام شده توسط اهللکرم
پورديل [ ،]4پنج مدل رسوبي که در طي زمان تكامل يافتهاند ،شناسايي گرديد .اين مدلها شامل-1 :روپلين-شاتين پيشين:
رمپ با انتهاي پرشيب (-2 ،)Distally steepend rampشاتين مياني-پسين :شلف باز-3 ،آکيتانين :رمپ با شيب ماليم-4 ،
بورديگالين پيشين :پلتفرم کربناته-5 ،بورديگالين مياني :بسته شدن و پر شدن اينتراشلف ميباشد.

سپاس و قدرداني
از تحصيالت تكميلي دانشگاه اصفهان جهت فراهم کردن امكانات اين پژوهش و حمايت مالي سپاسگزاري ميگردد.
همچنين از داوران مقاله آقايان دکتر بهرام حبيب نيا ،دکتر امراله صفري و دکتر محمود برگريزان تشكر و قدرداني مي گردد.
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چکيده
حوضه¬هاي فروافتاده آران-سراجه بين گسل هاي کوشک نصرت و سامانه ايندس -قم -خوآباد -کاشان (گسل قم-زفره) قرار گرفته
است .وجود ضخامت باالي رسوبات ،شناسايي ساختارهاي درون حوضه اي را دشوار ساخته است .براي شناسايي عناصر ساختاري
فعال و سازوکار تشكيل اين حوضه ها از تلفيق شاخص هاي ژئومورفيک و تفسير خطوط لرزه اي بازتابي استفاده شد .شواهد موجود
در خطوط لرزه اي مراحل اصلي دگرريختي درون حوضه اي ،نشانگر حضور ميدان تنش کششي محلي است .ساختارهاي اين مرحله
شامل چين هاي کششي -چرخشي و گسلش نرمال است که در نتيجه آن حوضه هاي رسوبي عميق و نهشته شدن سازندهاي سرخ
زيرين و بااليي است .با ادامه دگرريختي ،وارونگي مثبت و فشاري جايگزين شده است .در اين مطالعه فعاليت برخي از گسل هاي
عادي و مرزي و چين هاي کششي به صورت فشاري تائيد گرديد .ساختارهاي جوانتر اين مرحله شامل پس راندگي ها ،پيش راندگي
ساختارهاي ميانبر و ساختارهاي باالآمدگي است که همگي نشان دهنده معكوس-شدگي زمين ساختي حوضه هاي کششي اوليه است.
بخش هاي فعال فشاري حوضه بر اساس شاخص هاي ژئومورفيک ،شامل فراديواره راندگي ساوه و خم فشاري واقع در پايانه جنوب
خاوري گسل ايندس است .همچنين فشردگي حوضه ها و فعاليت گسل هاي راندگي رشدي کف حوضه ،سبب تشكيل ساختارهاي
باالرانشي در مرکز هر سه حوضه شده است .دگريختي در اين حوضه ها در حال حاضر به صورت ترافشارش است.
کليد واژهها :تكتونيک فعال ،وارونگي مثبت ،حوضه هاي کششي  ،شمال باختر ايران مرکزي.
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مراحل کشش و بازشدگي حوضههاي رسوبي و متعاقب آن فشارش در فاز وارونگي به تفكيک در بخشهاي مختلف فالت
ايران مطالعه شدهاست .سازوکار وارونگي سنوزوئيک ،عمدتاً به برخورد صفحات عربي و اوراسيا نسبت داده ميشود که
سبب بيرونزدگي و فرايش کوههاي البرز -کپهداغ -بينالود در شمال ايران و بخش خاوري قفقاز بزرگ شدهاست .استامپلي
و بورل ( ) 2002منشا پي دايش حوض ه رسوبي قم را در پهنه ايران مرک زي ،فرورانش پوسته اقي انوسي نئوتتيس به زي ر
جنوبباختر ايران مرکزي (در زمان اليگوسن– ميوسن) ،معرفي کردهاند که سبب تشكيل حوضه رسوبي ،بازشدگي پشت
کماني در مرکز و شمال ايران مرکزي شده است .فعاليت کششي قوي که مرتبط با گسلش نرمال خاوري -باختري و همراه
با رسوبگذاري سازند ستبر آذرينهاي کرج در جنوب البرز و سريهاي ضخيم تالش در شمالباختر ايران و جنوبخاور
آذربايجان است در ائوسن رخ داد در منطقه مورد مطالعه نيز زير توالي رسوبات تخريبي سرخ زيرين ،سنگهاي آذرين
ائوسن قرار دارند که نشان از يک فاز کششي گسترده است که از البرز و تالش تا اين بخش از ايران مرکزي نيز تداوم داشته
است .در مطالعات قبلي ،تغييرات رژيم رسوبگذاري در حوضههاي ساوه– قم– آران را با فعاليتهاي کوهزايي مختلف
مرتبط دانستهان د .اين مطالعه جهت تعيين منشا تشكيل و تكامل ساختاري حوضههاي فروافتاده شمال باختر ايران مرکزي
انجام گرفته است .مطالعات ژئوفيزيكي در حوضه هاي کششي عمق پرشدگي نهشتهها و چگونگي عملكرد گسلهاي
اصلي راستالغز و نرمال عرضي را در کنترل فرونشست سنگ بستر مشخص ميسازد (بيلهام و کينگ )،1989 ،همچنين
الگوي ساختاري حوضه هاي تراکششي و ترافشاري با اين روش قابل تعيين است (هينچ و همكاران ،2005 ،سورلين و
همكاران.)2012 ،
شهرهاي قم و ساوه از ديدگاه زمين شناسي در محل پيوند دو ايالت لرزه زمين ساختي ايران مرکزي و البرز قرار دارد .از
گسله هاي فعالي که در اين منطقه معرفي شده اند ميتوان به گسلههاي حاشيه حوضههاي فروافتاده شامل ايندس،
خورآباد،کوشک نصرت ،ساوه ،البرز و گسل عرضي قمرود اشاره کرد .وقوع زمين لرزه ها و تناقض سازوکار کانوني و
مكاني بين گسيختگيهاي لرزهاي و گسلهاي شناخته شده نشاندهنده وجود گسلهاي فعال متعددي در ايران مرکزي است
که هنوز شناسايي و مطالعه نشدهاند .اين پهنه بر اساس نرخ کرنش ژئودتيک ،داراي لرزهخيزي پايين بدون تحمل کرنش
است (ماسون و همكاران .)2005 ،معدود بودن ثبت تاريخي و دستگاهي زمين لرزهها را ميتوان به طوالنيتر بودن دوره-
هاي بازگشت زمين لرزهها نسبت به تاريخ تمدن انساني يا حضور تبخيريهاي شكلپذير و فعاليت غيرلرزه اي در منطقه
دانست .کابلي ( )2000وجود خرابه هاي قديمي نظير آن چه در راستاي رودخانه قمرود در شمال شهر قم برجاي مانده
است را با زمين لرزه اي که بيش از  6هزار سال پيش رخ داده است مرتبط در نظر گرفته است.
از سويي حوضههاي رسوبي شمالباختر ايران مرکزي از جمله حوضههاي ساوه ،قم و آران در موقعيت پلهساختاري بين
سلطانيه -ايپک -کوشک نصرت و سامانه قم -زفره قرار گرفته است متاثر از فعاليت اين پهنههاي گسلي تشكيل و تكامل
يافتهاند و به دليل فعال بودن گسلهاي فوق ،حوضههاي ساختاري هم احتماالً فعال هستند .دگرريختي درون چنين
حوضههايي با تشكيل گسلهاي فرعي درون حوضهاي و عملكرد فعال آنها به صورت کششي و فازهاي وارونگي متعدد
تامين مي شود .يكي از اهداف مطالعه بررسي احتمال تاثيرگذاري و يا عدم تاثير پذيري از برخورد قارهاي نئوتتيس بر
تشكيل حوضه هاي شمال باختر ايران است .از سويي گسلهاي عرضي اوليه ميتواند عامل تشكيل خم هاي کششي و
فشاري در راستاي گسلهاي راستالغز اوليه شود .به همين دليل بررسي وجود گسلهاي مذکور و نقش آنها در ايجاد گره-
هاي لرزهاي و لرزه خيزي منطقه ضروري است .زمين لرزه سال  1495ميالدي با بزرگاي  ms=5.9در مجاورت خم
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ليال مهشادنيا ،محمد مختاري ،سيد احمد علوي
فشاري که دو گسل ايندس و قم را به هم متصل مي کند رخ داده است .زمين لرزه ديگري در  18ژوالي  2007در کهک
قم و جنوب شهر قم رخ داد که نشانگر فعاليت زمين ساختي اين قسمت از منطقه است.
از آنجايي که اکتشاف گاز و نفت معموالً در پهنههاي مجاور به گسل هاي رشدي و ساختارهاي فرعي وابسته در فراديواره
گسل صورت مي گيرد ،مطالعه اين بخش از ايران مرکزي به لحاظ وجود پتانسيل ذخيره هيدروکربورها ارزشمند است.
ماهيت سازوکار وارونگي مثبت نيز سبب ضخيم تر شدن اليه رسوبي مخزن و افزايش کيفيت هيدروکربور ذخيره شده مي
گردد .تكامل ساختارهاي تاقديسي شامل فرايش و بسته شدن تاقديس هاي کششي و نيز راندگي شدن گسل هاي کششي
قديمي و تشكيل راندگيهاي جديد  ،پتانسيل به تله انداختن هيدروکربورها را افزايش مي دهد.
شناسايي مستقيم گسلهاي اصلي و فرعي فروافتادگي هاي قم (ساوه -البرز) و آران با توجه به فرونشست زمينساختي
قوي و پوشش ضخيم آبرفتهاي پليوکواترنر در اين منطقه ،امكانپذير نيست .به اين دليل مطالعه تكامل ساختاري مرتبط با
عملكرد گسلها در داخل حوضههاي منطقه با استفاده از لرزهنگاري بازتابي انجام پذيرفت .تعيين بخشهاي فعال حوضهها
و مقايسه نسبي فعاليت گسلهاي شناسايي شده نيز با انجام مطالعه شاخصهاي ژئومورفيک مقدور شد.

فعاليت کششي قوي همراه با رسوبگذاري سازند ستبر آذرينهاي کرج در شمالباختر ايران در ائوسن رخ داد که نش ان از
يک فاز کششي گسترده است .در حالي که محيط رسوبگذاري سازندهاي جوانتر شامل سرخ زيرين -ق م و س رخ ب االيي
در منطقه مورد مطالعه حاصل باز شدن حوضههاي محلي است .در حالي که محيط رسوبگذاري سازندهاي جوانتر ش امل
سرخ زيرين -قم و سرخ بااليي در منطقه مورد مطالعه حاصل باز شدن حوضههاي محلي است .برانت و همك اران ()2007
و شهيدي( )2008کشش ناحيهاي وسيع را به بازشدگي پشت کمان در پشت فرورانش به سمت ش مال ليتوس فر اقيانوس ي
نئوتتيس در زير حاشيه اوراسيا نسبت ميدهند .دگرريختيهاي فشاري اوليه ،در اثر برخورد ص فحات عرب ي و اوراس يا در
ائوسن پاياني آغاز شدهاست و تنها حاشيههاي صفحات را دربر ميگرفته و تا ميوسن آغ ازين ادام ه داش ته اس ت (بري ر و
همكاران .)2008
بر اساس داده هاي  ،GPSميزان همگرايي کمتر از  2ميليمتر در سال در فالت ايران حاکم است [ورنانت و همكاران،
 ]2004که بر اساس مطالعه دادههاي لرزهاي بازتابي مدتها پس از برخورد صفحه عربي و اوراسيا (ائوسن انتهايي يا
اليگوسن آغازين) و از آخرين بخشهاي ميوسن آغازين شروع شده است .کوتاهشدگي فالت ايران ،از  3-7ميليون سال
پيش رخ داده است (آلن و همكاران .)2004 ،محور کوتاهشدگي در ايران مرکزي شمالي-جنوبي و با سرعت همگرايي
تقريبي  2-3ميليمتر در سال است (ورنانت و همكاران .)2004 ،اين بخش از ايران مرکزي داراي دو راستاي اصلي براي
گسلها و محورهاي چينخوردگي شمال خاوري و شمال باختري در نقشه خطواره هاي مغناطيسي سنگ بستر است [نوگل
سادات .]1978 ،راستاي ساختاري غالب عموماً شمال باختري – جنوب خاوري با مولفه جابجايي غالب راستبر و مقادير
جزئي جابجايي شيب لغز در حاشيه حوضه مرکزي فالت ايران است که شامل گسل هاي آوج ،کوشک نصرت-سياهکوه-
دوازده امام در حاشيه شمال خاوري و پهنه هاي گسلي کاشان–زفره ،ايندس ،قم-سراجه يا گسل خورآباد (شامل خرده
گسله هاي يزدان ،کمرکوه ،دوچاه ،شانكلي ،شادقلي و خضر) در حاشيه جنوب باختري حوضههاي فوق است .پهنه دوم
نسبت به گسل کاشان با الگوي پلكاني کششي قرار دارد .عالوه بر آن وجود الگوي پلكاني يا ان اشلون و جابجايي راست بر
گسل ها سبب تشكيل پله هاي فشاري در باختر بوئين زهرا ،شمال باختر ساوه و جنوب باختر قم شده است .تاقديسهاي
کمرکوه و محسن آباد در جنوب باختر قم و تاقديس قشالق و ارتفاعات شمال شهر ساوه حاصل سازوکارهاي حاکم در اين
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بخشهاست .عالوه بر اين گسلهاي اين منطقه در موقعيت پله ساختاري کششي بين دو گسل اصلي سلطانيه و کاشان قرار
گرفته اند.
بخش خاور و جنوب خاوري پهنه فرونشست قم -ساوه با توجه به ناهنجاري هاي ايزوستازي ،فعال است و به تعادل
نرسيده است (دهقاني و مارکيز .)1984 ،مطالعات مغناطيس هوايي ناحيه اي وجود ناهنجاريهاي مغناطيسي بزرگ را که
توسط گسل عرضي قمرود بريده و بيش از چندين کيلومتر جابجا شده است ،نشان ميدهد .اين دسته از گسل ها در مقاطع
لرزهاي و همچنين ديد افقي نقشه به وسيله گسلهاي داراي راستاي شمال باختر قطع ميشوند به همين دليل قديمي تر از
ساختارهاي زمين ساختي درون حوضه ها محسوب مي شوند .به نظر ميرسد اين گسل ها در لرزه خيزي و شكل گيري
حوضههاي فراکش فرعي منطقه و تكهبندي حوضه پهناور اوليه به حوضههاي کششي فرعي موثر بودهاند .لرزهخيزي کنوني
در لبه جنوب باختري حوضه قم و در محل آرايش پلكاني و خم گسلي حاشيه حوضه متمرکز است .اين گسلها پهنه هاي
ترافشاري را با فعاليت کواترنر ايجاد کردهاند (شكل.)1
واحدهاي سنگي منطقه که در مقاطع لرزهاي بازتابي قابل مشاهده هستند عبارتن د از :س ازندهاي ائوس ن در اي ران مرک زي
عمدتاً شامل الواهاي ضخيم اليه و رسوبات سنگي ولكانيكي در حاشيه حوضه است (بربري ان و کين ک .)1981 ،ض خامت
باالي اليههاي ولكانيكي ائوسن ( 2000-3000متر) سبب گرديده است که بهصورت يک س د ل رزهاي در مطالع ات ل رزه-
نگاري بازتابي سبب کاهش دقت مطالعات در رخسارههاي عميقتر از اليههاي آتشفشاني ائوسن گردد.
محيط دريايي در اليگوسن آغازين در ايران مرکزي حاکم ميشود و رسوبات دريايي اوليگوسن -ميوسن را ب ر ج اي م ي-
گذارد .رسوبات حوضه مرکزي از اوليگوسن آغازي ب ر روي ح دوداً  3کيل ومتر س نگه اي کم ان ولك انيكي و تخريب ي
ولكانيكي قرار گرفته است و شامل کربناتهاي دريايي و رسوبات تبخيري است (بينا و همكاران .)1986 ،س ري ض خيم از
مارن ،آهک و تبخيريهاي قرمز نيز در اين حوضه نهشته شدهان د .رس وبگذاري واح دهاي س ازند س رخ زي رين ()LRF
همزمان با شروع برخورد قارهاي ايران مرکزي با صفحه زاگرس آغاز شده است و داراي ضخامت  3000-1000مت ر اس ت.
سازند سرخ زيرين ش امل واح دهاي تخريب ي و تبخي ريهاس ت (گانس ر .)1955 ،اف زايش ن رخ سوبس يدانس از ابت داي
رسوبگذاري سازند سرخ زيرين (اليگوسن پاييني) و تداوم شرايط فرونشيني در زمان نهشتگي سازند قم قابل مشاهده است.
ضخامت سازند سرخ زيرين در حوضههاي گرابني در بخشهاي مرکزي حوضه از چند صد مت ر ت ا نب ود رس وبگذاري در
جنوب اليههاي ولكانيكي کوشک نصرت متغير است .نزديک به قاعده سازند سرخ زيرين ،توالي از تبخيريها که عم دتاً از
هاليت تشكيل شده است با ضخامت چند صد متر بر جاي گذاشته شده است .در برخي نقاط يک ناپيوستگي زاوي هاي ک م
زاويه بين سازند سرخ زيرين و قاعده سازند قم وجود دارد که وابسته به حرک ات ک وهزاد محل ي اس ت (گانس ر.)1955 ،
شناسايي اين ناپيوستگي زاويهاي بين سازند سرخ زيرين و قم (اليگوس ن انته ايي -ميوس ن آغ ازين) در دادهه اي ل رزهاي
بازتابي به سختي صورت ميگيرد.
سازن د قم در حوض ه ساوه -ق م بيش از يک کيلومت ر ضخامت دارد .مهمترين مي ان الي ه تبخي ري سازند ق م ،ي ک الي ه
انيدريتي با ضخامت  10متر است .در انتهاي ميوسن آغازين ( 17ميليون سال قبل) ،شرايط دريايي حوضه قم ب ه ترتي ب از
جنوب به سمت شمال ،تغيير کرد .عمق حوضه و ضخامت رسوبات سازند قم به سمت جنوب حوضه قم به سرعت کاهش
مييابد و نهشتههاي قم به سمت جنوب حاوي ميان اليههايي از گدازههاي جرياني و تودههاي نفوذي است.
سازن د سرخ باالي ي (انتهاي بورديگالين -ميوسن انته ايي) عموم اً از تخريب يه ا و رس وبات ق ارهاي ب ا ض خامت 9
کيلومت ر در ميانه حوضه تشكيل شده است .قاع ده سازند يک واح د تبخي ري ب ا ضخ امت ب يش از  400مت ر اس ت
(آبايي و همكاران .)1964 ،ضخامت و جنس اين رسوبات نشان دهنده بيشينه فعاليت زم ينس اختي حوض ه ق م و بيش ينه
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ميزان فرونشست حوضه ساوه است .در حالي که مناطق همجوار حوضه ساوه در اين زمان ،فاز فرايش را به همراه گس لش
و چين خوردگي متحمل ميشدند .ستبراي سازند قرمز بااليي در خاور حوضه به بيشينه مقدار خود م يرس د .نهش تهه اي
پليوسن و پليوستوسن ،بهصورت ناپيوسته (دگرشيب يا هم شيب) و متشكل از کنگل ومرا و ي ا س نگه اي آه ک ب ر روي
سازند سرخ بااليي قرار ميگيرند و معادل کنگلومراي بختياري در نظر گرفته ميشود.

دادههاي موجود در اين حوضهها شامل دادههاي لرزه اي بازتابي دوبعدي شرکت ملي نفت ايران در دو راستاي عمود بر هم
(موازي و عمود بر ساختارهاي زمين ساختي طولي حوضه ها) و تصاوير ماهوارهاي است 33 .پروفيل هاي لرزه اي بازتابي
دو بعدي جهت ارزيابي الگوي گسل هاي مدفون در حوضه هاي رسوبي ساوه-البرز درنرم افزار  SMTبررسي شد .در
مرحله اول ،افق سر سازندهاي مهم شامل آذرينهاي ائوسن ،سرخ زيرين ،قم و سرخ بااليي در مقاطع لرزهاي مشخص شد
(برزگر  ،2006صالحي پور باورصاد .)1384 ،بر اساس جابجايي قائم مرز اين افق ها ،پهنه هاي گسلي در خطوط لرزه اي
تعيين گرديد با انتقال صفحات گسلش در تمام خطوط لرزه اي متقاطع ،هندسه عمقي گسلهاي درون حوضهاي مشخص
شد .از آنجايي که شبكه خطوط لرزهاب تنها به وسعت داخلي حوضههاي قم ،ساوه و آران محدود است ،اصالعات حاصل
از خطوط لرزهاي در ارتباط با هندسه گسلهاي مرزي تنها منحصر به بخشهاي عميق آنهاست .جهت تعيين راستاي گسل
ها در بخشهاي بين دو خط لرزهاي از عناصر مورفوتكتونيكي به ويژه الگوهاي زهكشي استفاده شد و نقشه زمين ساخت
منطقه به همراه گسل هاي فعال مدفون که تا به حال شناسايي نشده بودند ،تهيه گرديد (شكل .)1

الف)
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ب)

شکل  -1الف -موقعيت خطوط لرزه اي بازتابي ،پراکندگي رخنمون اليههاي سنگي و آبرفتي (نقشه هاي زمين شناسي يک صد هزار رباط
کريم ،ساوه ،نوبران ،قم ،تفرش ،فرميهن ،آران ،کهک و اراک) و گسل هاي منطقه (شامل گسلهاي کششي غير فعال يا وارون شده به همراه
گسله هاي راندگي جديد مدفون يا سطحي ،پيش راندگي ها و پس راندگيهاي جوان (بر اساس تفسير دادههاي لرزه اي بازتابي دو بعدي)).
گسلهاي ممتد سياه :نشانگر گسلهاي فعال (برگرفته از حسامي و همکاران  ) 2003است .ب -توزيع لرزه خيزي و توپوگرافي.

-4بحث و بررسي
-1-4تفسير دادههاي لرزهاي
شناسايي دقيق ساختارهاي زمين ساختي در حوضههاي ساوه-قم-آران با توجه به مطالعه لرزهاي و تفسير خطوط لرزهاي،
انجام شد .بر اين اساس ،در مرحله فشاري ،گسل هاي نرمال اوليه تحت تنش هاي فشاري يا وارون شده اند و يا گسل
هاي فشاري جديد در محل گسل هاي مرزي اوليه و بخش هاي مرکزي حوضه جايگزين گسلهاي فعال شده اند (مورلي
و همكاران .)2009 ،به عنوان مثال ميتوان ساختارهاي موجود در خطوط لرزهاي  B ، Aو ( cشكلهاي -2الف تا ج) را با
ساختارهاي مرحله ريفتي و پس از ريفتي شدن در حوضه هاي وارون شده مقايسه کرد (شكل -2د) (کووارد و همكاران،
 .)1991در خط لرزهاي  Aدر جنوب خاور ساوه ،وجود نيروهاي فشاري (بعد از ميوسن بااليي) سبب تشكيل راندگيها در
محل گسل مرزي ايندس قديمي (گسل عادي) و پيشراندگيها در شمالخاور حوضه ساوه شده است .تاقديس و راندگي
والمان در شمال خاور خط لرزه اي و گسل هاي نرمال که در کف حوضه که در مرحله فشاري به صورت غير فعال باقي
مانده اند ،نشان دهنده تغيير ميدان تنش و اعمال نيروهاي فشاري بعد از ميوسن بااليي در حوضه ساوه است (شكل -2
الف).
وارونگي و کوتاه شدگي در شمال باختر حوضه ساوه (باختر روستاي يلآباد) ،با تشكيل و فعاليت گسل هاي پيش راندگي
در شمال خاور حوضه (از جمله راندگي ساوه) و بلوک هاي بر هم رانده در محل گسل نرمال قديمي و مرزي ايندس در
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جنوب باختر حوضه و وارونگي برخي از گسلهاي نرمال قديمي در مرکز حوضه از جمله  IRQ104تامين ميشود (خط
لرزهاي  ،Bشكل -2ب).
رژيم فشاري و کوتاه شدگي در باختر کوه نمک قم ،سبب جايگزيني گسلهاي نرمال در شمال خاور حوضه و تشكيل پس
راندگيها که از گسل جدايشي در قاعده سرخ زيرين منشا ميگيرد ،شده است و وارونگي گسل مرزي قديمي ايندس با
شيب به سمت شمال خاور تامين ميشود .در خط لرزه اي  ،Cخطواره پيسنگي حوکسلطان قابل مشاهده است .احتماالً
پسراندگيها در کف حوضه در محل ناهمگني حاصل از فعاليتهاي جديد اين خطواره گسلي ايجاد شده است (شكل -2
ج).
گسل نرمال قم-زفره (گسل نرمال قديمي) در بيشتر نقاط قاشقي شكل با شيب به سمت شمال خاور و افزايش زاويه شيب
به سمت سطح بوده است (شكلهاي -2ج 5 ،و  .)6گسلهاي کششي وجود مولفههاي بزرگ جدايش نرمال را در
سازندهاي سرخ زيرين و قم و بخش زيرين سازندهاي سرخ بااليي نشان ميدهند .بعد از رسوبگذاري در حوضه کششي،
دگرريختي فشاري يا ترافشاري که منجر به فرايش نهشته هاي درون حوضه شده ،جايگزين شده است .حاصل دگرريختي
فشاري راندگيها با شيب به سمت باختر و جنوب باختر در حاشيه جنوب باختر حوضههاي مورد مطالعه است که به نوبه
خود سبب باالآمدگي بخش باختري نسبت به بخش خاوري در راستاي قطعات گسل قم-زفره شده است (جمالي و
همكاران .)1387 ،برخي از راندگيهاي مرزي در حاشيه حوضههاي رسوبي ،در اليگوسن انتهايي -ميوسن مياني بهصورت
گسل نرمال فعال بوده اند .گسل خورآباد در حاشيه جنوب باختر حوضه سراجه چنين مشخصاتي دارد (شكلهاي  5و .)6
گسلهايي که در مرحله ريفتي شدن تشكيل شده اند در مرحله وارونگي کرنشي حوضه اکثرا غير فعال شده يا به صورت
گسل معكوس مجدداً فعال شدهاند (شكلهاي -2ب و ج  6 ، 5 ،و  )7ساختارهاي زمين ساختي مرتبط با فاز فشاري در
فراديواره و فروديواره گسل هاي قديمي ،طيف گستردهاي از ساختارهاي فشاري (چينها و گسلها) است که سبب
فشردگي حوضه رسوبي شده است وعامل ايجاد تغييرات جانبي ناگهاني در ضخامت اليه هاي نشانه در محل تاقديسهاي
ريفتي و تشكيل گوه هاي رسوبي مرتبط با گسلهاي نرمال است .در اين حالت رسوبات همزمان با ريفتي شدن در
فراديواره که همزمان با رشد و توسعه گسل نرمال به شكل اليه هاي ضخيم تر نسبت به معادل خود در بلوک فروديواره
تشكيل شده بودند با برقراري شرايط وارونگي در فراديواره برونزد سطحي پيدا مي کنند.
با توجه به مطالعات لرزهاي انجام شده ،خصوصيات گسلهاي اصلي منطقه شامل گسلهاي طولي (گسلهاي مرزي و
درون حوضه اي با راستاي شمال باختري-جنوب خاوري) و گسلهاي عرضي (با راستاي شمال خاوري-جنوب باختري)
به شرح زير است:
راندگي ايندس با راستاي شمال باختر در جنوب باختر ساوه با درازاي حدود  100کيلومتر ،مرز ميان ارتفاعات جنوب
غربي ساوه و دشت ساوه را تشكيل ميدهد .بر اساس خطوط لرزه اي ،گسل مرزي قديمي يک گسل کششي يا تراکششي
مدفون با شيب به سمت شمال خاور و در زير راندگي ايندس است که سبب ايجاد فرونشست ساوه گرديده است .گسل
جديد هم يک پهنه راندگي با شيب به سمت جنوب باختر است که در مرحله وارونگي کرنشي بعد از ميوسن تشكيل و
توسعه يافته است (کوارد و همكاران( )1991 ،شكلهاي  1و .)2عالوه بر رخداد زمينلرزهها ،بريدگي پادگانهها و رسوبات
آبرفتي کواترنر در راستاي شاخه ها و ايجاد عوارک پيشاني کوهستان ،شواهد فعاليت کواترنر و هولوسن اين گسل است.
در بخش شمالي گسل و در داخل دشت ساوه ،پادگانههاي رودخانه اي برخاسته با طول  10کيلومتر و به موازات اثر گسل
ايندس ،حاصل فعاليت هاي فشاري جديدگسل ايندس است .براساس تفسير دادههاي لرزهنگاري بازتابي اين گسل ،يكي از
گسلهاي اصلي حاشيه حوضه زمينساختي قم-ساوه است و سبب قرارگيري سازند سرخ زيرين و سازند قم در فروديواره
در مقابل سازندهاي مزوزوئيک ائوسن در فراديواره خود شده است.
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گسله البرز با راستاي شمال باختر از شمال خاور شهر قم عبور مي کند .تفسير دادههاي لرزهاي نشان ميدهد که گسل البرز
يک پس راندگي با شيب  40درجه به سمت جنوب باختر [مختاري و مهشادنيا ،1396 ،بابا احمدي و همكاران  ]2010و
گسل ساوه يک پيش راندگي با شيب به سمت شمال خاور (مختاري و مهشادنيا )1396 ،و با درازاي  59کيلومتر است بر
اين اساس از لحاظ زايشي با هم مرتبط نيستند(شكل هاي  1و  .)2راندگي البرز از يال جنوب باختري تاقديس البرز (شكل
 ) 2منشا گرفته و به سمت سطح زمين رشد کرده است و شواهد سطحي از جابجايي راستالغز و معكوس را برجاي گذاشته
است .اين راندگي نهشتههاي اليگوميوسن را از سوي جنوب باختر بر روي نهشتههاي کواترنر رانده است و افراز خطي در
نهشته هاي کواترنر ايجاد کرده است.
گسلهاي پيشراندگي که در جنوب گسل کوشک نصرت تشكيل شدهاند ،مطابق با مدلسازي هاي تجربي گومز و همكاران
( ،)2010از سطح گسلهاي پسراندگي شمال حوضه البرز تشكيل و به سمت سطح گسترش يافتهاند .اين راندگيها
حاصل عملكرد تنشهاي فشاري در طي مرحله وارونگي است و به سمت مرکز حوضه جوانتر ميشوند (شكل هاي -2
الف و ب) .وجود مولفههاي راستالغز راست بر روي اثرات سطحي اين گسلها نشانگر فعاليت گسلهاي راندگي در فاز
وارونگي با رژيم ترافشاري است .خط لرزه اي  Aتشكيل گسلهاي پيش راندگي ،بعد از پس راندگيهاي بخش مرکزي و
شمالي نوار آذرآواري هاي ائوسن پسين را در شمال حوضه قم نشان مي دهد.
NE

الف)

ب)
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شکل  -2شواهد وارونگي دگريخ تي شامل پيش راندگي ،گسل هاي نرمال فسيل شده يا وارون شده (مقادير قايم برابر با دو برابر زمان سير
موج لرزه اي بر اساس ثانيه است) .گسل هاي فعال شده به صورت معکوس در فاز وارونگي ،با پيکان هاي دو سويه نمايش داده شدهاند.
موقعيت خطوط لرزهاي در شکل  1نمايش داده شده است .الف تا ج -به ترتيب تفسير خطوط لرزهاي  B ،Aو  Cرا نمايش ميدهد .د-
حالتهاي ممکن دگرريختي در سامانههاي گسلي نرمال وارون شده که برخي منطبق يا گسلهاي فشاري تشکيل شده در فاز وارونگي
حوضههاست (کووارد و همکاران.)1991 ،

پهنه گسلي کوشک نصرت در مجاورت گسل هاي نرمال قديمي با شيب به سمت جنوب باختر قابل شناسايي است (شكل
 .)3پهنههاي راندگي جديد تري در جنوب باختر گسل کوشک نصرت و در سطوح کم عمق بعد از مرحله کشش تشكيل
شده است .اليههاي کربناتي سازند قم در جاده قديم تهران-ساوه ،شيبي برابر با ˚ 70˚ -80درجه به سمت جنوب تا
جنوبباختر دارد .زون باال آمده و راندگي که در جنوب گسل کوشک نصرت تشكيل شدهاند ،با توجه به مدلهاي تجربي،
حاصل عملكرد گسلهاي پيشراندگي با مولفه جابجايي راستالغز راستبر است که به سمت مرکز حوضه جوانتر ميشوند
(شكلهاي -2الف،ب).
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شکل  -3جابجايي راستبر آبراهه ها در راستاي گسل کوشک نصرت در جنوب روستاي ورده ،شمال خاور شهر ساوه.

گسل خورآباد يا سراجه نيز به صورت يک گسل کششي سبب جابجايي و قرارگيري واحدهاي آذرين ائوسن و سازند قم
در فراديواره در مجاورت سنگهاي ژوراسيک در فروديواره شده است و مجدداً در مراحل بعدي به صورت راندگي عمل
کرده است و آنها را بريده است.
عامل تعيين کننده براي فعاليت گسل هاي کششي به صورت فشاري در مرحله وارونگي وابسته به شيب گسل هاي نرمال و
تانسور تنش نو زمين ساختي است که بر اساس محورهاي فشارش ) (Pو زاويه افتادگي خش خطها ،محاسبه شدهاند و
دگرريختي راستالغز فشاري با جهت تنش بيشينه ) (N19Eرا نشان ميدهد (عباسي .)1393 ،بر اين اساس عمدتاً صفحاتي
که داراي شيب کمتر از  50درجه هستند ميل به حرکت دارند .بنابراين جهت تنش در اين بخش از ايران مرکزي يک
انحراف  20درجهاي نسبت به البرز دارد و پهنههاي ترافشاري با توجه به راستاي گسلهاي طولي نسبت به ميدان تنش نو
زمينساختي در منطقه ،در حاشيه پهنه تراکششي اوليه و به موازات گسل هاي نرمال و قديمي منطقه تشكيل شده است
(شكل هاي  1و .)2
با توجه به تفسير دادههاي لرزهاي ،گسلهاي عرضي با راستاي شمال خاور ،سازوکار راستالغز چپ بر ،سن دونين [واکر و
جكسون  ،2004نوگل سادات  ]1978و مولفه شيب لغز ،سنگ بستر و چينههاي رسوبي حوضهها را بريده است و گسل-
هاي طولي حاشيه حوضه ساوه-قم را قطع کرده است .مهمترين اين گسلها ،پهنه گسلي قمرود است که به موازات گسل-
هاي تلخه و مرنجاب (جنوب حوضه آران) در جنوب حوضههاي قم-ساوه و گسل عرضي باختر و جنوب ساوه قرار دارد
(مختاري و مهشادنيا.)1396 ،
گسله راستالغز چپبر قمرود يک گسل عرضي با درازاي احتمالي  105کيلومتر و راستاي  N50Eاست که براي اولين بار
در مطالعات ريز پهنهبندي ژئوتكنيک لرزهاي شهر قم پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله [حمزه لو و
مهشادنيا  ]1383معرفي شد .صفايي ( )2009درازاي گسل را  85کيلومتر برآورد کرده است .اين گسل راستالغز چپ بر از
مرکز شهر قم و به موازات رودخانه قمرود عبور مي کند و پادگانههاي رودخانه و سنگهاي ميوسن را در تاقديس البرز
بريده است .عملكرد گسل سبب حفر عميق رودخانه قمرود و توليد مخروط افكنه بيضي شكل با طول  4کيلومتر در سمت
شمال تاقديس البرز شده است [بابا احمدي و همكاران .]2010 ،مطالعات مغناطيس هوايي ناحيه اي وجود ناهنجاريهاي
مغناطيسي بزرگ را که توسط گسل قمرود بريده و بيش از چندين کيلومتر جابجا شده است ،نشان ميدهد .اين مقدار مشابه
با جدايش افقي است که از مطالعات مختلف زمينشناسي ميداني سطحي به دست آمده است .اين دسته از گسلها در
مقاطع لرزهاي و همچنين ديد افقي نقشه به وسيله گسلهاي داراي راستاي شمال باختر قطع ميشوند به همين دليل قديمي
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ليال مهشادنيا ،محمد مختاري ،سيد احمد علوي
تر از ساختارهاي زمين ساختي درون حوضه ها محسوب مي شوند .اين گسل ها در لرزه خيزي و شكل گيري حوضههاي
فراکش فرعي منطقه و تكه بندي حوضه ي عظيم اوليه به حوضه هاي کششي فرعي موثر بوده اند .لرزه خيزي کنوني در لبه
جنوب باختري حوضهها حاصل جابجايي هاي راستالغز راست بر با آرايش پلكاني به موازات راستاي گسل عرضي قمرود
است .که سبب تشكيل پهنههاي ترافشارش را با فعاليت کواترنر است (شكل .)1تمامي اين گسل ها رسوبات کواترنر را
دگرريخت کردهاند و نشانگر فعاليت هاي جديد در پهنه قمرود هستند .با توجه به قديمي بودن اين پهنه گسلي نسبت به
ساختارهاي زمين ساختي حوضه هاي کششي البرز و آران و وجود شواهد بريدگي توسط گسل هاي شمال باختري در
مقاطع لرزه اي (شكلهاي  4و  ،)6مي توان اين گسل پي سنگي را در حال حاضر فعال و تاثير گذار در لرزه زمين ساخت
منطقه دانست .به طوري که غالب زمين لرزه هاي مهم و بزرگ در جنوب شهر قم در تقاطع گسلي قمرود و گسل هاي با
راستاي شمال باختري (انتهاي گسل ايندس و گسل خورآباد و ساختارهاي چين خورده موازي آن) رخ داده است .گسل
سارم با درازاي  25کيلومتر يک گسل معكوس بزرگ زاويه و بخشي از پهنهي گسلي قمرود است که رسوبات کواترنري
قديمي و جديد را در کنار هم قرار داده است و محور تاقديس کمرکوه را جابجا ساخته است و در برخي نقاط سبب
فرايش و برخاستگي نهشته هاي پليوسن و کواترنري به ميزان  60متر شده است .تفسير داده هاي لرزهاي نشانگر فعاليت
اين گسل و تاثير گذاري آن بر روي اليههاي کواترنر و سطوح دگرشيبي مرتبط با انتقال فازهاي ريفتزايي و پس از
ريفتزايي است .هندسه گسل قمرود راندگي با شيب به سمت شمال باختر است .مولفه جابجايي چپبر اين راندگي سبب
جابجايي و برش چپ لغز در ساختارهاي زمين ساختي شده است (شكل .)4
N
E

SW

الف

ب

شکل  -4خط لرزه اي  ،Dالف -مقطع توپوگرافي ب -خط لرزه اي  Dدر برگه  1:100000قم .مقادير قايم برابر با دو برابر زمان سير موج
لرزه اي بر اساس ثانيه است .موقعيت گسل قمرود در ميانه خط لرزه اي و پيش راندگي جوان در سمت راست (شمال خاور) خط لرزه اي
قابل مشاهده است .وارونگي کرنش ي همزمان با نهشتگي بخش هاي بااليي سازند سرخ بااليي سبب عملکرد فشاري گسلها با شيب به سمت
جنوب باختر و افراشتگي تاقديسهاي البرز و سراجه شده است .گسل هاي راندگي از جمله پيش راندگي هاي شمال خاور تاقديس سراجه،
نشانگر وارونگي دگريختي است که در مطالعات قبلي ادامه جنوب خاوري گسل کوشک نصرت معرفي شده است.

يکي ديگر از خطواره گسلي عرضي خطواره يحييآباد-سرخويه با شيب بههه سههمت شههمال بههاختر و راسههتاي شههمال
خاوري است که حوضه هاي ريفتي منطقه را متاثر ساخته است (شکل  .)1جابجايي راستالغز چپ بر رسوبات جديد
کواترنر و در خطوط لرزه اي بازتابي نشانگر فعاليتهاي جديد اين خطههوارههههاي سههاختاري اسههت و قههديميتههر از
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شواهد زمين ساخت ترا فشاري در حوضه هاي رسوبي شمال باختر ايران مرکزي ...
ساختارهاي زمين ساختي وابسته به حوضه هاي فراکش منطقه محسوب مي شوند ( شکلهههاي  2و -4ب) ايههن پهنههه
گسلي همانند گسل قمرود عالوه بر تاثيرگذاري بر لرزه خيزي ناحيه اي سبب خميدگي در راستاي گسله مرزي شمال
باختري-جنوب خاوري (حاشيه جنوب باختري حوضه ساوه) ميگردد .همانطور که اشاره شد فعاليت همزمان هههر دو
دسته گسل سبب شکل گيري حوضه هاي فراکش اصلي منطقه و تکه بندي حوضه عظيم اوليه به حوضه هاي کششههي
فرعي تر شده اند .زمين لرزه هاي دستگاهي در منطقه مورد مطالعه نيز به طور متمرکز بر روي اين خطواره مغناطيسههي
سنگ بستر ثبت شده است (شكل  .)1عملكرد گسل عرضي قمرود سبب تشكيل خم جفت در محدوده بين انتهاي جن وب
خاوري گسل ايندس و انتهاي شمال باختري گسل کاشان شده است .چن ين س اختارهاي زم ين س اختي پتانس يل رخ داد
زمينلرزههاي بزرگتر از  7را دارا هستند  .محور تاقديسهاي البرز و سراجه نيز به م وازات گس له اي اص لي ب ا راس تاي
شمالباختري هستند .در حوضه البرز محور چين البرز متاثر از عملكرد گسل قمرود به باختر شمال باختر -خ اور جن وب-
خاوري تبديل شده است (شكل .)1
چينخوردگي و گسلش در مرحله وارونگي سبب بريدگي و جابجايي گسل هاي کششي شدهاند .اين وضعيت را بيش تر در
بخشهاي سطحيتر مقاطع لرزهاي ميتوان مشاهده کرد .گسل جدايشي 1اصلي در منطقه مرز زيرين سازند سرخ زي رين را
تشكيل ميدهد که لغزش بر روي آن خصوصا در فاز ترافش ارش س بب تش ديد چ ين خ وردگي در چ ينه اي کشش ي-
چرخشي البرز و سراجه شده است .اين لغزش هاي فشاري گاه سبب تشكيل راندگي ها جديد مي گردد که به سمت سطح
زمين رشد ميكنند (شكلهاي  5و  .)6برخي از گسلهاي نرمال قديمي بهصورت گس له اي راس تالغز و فش اري در ط ي
فازهاي دگرريختي فشاري ،مجدداً فعال شدهاند (شكل .)7
شاهد وارونگي مثبت در خط لرزهاي  ،Gساختار فروبومي-لغزشي است که عموماً به همراه تاقديسهاي کششي-چرخشي
تشكيل ميشوند .اين ساختار در فراديواره گسل خورآباد-قم و در تمامي حوضه آران به طور کامل تشكيل شده است .در
اين مقطع گسل نرمال وارون شده خورآباد-قم مسبب تشكيل يک ساختار گل شكل 2مثبت با شيب باال و جابجاييهاي
معكوس در فراديواره شده که عامل فرايش محلي است (شكل  .)6شدت دگريختي فشاري اين فروبومها در حوضه آران از
شمالباختر به سمت جنوبخاور حوضه کاهش مييابد به صورتي که در خاور جمكران ،چينهاي کششي هنوز حالت
استوانهاي خود را حفظ کردهاند و شيب يال تاقديس کششي کمتراز بخشهاي شمالباختري است .عالوه بر فروبومها،
گسل نرمال وارون شده خورآباد ،پسراندگيها ،گودال هاي عميق (به همراه رسوبگذاري اليههاي همزمان با ريفتي شدن)
در بلوک فرا ديواره و در مجاورت گسل نرمال اوليه ،تاقديس کششي-برشي سراجه که در فاز وارونگي فشرده و مطابق
نيمرخ عرضي فشرده شده است و ارتفاع نسبي باالتري نسبت به مناطق مجاور از شواهد وارونگي در اين بخش از حوضه
آران قابل تشخيص است .نيروهاي فشاري بعد از ميوسن بااليي سبب بسته شدن يال هاي تاقديس و برخاستگي آن در
حوضه شده است .با توجه به آن چه گفته شد مي توان گفت که دگرريختي فعال در حوضه البرز-آران عمدتاً حاصل
عملكرد گسلهاي پسراندگي 3و پيشراندگي 4با راستاي شمال باختري است.

1

Detachment
Flower Struture
3
backthrust
4
Forethrust
2
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شکل  -5الف -موقعيت گسل مرزي خورآباد و گودال هاي عميق در حاشيه جنوب باختر حوضه سراجه بر روي تصاوير ماهوارهاي ،خط
سياه واقع در باختر روستاي جنت آباد ،انتهاي خط لرزه اي  Eرا نشان ميدهد .پيکانها اثر گسل نرمال وارون شده خورآباد و خطوط قرمز نيز
گسل هاي کششي فرعي وارون شده را درون حوضه سراجه نشان ميدهند .ب -مقطع توپوگرافي در راستاي خط لرزهاي ( Eشکل  ،)1ج-
تاقديس کششي-برشي سراجه بر روي فراديواره يکي از شاخههاي گسل نرمال خورآباد .تشکيل گودال هاي عميق با رسوبگذاري اليه هاي
همزمان با ريفتي شدن در بلوک فرا ديواره و در مجاورت شاخههاي گسل خورآباد .نيروهاي فشاري بعد از ميوسن بااليي سبب بسته شدن
يال هاي تاقديس و برخاستگي آن در حوضه شده است.
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شواهد زمين ساخت ترا فشاري در حوضه هاي رسوبي شمال باختر ايران مرکزي ...

شکل  -6ساختارهاي فشاري در فراديواره گسل مرزي خورآباد (خط لرزهاي : )Gالف -مقطع ارتفاعي ،ب -خط لرزهاي تفسير نشده ،ج-
خط لرزهاي تفسير شده.

گسلهاي نرمال در حوضه آران باعث جابجايي سازندهاي آذرينهاي ائوسن ،سرخ زيرين ،قم و بخشهاي زيرين سرخ
بااليي (اليه هاي تبخيري) شده است .در ميانه خط لرزه اي  Fيک گسل نرمال قاشقي با شيب رو به سمت جنوب باختر و
راستاي شمال باختر-جنوب خاور وجود دارد که متاثر از وارونگي کرنش بعد از ميوسن ،به صورت گسل معكوس مجدداً
فعال شده است (شكل  .)7افزايش ضخامت اليههاي همزمان با ريفتي شدن (سرخ زيرين تا بخشهاي بااليي سرخ بااليي)
در فراديواره نشانگر عملكرد کششي اين گسل نرمال در زمان ريفتي شدن حوضه است .در اين خط لرزهاي ،سازوکار
وارونگي و فعاليت مجدد گسل هاي نرمال به صورت معكوس قايل مشاهده است .شواهد رسوبگذاري اليه ها ،به صورت
همزمان با ريفتي شدن در سازندهاي سرخ زيرين ،قم و سرخ بااليي قابل اثبات است که از معادلهاي خود در بلوک
فروديواره ضخيمتراند .گسلهاي فعال شده به صورت معكوس در فاز وارونگي ،با پيكان هاي دو سويه نمايش داده شده-
اند.
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شکل  -7گسل هاي نرمال در خط لرزه اي  . Fخط لرزه اي تفسير شده .گسلهاي شمال خاور گسل وارون شده ميانه خط لرزهاي ،جابجايي
لغزش عادي در فاز ريفتي شدن را نشان ميدهند ولي احتماالً وارنگي سبب تجديد فعاليت اين گسلها به صورت فشاري نشده است

مطالعات زمين ريخت ساختاري
اثبات تداوم و پيشرفت دگرريختي در خمها و پلههاي زمينساختي ،شناسايي گسلهاي فعال ،مقايسه نسبي فعاليت
ساختارها و پتانسيل رخداد زمين لرزهها در حوضههاي رسوبي منطقه که مطالعات ديرينه لرزه زمين ساخت و پيشينه لرزه-
اي دستگاهي و تاريخي کافي نيست ،با شاخص هاي ژئومورفيكي انجام گرفت که يک ابزار اوليه براي تشخيص مناطقي با
دگرريختي زمين ساختي سريع محسوب ميشود (کلر و پينتر1996 ،؛ بول .)2007 ،براي اين منظور شاخص انتگرال
هيپسومتري برابر با توزيع مساحت ارتفاعات متفاوت محاسبه شد .مقادير باالي اين شاخص بيانگر عوارک جوان و حفر
جديد يک سطح ژئومورفيک جوان ( مناطق مرتفع با بريدگي هاي عميق) است (همدوني و همكاران .)2008 ،مقدار
متوسط و منحني هاي  Sمانند ،نشان دهنده مرحله بلوغ است (کلر و پينتر )2002 ،و مقادير پايين آن نشان دهنده مناطق
کم ارتفاع و فرسايش يافته است .به اين منظور استخراج حوضه هاي زهكشي و آبراهه ها از مدلهاي ارتفاعي رقومي انجام
گرفت و با بررسي برخي شاخصهاي ژئومورفيک ،گسلهاي اصلي و فعال منطقه شناسايي شده است .نتايج حاصله
نشانگر وجود نيروهاي فشاري با اعمال فرايش در بخش مرکزي حوضههاي رسوبي قم-ساوه ،آران-کوير نمک و فراديواره
پيش راندگيهاي شمال خاور حوضه ساوه خصوصا راندگي ساوه است .مهمترين گسلهاي فعال شيب لغز درون حوضه
ساوه در فاصله بين پيش راندگي ساوه و محور تاقديس البرز متمرکزند و راندگي البرز را شامل ميشود (شكل .)8بر اين
اساس تغيير شرايط زمين ساختي کششي به فشاري در اين بخش از حوضههاي رسوبي منطقه داراي سن جواني است.
بخش هاي فروافتاده در فراديواره گسل هاي مرزي قديمي که حوضه هاي رسوبي را هنوز در منطقه تشكيل ميدهند ،مقادير
بااليي از شاخص هيپسومتري را نمايش ميدهند .با توجه به اين نتايج اين بخش ها در حال حاضر در حال فرايش است
بنابراين شرايط کشش در اثر عملكرد گسل هاي قديمي حاشيه حوضه و گسل هاي درون حوضه اي در حال حاضر
متوقف شده و نيروهاي فشاري با تشكيل راندگي هاي جديد در درون حوضه ( مقاطع لرزه اي بازتابي) و فشرده شدن
تاقديس هاي کششي-چرخشي که عامل برافراشتگي آبرفت هاي درون حوضه اي است در منطقه حاکم است .اين وضعيت
سبب تشكيل باالرانش هاي مهمي در شمال باختر ايران مرکزي شده است که منطقه مورد مطالعه را نيز در بر گرفته است
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شواهد زمين ساخت ترا فشاري در حوضه هاي رسوبي شمال باختر ايران مرکزي ...
(شكل  .)8در برخي بخش هاي جنوب گسل کوشک نصرت نيز وارونگي کرنشي از کشش به فشارش قابل تشخيص
است.

شکل  -8نقشه توزيع شاخص هيپسومتري به روش درونيابي به روش . LPI

شاخص حساس ديگر نسبت به حرکات فرايشي ،شاخص شيب رودخانه است .اين شاخص در کنترل شديد جنس سنگ
هاي بستر است و ابزار تشخيص فرايندهاي اوليه فعاليت زمين ساختي در حوضه هاي رودخانه اي کوچک ،محسوب مي
شود (توروآني و دالستا .)2008 ،به اين صورت که مقادير باالي اين شاخص نشان دهنده مقاومت فرسايشي باالي اليه
هاي سنگي يا حضور پهنه هاي زمين ساختي فعال است .سنگ هاي مقاوم کانالهاي شيبدار ايجاد مي کنند .ايجاد گسل
هاي شيب لغز در سنگ هاي مقاوم سبب اختالف ارتفاع قابل توجه در نيمرخ طولي رودخانه مي شود در مقابل گسلش
در سنگهاي سست تغيير قابل توجهي در ميزان  SLبه وجود نميآورد بنابراين شاخص  SLباال بر روي سنگ هاي نرم و
سست مي تواند وجود فعاليت هاي زمين ساختي جوان را تائيد کند .در چنين شرايطي مي تواند يک ابزار نسبي با ارزش
براي ارزيابي زمين ساخت فعال محسوب شود (کلر و پينتر .)1996 ،در اين مطالعه  1500رودخانه با جنس سنگ بستر
يكسان به منظور محاسبه شاخص انتخاب شدند .عالوه بر اين چندين رودخانه با جنبش قائم بلند مدت انتخاب شد و
تغييرات  SLبا موقعيت گسل هاي مدفون و يا به سطح رسيده ي شناسايي شده به روش لرزه نگاري مطابقت داده شد.
محاسبه اين شاخص در حوضههاي منطقه نشان ميدهد که شيب هاي تندتر در مجاورت جبهه کوهستان و در طول
حاشيه هاي حوضه هاي رسوبي و گسل هاي مرزي وجود دارد و راستاي گسل هاي ايندس و کاشان از اين مرز تغييرات
شاخص گراديان طول متابعت ميکند .بنابراين اين شيب هاي تند به احتمال در اثر عملكرد گسلهاي فشاري جديد ايجاد
شده است (شكلهاي  1و  .) 9با توجه به سنگ شناسي سازندهاي داخل حوضههاي فروافتاده به نظر ميرسد که جذب
جابجايي ها به وسيله سازند س رخ زيرين و بخش زيرين سازند سرخ بااليي سبب شده است که تغييرات شيب شاخص
طولي در بخش هايي که راندگي هاي مدفون دربخش هاي زيرين سكانس چينه اي حوضه ها (منشا گرفته از مرز بين
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ليال مهشادنيا ،محمد مختاري ،سيد احمد علوي
آذرين هاي ائوسن و سازند سرخ زيرين) وجود دارد ناچيز باشد .بنابراين تنها بر اساس تغييرات مقادير  SLنمي توان
نظري در ارتباط به سطح فعاليت و ميزان جابجايي شيب لغز اين گسل ها داد.

شکل  -9توزيع شاخص  SLدر حوضه قم -ساوه و مناطق مجاور .مقادير اين شاخص در موقعيت پس راندگي ها و پيش راندگي هاي
حوضهي البرز عمدتاً پايين است .اين وضعيت يا به دليل وارونگي لغزشي و يا اثرات تعديلي سازند هاي ضخيم سرخ زيرين و بااليي نهشته
شده درون حوضه است.

بيشينه مقادير شاخص  SLدر داخل حوضه در راستاي گسل هاي راندگي با اثر گسيختگي سطحي مشاهده مي شود .بر
اين اساس بخش هاي خاوري راندگي ساوه مقادير شاخص طولي بااليي نشان مي دهد .رودخانه ها در اين بخش
جابجايي هاي راستالغز راست بر قابل توجهي نشان ميدهند .ساير پيش راندگي ها در فراديواره گسل ساوه در شمال
خاور گسل ساوه نيز همانند گسل ساوه جابجايي هاي شيب لغز بااليي در رخنمون هاي ابرفتي کواترنر نشان ميدهد
(شكل  .)9بنابراين يكي از نقاط فعال حوضه ساوه ،پيش راندگي هايي است که در جنوب باختر گسل کوشک نصرت
تشكيل شده اند .اين راندگي ها در تقاطع با خطواره ساوه احتمال رخداد زمين لرزه هاي بزرگ را باال مي برد .بر اساس
شاخص شيب طولي رودخانه ،گسل ساوه و ساير پيش راندگي ها در فراديواره آن در محل خميدگي گسل کوشک
نصرت ( در محدوده شهر ساوه) ،فعاليت زمين ساختي بااليي را نمايش مي دهند .شاخص هيپسومتري تنها ارتفاعات
شمال روستاي قيطانيه (در فراديواره گسل ساوه) را فعال نشان مي دهد.

نتيجه گيري
فعاليت کششي قوي همراه با رسوبگذاري سازند ستبر آذرينهاي کرج در شمالباختر ايران در ائوسن رخ داد که نشان
از يک فاز کششي گسترده است .بنابر نتايج به دست آمده ،تشكيل حوضهها ميتواند حاصل جايگيري پهن هه اي تراکش ش
در بخشهاي خاتمه گسلهاي راستالغز هم پوشان باشد .زمان بازشدن حوضههاي س اوه-ق م و آران پ س از نهش ته ش دن
آذرينهاي ائوسن است .بنابر تاريخچه فازهاي کشش و فشارش در بلوکهاي مختلف ايران در ارتباط با زونهاي فرورانش
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شواهد زمين ساخت ترا فشاري در حوضه هاي رسوبي شمال باختر ايران مرکزي ...
نئوتتيس ،همزماني بين بازشدگي حوضههاي قم ساوه و آران با بخش هاي ديگر ايران مرکزي وجود ن دارد و حوض هه اي
کششي قم ساوه واران مرتبط با يک ميدان کششي محلي است .محيط رسوبگ ذاري س ازندهاي ج وانتر از ائوس ن ش امل
سرخ زيرين -قم و سرخ بااليي در منطقه مورد مطالعه در حوضههاي محلي نهشته شدهاند .همزم اني وارونگ ي کرنش ي از
کشش به فشارش با نهشتگي اليه هاي ميوسن بااليي تعيين شد.
شواهد تغيير رژيم زمينساختي به فشاري و توقف فرونشست حوضه شامل نازک شدگي اليههاي س رخ ب االيي ب ه س مت
چينهاي درون حوضهاي است .اين وضعيت همراه با رشد و بستهتر شدن چينه ا (تاق ديس الب رز و س راجه) ب ه هم راه
فرسايش قله چينهاست .اين فرسايش حاصل برجستگي مثبت سطح زمين ب هخص وص در قل ه چ ينهاس ت .در مرحل ه
فشاري ،گسل هاي نرمال اوليه يا وارون شده اند و يا با گسل هاي فشاري جدي د ج ايگزين ش ده ان د .وارونگ ي و کوت اه
شدگي با گسل هاي پس راندگي عمدتا در جنوب باختر حوضه که از گسل جدايشي در قاعده سرخ زيرين منشا م يگي رد
(مانند گسل البرز) ،بلوک هاي بر هم رانده در محل گسل نرمال قديمي (مانند راندگيهاي جديد ايندس با شيب ب ه س مت
جنوب باختر) ،پيش راندگي در شمال خاور حوضه (از جمله راندگي ساوه) و وارونگي برخي از گسلهاي نرم ال ق ديمي
در مرکز حوضه (از جمله  )IRQ104تامين ميشود.
بر اساس شاخص ژئومورفيک نيز ،تغيير شرايط کشش به فشارش داراي سن جواني است .دگرريختي فعال در اي ن حوض ه
ها حاصل عملكرد گسل هاي پسراندگي و پيشراندگي با راستاي شمال باختر است .در حال حاض ر ،کوتاهش دگي درون
حوضهها سبب شاخص هيپسومتري باال ،تشكيل راندگي هاي جديد و فشردگي تاقديس هاي کششي-چرخشي شده است.
شواهد دگرريختي کششي بر اساس هندسه حوضههاي زهكشي و شاخصهاي ژئومورفي ک در ه يچ بخ ش از حوض هه ا
وجود ندارد .حوضه ساوه در حد فاصل راندگي ساوه و يال شمالي تاقديس البرز ،زمين ساخت فعال با نرخ ف رايش ب اال را
نشان ميدهد .بخش هايي از فراديواره راندگي ساوه و پيش راندگيهاي جنوب گسل کوشک نصرت فعاليت هاي فرايش ي
جوان را نشان مي دهند.
حوضهها محل برخورد سامانه هاي گسلي شمال باختري با گسل هاي عرضي شمال خاوري است .گسلهاي عرض ي در
خطوط لرزهاي با گسل ه اي طولي با راستاي شمال باختري قطع مي شوند و عامل خميدگي گسلهاي مرزي ،شكلگيري
خمهاي فشاري و کششي منطقه هستند .زمينلرزهها نيز در محل تقاطع اين دو دسته گسل متمرکز هستند.
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چکيده
در اين پژوهش به مطالعه زيست چينهنگاري ،محيط رسوبي و بررسي ريزرخسارههاي سازند داريان واقع در استان فارس (شرق
شهرستان گچساران) در تاقديس آنه پرداخته شده است .سازند داريان در ناحيهي مورد مطالعه داراي  196متر ضخامت و
متشکل از سنگ آهکهاي تودهاي تا ضخيم اليه ،گاها متوسط و نازک اليه با ميان اليههاي مارن و آهک مارني و اربيتوليندار
است .حضور زبانهاي متشکل از آهکهاي نازک اليه و شيلي متورق همراه با افقهاي چرت بين اليهاي و حاوي مقادير زيادي
راديولر و فرامينيفر هاي پالنکتون ،سبب تقسيم سازند داريان به دو بخش داريان پاييني و بااليي در اين برش شده است .در اين
منطقه سازند داريان به صورت تدريجي بر روي سازند گدوان و در زير سازند کژدمي قرار گرفته است .پس از انجام مطالعات
صحرايي تعداد  114مقطع نازک ميکروسکوپي از اين توالي تهيه شد و تعداد  22جنس از فرامينيفرهاي بنتيک و  3جنس از
فرامينيفرهاي پالنکتون در قالب  4زون زيستي و يک زير زون شامل

Praeorbitolina cormyi zone -

Palorbitolinoides cf. orbiculata subzone - Hedbergella spp. assemblage zone - Mesorbitolina
 texana zone - Mesorbitolina gr. subconcava zoneميباشد .بر اساس زونهاي زيستي شناسايي شده در برش مورد
مطالعه ،سن سازند داريان در فاصله زماني آپتين پيشين-آلبين تعيين شده است .بررسي محيط رسوبي سازند داريان در برش
تاقديس آنه ،منجر به شناسايي تعداد  9ريزرخساره مربوط به محيط درياي باز و الگون شد .به علت عدم مشاهدهي رخسارههاي
سدي ،نبود رسوبات ريزشي و طوفاني ،لومپ و گريپستون ،محيط رسوبي شلف باز براي سازند داريان در برش تاقديس آنه
پيشنهاد شده است.
کليد واژهها :سازند داريان ،تاقديس آنه ،زيست چينهنگاري ،آپتين ،اربيتولين.

زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند داريان در برش شرق گچساران (تاقديس آنه)…

 -1مقدمه
در تاريخ زمين شناسي ،به ويژه زمين شناسي ايران در مزوزوئيک زاگرس ،سيستم کرتاسه از مهمترين سيستمها به شمار
ميرود .سازند داريان به عنوان جوان ترين سازند از گروه خامي به سن آپتين_ آلبين ،يكي از سنگ مخزنهاي مهم
محسوب ميشود که در زون زاگرس چين خورده واقع است [ ]29اين سازند اولين بار توسط جيمز و وايند [ ]29در کوه
گدوان واقع در شمال دهكده داريان (شمال شرق شيراز) ،مورد مطالعه قرار گرفت .ضخامت اين سازند در برش الگو
 286/5متر و شامل سنگ آهکهاي قهوهاي  -خاکستري ستبر اليه تا تودهاي خشن و صخرهساز است که به داشتن
اربيتولين فراوان شاخص است ،به گونهاي که در گذشته به آن آهک اربيتولينادار گفته ميشد .مرز زيرين سازند داريان با
سازند گدوان به صورت تدريجي است .اما مرز بااليي آن با سازند کژدمي به شدت فرسايش يافته است و توسط اليههاي
گلوکونيتي و االيتي از هم جدا ميشوند.
گسترش فسيلهاي بنتيک از جمله فرامينيفرهاي بنتيک توسط شرايط اکولوژيكي محلي کنترل ميشوند .فرامينيفرها به دليل
سرعت تكامل ،فراواني و گسترش زياد ابزارهاي چينهشناسي زيستي مهمي هستند که از بسياري از گونههاي آنها در
تطابقهاي محلي و حتي ناحيهاي استفاده ميشود [ .]13در اين پژوهش هدف بررسي چينهنگاري زيستي و ريزرخسارههاي
سازند داريان در تاقديس آنه (شرق گچساران) به کمک فرامينيفرهاي بنتيک به خصوص اربيتولينها ميباشد.

 -2پيشينه و تاريخچه
سازند داريان اولين بار توسط جيمز و وايند [ ]29در  65کيلومتري شرق شيراز مورد مطالعه قرار گرفت و سن آپتين را
براي آن در نظر گرفتند .کالنتري [ ]31سازند داريان را در جنوب غرب شيراز مطالعه و همانند جيمز و وايند داريان را به
سن آپتين معرفي کرد .ساير مطالعات انجام شده به شرح زير است:
گلستانه [ ]23مرز ژوراسيک-کرتاسه در جنوب ايران را بر اساس ميكروفسيلهاي گروه خامي ،مورد مطالعه قرار داده
است و بر اين اساس سن لياس پسين تا نئوکومين و آپتين را براي اين نهشته ها تعيين کرد .وي عقيده دارد که گروه خامي
در جنوب ايران داراي تغييرات رخساره اي و ستبراي قابل توجهي بوده که اين تغييرات با تنوع رخساره اي بخشي از
ژئوسنكلينال حوضه در ارتباط است .ولز [ ]45بايواستراتيگرافي گروه خامي را در جنوب غرب ايران مورد مطالعه قرار داد
و آن را از ديدگاه چينه شناسي سنگي به  5سيكل رسوبي مهم تقسيم کرد .خردپير [ ]32مطالعه نسبتا جامعي در رابطه با
چينه شناسي گروه خامي در جنوب و جنوب غرب ايران انجام داد و دگرشيبي هاي مهم را در سكانس هاي اين گروه
بازنگري و تشريح کرده است .کوپ و اربل [ ]33گروه هاي خامي و بنگستان را از منظر ضخامت واحدهاي
کرونواستراتيگرافي و گسترش رخساره ها مورد بررسي و بحث قرار داده اند .الشرحان [ ]16محيط رسوبي سازند شعيبا
(معادل سازند داريان در خليج فارس) را از منظر تكامل واحدهاي مخزني و منشا هيدروکربني ،مورد مطالعه قرار داده است
و آن را يک حوضه درون شلفي و حاشيه شلف درون کراتون پايدار معرفي مي کند که در اين حوضه يک رخساره شيب
قاره اي نسبتا متراکم وکستون – مادستون آهكي آرژيليتي و شيل با مقداري رسوب دانه پشتيبان نهشته شده است .قالوند
[ ]10بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي و داريان را در جنوبغرب ايران ،مورد مطالعه و بررسي قرار داد و
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سمانه سليماني احمدي ،حسين وزيري مقدم ،علي صيرفيان ،عزيزاله طاهري
حضور يک ريف روديستي را علت افزايش ناگهاني ضخامت سازند داريان در يكي از برش هاي مورد مطالعه مي داند.
شميراني و همكاران [ ]8مطالعات بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند داريان و کژدمي را در جنوبغرب ايران
انجام داده و سن کرتاسه پيشين (آپتين پسين) را به تشكيل گرابن عظيم فروافتادگي دزفول نست داده اند .خسروتهراني
[ ]6رسوبات کرتاسه زيرين را در حوضه زاگرس ،به دو رخساره متفاوت شامل -1 :شيلهاي راديولردار به رنگ خاکستري
تيره تا سياه و آهکهاي رسي عميق سازند گرو در ناحيه لرستان و  -2سه سازند فهليان ،گدوان و داريان به سن نئوکومين
 آپتين در ناحيه فارس و جنوب فروافتادگي دزفول؛ تقسيم ميکند .السمي و سياهي [ ]11چينهنگاري سكانسي وبازسازي محيط رسوبي سازند داريان را در بخش جنوبي فروافتادگي دزفول (برش خامي و چاه سوالبدر  )3انجام دادهاند.
پورباقر و همكاران [ ]5ميكرو فاسيس و محيط رسوبي سازند داريان در تاقديس آنه و چاه چلينگر  3را مورد بررسي و
مطالعه قرار دادند و محيط رسوبي سازند داريان را يک رمپ کربناته پيشنهاد داده اند .فخررحيميان [ ]9ميكرواستراتيگرافي
سازند داريان را در شمالشرق شيراز (محل برش نمونه) و شمالشرق گچساران (تاقديس کوه آنه) مورد بررسي و مقايسه
قرار داده و سن آپتين رابراي سازند داريان در نظر گرفته است .آقا نباتي [ ]2سازند داريان را که به آهک آپتين و آهک
اربيتولينادار معروف است را تناوبي از آهکهاي ضخيم اليه تا تودهاي ميداند .شرودر و همكاران [ ]41مطالعاتي مبني بر
بازنگري زونبندي و زيستچينهنگاري اربيتولينيد در شرق صفحهي عربي به سن بارمين  -آپتين و تطابق آن در چينه-
نگاري ناحيهاي ،انجام دادهاند .ون بوخم و همكاران [ ]44چينهنگاري سكانسي بارمين  -آلبين پاييني را در جنوبغرب
ايران (سازندهاي گدوان ،داريان و کژدمي) مطالعه و آنها را مورد مقايسه با مناطق عمان ،قطر و اياالت متحده عربي قرار
دادند .چرچي و شرودر [ ]20وقفه کليدي زيستچينهاي در کرتاسهي حاشيه جنوبي نئوتتيس را مورد مطالعه و بررسي قرار
دادند .افقه و حقيقي [ ]15زيستچينهنگاري آپتين را در حوضه زاگرس (جنوبغرب ايران) انجام داده و سن آپتين را براي
سازند داريان پيشنهاد داده اند .احمدي و همكاران [ ]14ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي سازند داريان در جنوبغرب
ايران را مورد مطالعه قرار داده و سازند داريان را به دو بخش بااليي و پاييني تقسيم کرده اند .همچنين سن سازند داريان
رادر برش مورد مطالعه آپتين – آلبين تعيين کرده اند .اميرشاهکرمي و همكاران [ ]3ميكروفاسيس و چينهنگاري سكانسي
سازندهاي داريان و گدوان را در شمالشرق شيراز مورد بررسي قرار دادند .بر اساس مطالعات ايشان سازند داريان در يک
محيط رسوبگذاري از نوع شلف کربناته در سه بخش شلف داخلي ،شلف مياني و شلف خارجي بر جا گذاشته شده است.
حقيقي و صحرائيان [ ]25مطالعاتي را بر اساس آناليزهاي رخسارهاي و خصوصيات دياژنتيكي سازند داريان (آپتين) در
کمربند زاگرس چينخورده (جنوبغرب ايران) انجام دادهاند و محيط رسوبي سازند داريان را يک رمپ کربناته تحت تاثير
انواع فرايند هاي دياژنتيكي معرفي کرده اند .موسويزاده و همكاران [ ]12محيط رسوبي سازند داريان را در زونهاي
فارس داخلي (تاقديس خانه کت) و زون ايذه (تاقديس آنه) مورد مطالعه و بررسي قرار دادند و محيط رسوبي سازند
داريان را يک رمپ کربناته هموکلينال تا حوضه اينترا شلفي در نظر گرفته اند .رضاييپرتو و همكاران [ ]7محيط رسوبي و
فرآيند هاي دياژنزي موثر بر کيفيت مخزني سازند داريان را در ميدان نفتي سلمان مورد مطالعه قرار دادهاند و محيط رسوبي
آن را يک رمپ کربناته گل پشتيبان بادپناه دانسته اند .نادري خوجين و همكاران [ ]39به مطالعه و بررسي سطح
ناپيوستگي راس سازند داريان (آپتين پسين) در جنوبغرب ايران و بررسي حادثه بي اکسيژني اقيانوسي پرداختهاند.
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زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند داريان در برش شرق گچساران (تاقديس آنه)…

 -3موقعيت برش مورد نظر و روش مطالعه
برش مورد مطالعه با مختصات جغرافيايي ʺ 51° 20ʹ 05شرقي و  30° 23′ 27″شمالي ،واقع در استان فارس و در فاصله
حدودا  56کيلومتري شرق شهرستان گچساران واقع است .دسترسي به برش مورد مطالعه از طريق جاده گچساران  -ياسوج
صورت ميگيرد .محل برش با توجه به جاده گذر از روستاي حسينآباد و پرين ميباشد .برش در فاصله  6کيلومتري
جنوب غرب روستاي پرين قرار دارد (شكل  .)1سازند داريان در اين ناحيه به صورت دو بخش داريان بااليي و پاييني که
به صورت همشيب توسط ظهور زبانهاي با ليتولوژي آهکهاي شيلي نازکاليه متورق حاوي مياناليههاي چرت از يكديگر
تفكيک شدهاند ،قابل تشخيص است .نمونهبرداري از راس سازند گدوان تا بخش انتهايي سازند داريان در فواصل يک
متري (گاها کمتر از يک متر) و توسط ژاکوب انجام شد .در اين برش از مجموع  196متر ضخامت ،تعداد  114نمونه
برداشت شد که شماره نمونهها منطبق با متراژ نمونهبرداري ميباشد .نمونههاي برداشت شده در قالب مقاطع نازک
ميكروسكوپي در آزمايشگاه فسيل شناسي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند.

شکل  -1موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به برش مورد مطالعه[.]4
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 -4زيست چينهنگاري سازند داريان در برش تاقديس آنه (شرق گچساران)
تعداد  24جنس و  22گونه از فرامينيفرهاي بنتيک و پالنكتون به همراه مقادير زيادي از قطعات جلبک سبز ،اکينيد،
روديست و گاستروپود شناسايي شده و مورد مطالعه قرار گرفتند .در ادامه با استفاده از زونبندي زيستي شرودر و همكاران
[ ]41تعداد  4زون و يک زيرزون شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت (ستون چينهشناسي زيستي برش مورد مطالعه در
شكل  2آورده شده است) .زيست زونهاي شناسايي شده از قاعده به سمت راس ،به ترتيب زير ميباشند:
1- Praeorbitolina cormyi Zone
1b- Palorbitolinoides cf. orbiculata Subzone

اين زير زون زيستي بخشي از زون  Praeorbitolina cormyiميباشد و فاصلهي بين ظهور تا انقراک

Palorbitolinoides

 cf. orbiculateرا شامل ميشود و داراي سن انتهاييترين بخش آپتين پيشين [ ]42ميباشد .اين زير زون از قاعده برش
مورد نظر آغاز شده و انتهاي آن در ضخامت  11متري در نظرگرفته شده است .اين زون زيستي معادل زون زيستي شماره
 16وايند ) (Hensonella-Orbitolina-Choffatella assemblage zoneو نيز معادل زير زون زيستي ارائه شده توسط
شرودر و همكاران به همين نام ميباشد .مجموعه فسيلي زير در اين زير زون ديده ميشود:
– Dictyoconus sp.
 Palorbitolinoides cf. orbiculata- Palorbitolina ultima- Choffatella sp.– Marssonella sp. – Pseudolitunella sp. – Novalesia sp. – Trocholina sp. – Aulotortus sp. – textularids
spicules

همچنين خردههايي از بقاياي نرم تنان ،اکينودرمها و جلبک سبز داسيکالد نيز در اين زون زيستي مشاهده شده است.
2- Hedbergella spp. Assemblage Zone

نامگذاري اين زون زيستي پالژيک بر حسب وايند [ ]29صورت گرفته (زون زيستي شماره :17

Globigerina

 )assemblage zoneاست .از آنجا که اين زون زيستي پالژيک برروي زير زون ]41[ Palorbitolinoides cf. orbiculata
و در زير زون  ]28[ Mesorbitolina texanaقرار گرفته است ،ميتوان آن را معادل  Mesorbitolina parva Zoneشرودر و
همكاران [ ]41در نظر گرفت و سن آن را به ابتداي آپتين پسين نسبت داد.
اين زون ،تجمعي از انواع گونههاي فرامينيفرهاي پالنكتون بوده و ابتدا و انتهاي آن به دليل قرار گرفتن بين دو بخش
پوشيده و در نتيجه بر داشت نشده ،دقيقا مشخص نيست (احتماال شروع آن دقيقا بعد از بخش پوشيدهي اول يعني ضخامت
 29متري و انتهاي آن دقيقا آغاز بخش پوشيدهي دوم يعني ضخامت  70متري باشد) .مجموعه فسيلي زير در اين زون
مشاهده ميشود:
 Hedbergella sp. – Hedbergella infracretacea – Hedbergella trochoidea – Hedbergella sp.– Hemicyclamina sigali – Radiolaria (spumellarian and nassellarian) – Choffatella sp. – Marssonella sp.
Lenticulina sp. – spicules

همچنين خردههايي از بقاياي نرم تنان ،اکينودرم و روديست نيز در ميان اين مجموعه مشاهده شده است.
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زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند داريان در برش شرق گچساران (تاقديس آنه)…
3- Mesorbitolina texana Zone

اين زون زيستي فاصله زماني بين اولين ظهور  Mesorbitolina texanaتا اولين ظهور  Mesorbitolina gr. subconcavaرا
شامل ميشود و سن آن انتهاي آپتين پسين ميباشد [.]41
از آن جا که  Mesorbitolina texanaدقيقا بعد از بخش پوشيده ظاهر شده ميتوان آغاز اين زون زيستي را در ضخامت 117
متري در نظر گرفت .اين زون در ضخامت  157متري از برش مورد مطالعه ،با مشاهدهي

Mesorbitolina subconcava

خاتمه مييابد .اين زون معادل زون زيستي شماره 18وايند ) (Conical Orbitolina assemblage zoneو نيز معادل زون
زيستي ارائه شده توسط شرودر وهمكاران به همين نام ميباشد .مجموعه فسيلي مشاهده شده در اين زون به شرح زير
ميباشد:
 Mesorbitolina texana – Mesorbitolina ovalis - previa? – Mesorbitolina texana tr. subconcava– Marssonella trochus – Marssonella sp. – Novalesia producta - Novalesia sp. – Novalesia cf. distorta
– Arenobulimina sp. – Ammobaculites sp. – Quinqueloculina sp. – Nezzazata sp. – Nezzazata isabellae
 Debarina hahounerensis – Mayncina sp. Nezzazatinella sp. – Praechrysalidina sp. – Pseudocyclamina sp.Lithocodium sp. – miliolids – textularids

همچنين مقداري قطعات اکينودرم و جلبک سبز نيز در اين مجموعه مشاهده شده است.
4- Mesorbitolina gr. subconcava Zone

اين زون زيستي فاصله زماني بين ظهور و انقراک  Mesorbitolina gr. subconcavaميباشد و سن آن انتهايي ترين بخش
آپتين پسين تا ابتداي آلبين مياني ميباشد .اين زون ضخامت  157متري تا راس برش مورد مطالعه را در بر ميگيرد و
معادل زون زيستي شماره 19وايند ) (Hemicyclammina - Orbitolina assemblage zoneو نيز معادل زون زيستي ارائه
شده توسط شرودر و همكاران به همين نام ميباشد .مجموعه فسيلي زير در اين زون مشاهده شده است:
Mesorbitolina subconcava – Mesorbitolina texana – Mesorbitolina texana tr. subconcava – Mesorbitolina
sp. – Melathrokerion sp. – Quinqueloculina sp. – Haplophragmoides sp. – Arenobulimna sp. – Debarina
– hahounerensis – Novalesia sp. – Praechrysalidina sp. – Ammobaculites sp. – Marssonella trochus
– Verneuilina sp. – Vercorsella sp. – Pseudocyclamina sp. – Litocodium sp. – Globigerinelloides ferreolensis
Globigerinelloides sp. – textularids – miliolids

همچنين مقداري جلبک سبز ،اکينودرم ،قطعاتي از دوکفهايها و احتماال مقادير اندکي اسپيكول در اين زون مشاهده شده
است.
بنابراين با توجه به زون هاي شناسايي شده و معادل سازي آنها با زون هاي زيستي شناسايي شده توسط شرودر و همكاران
( )2010سن سازند داريان در برش تاقديس آنه آپتين پيشين  -آلبين ميباشد.
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شکل  -2ستون زيست چينهنگاري سازند داريان در برش تاقديس آنه
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…)زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند داريان در برش شرق گچساران (تاقديس آنه

 برخي فسيلهاي شاخص برش مورد مطالعه-3 شکل
A: Marssonella sp. (subaxial section, s. no. D134), B: Novalesia sp. (subaxial section, s. no. D143), C:
Trocholina sp. (subaxial section, s. no. D8), D: Aulotortus sp. (subaxial section, s. no. D4), E: Lenticulina sp.
(subaxial section, s. no. D43), F: Nezzazata sp. (transverse section, s. no. D133), G: Debarina hahounerensis
(transverse section, s. no. D151), H: Quinqelocolina sp. (transverse section, s. no. D149), I: Melathrokerion
sp. (axial section, s. no. D157), J: Choffatella sp. (subaxial section, s. no. D30), K: Palorbitolinoides cf.
orbiculata (axial section, s. no. D4), L: Palorbitolina ultima (axial section, s. no. D4), M: Mesorbitolina parva
(axial section, s. no. D135), N: Mesorbitolina texana (axial section, s. no. D137),O: Mesorbitolina texana
(transverse section, s. no. D157), P: Radiolaria spumellaria (axial section, s. no. D47), Q: Hedbergella
trocoidea (subaxial section, s. no. D45), R: Hedbergella sp. (subaxial section, s. no. D38), S: Hedbergella
sigali (axial section, s. no. D35), T: Globigerinelloides sp. (subaxial section, s. no. D186), U: . Radiolaria
nassellaria (axial section, s. no. D47), W: Globigerinelloides barri (subaxial section, s. no. D50), X:
Hedbergella cf. infracretacea (subaxial section, s. no. D50).
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 -5تطابق زيستي سازند داريان در برش تاقديس آنه با برشهايي از ساير نواحي زاگرس
به منظور تعيين روند تغييرات زماني رسوبگذاري سازند داريان در حوضه زاگرس ،برش مورد مطالعه با  2برش ديگر در
جنوب غرب ايران تطابق داده شده است (شكل  .)4برشهاي کوهسفيد و کوزهکوه ،برشهاي انتخاب شده جهت تطابق
زيستي سازند داريان ميباشند .موقعيت جغرافيايي هر يک از برشها بر روي نقشه مشخص شده است .برش کوه سفيد با
طول جغرافيايي  52º 32´ 28و عرک جغرافيايي  30º 05´ 23در فاصله ي  80کيلومتري شمال شيراز و در  5کيلومتري
شمال غرب روستاي کوشكک واقع است .در اين برش حضور زبانهاي از سازند کژدمي سازند داريان را به دو بخش پاييني
و بااليي تقسيم ميکند .ضخامت برش مورد مطالعه حدود  300متر ميباشد [ ]36در اين برش  4گونهي بنتيک شامل
 Choffatella decipiens, Mesorbitolina parva, Mesorbitolina texanaو Mesorbitolina subconcavaو 2
گونهي پالنكتون شامل  Globigerinelloides blowiو  Leupoldina cabriجهت تعيين زونهاي زيستي زير شناسايي
شدهاند.
- Palorbitolina cormyi Zone
- Mesorbitolina parva Zone
- Mesorbitolina texana Zone
- Mesorbitolina subconcava Zone
- Gelobigerinelloides blowi Zone
- Leupoldina cabri Zone

بر اساس مطالعات صورت گرفته و نيز زونهاي زيستي شناسايي شده در اين برش سن سازند داريان آپتين پيشين تا پسين
ميباشد .برش کوزهکوه با طول جغرافيايي  51º 46´ 25و عرک جغرافيايي  30º 09´ 17 /1در  140کيلومتري شمال غرب
شيراز و در شمال شرق شهرستان نورآباد واقع است .ضخامت سازند داريان در اين برش  240متر ميباشد و عمدتا شامل
سنگ آهکهاي متوسط تا بسيار ضخيماليه به رنگ خاکستري روشن ميباشد .در اين برش نيز حضور زبانهاي از سازند
کژدمي سبب تقسيم سازند داريان به دو بخش بااليي و پاييني شده است .بر اساس مطالعات انجام شده بر روي اين برش
مشخص شد که مرز زيرين اين سازند با سازند گدوان در منطقه نامشخص و مرز بااليي آن با سازند کژدمي به صورت
ناپيوستگي فرسايشي و با اکسيد آهن مشخص است و حضور  Hemicyclammina sigaliنشانگر پايان سازند داريان و
آغازگر سازند کژدمي ميباشد [ .]37در دو برش کوهسفيد و برش کوزهکوه حضور زبانهاي از سازند کژدمي سبب تقسيم
سازند داريان به  2بخش پاييني و بااليي ميشود .در برش تاقديس آنه زبانهاي مشابه سبب تقسيم سازند داريان به دو بخش
پاييني و بااليي شده است .داريان پاييني در دو برش کوه سفيد و کوزهکوه با ليتولوژي عمدهي آهک شامل نهشتههاي
هميپالژيک حاوي راديولر و فرامينيفرهاي پالنكتون ميباشد .اين در حالي است که داريان پاييني در برش تاقديس آنه
رخساره بنتيک دارد و حاوي اربيتولين است .ضخامت داريان پاييني در برش کوه سفيد  50متر ،در برش کوزه کوه  44متر
و در برش تاقديس آنه حدود  35متر ميباشد .زبانهي کژدمي در برش کوهسفيد با ضخامت حدود  85متر به رنگ
خاکستري متمايل به سبز شامل تناوبي از شيل و مارن و حاوي فرامينيفرهاي پالنكتون است .اين زبانه در برش کوزهکوه با
ضخامت  74متر و ليتولوژي عمدهي شيلهاي خاکستري رنگ حاوي فرامينيفرهاي پالنكتون مشخص ميشود .در تاقديس
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زيست چينهنگاري و ريزرخسارههاي سازند داريان در برش شرق گچساران (تاقديس آنه)…
آنه ضخامت زبانه وارد شده به علت بخشهاي پوشيده دقيقا مشخص نيست .ليتولوژي آن شامل آهکهاي نازک اليهي
شيلي متورق با مياناليههاي افقهاي چرت ميباشد.
ضخامت داريان بااليي در برش کوهسفيد  165متر و شامل آهکهاي غني از اربيتولينها ميباشد .ضخامت اين بخش در
برش کوزهکوه به  122متر و در برش تاقديس آنه به  79متر ميرسد .بر اساس شناسايي زون زيستي Palorbitolina
 cormyi Zoneدر دو برش کوهسفيد و کوزهکوه و نيز شناسايي زيرزون Palorbitolinoides cf. orbiculata Subzone

در برش تاقديس آنه ،سن مرز پاييني سازند داريان در هر  3برش آپتين پيشين ميباشد.
حضور زون  Mesorbitolina parva Zoneدر دو برش کوهسفيد و کوزهکوه نشاندهنده رسوبگذاري در ابتداي آپتين
پسين است .در برش آنه ،ظهور زون پالژيک  Hedbergella spp. Assemblage Zoneمعرف رسوبگذاري در ابتداي
آپتين پسين ميباشد [ .]29از آنجا که در محدودهي حضور اين زون ،از بخشهايي از برش به علت پوشيده بودن برداشت
صورت نگرفته است ،ميتوان عدم وجود زون  Mesorbitolina parva Zoneرا توجيه کرد .رسوبگذاري در ميانهي
آپتين پسين با حضور زون  Mesorbitolina texana Zoneدر هر سه برش قابل مشاهده است.
بخش انتهايي آپتين پسين با شروع زون  Mesorbitolina subconcava Zoneدر هر  3برش قابل تشخيص است.
رسوبگذاري در زمان آلبين در برشهاي مذکور با پايان يافتن زون ( Mesorbitolina texana Zoneهمچنين ظهور
 Hemicyclammina sigaliدر برش کوزهکوه) مشخص ميشود.

شکل  -4تطابق زيستي برش مورد مطالعه با برشهاي کوه سفيد و کوزه کوه
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 -6ريزرخسارههاي سازند داريان در برش تاقديس آنه (شرق گچساران)
در نتيجهي مطالعات صورت گرفته بر روي مقاطع ميكروسكوپي اين برش تعداد  9ريزرخساره شناسايي و معرفي
شد .به ترتيب از منطقه عميق به سمت کم عمق به شرح زير بيان شدهاند:

 1-6ريزرخساره  :O1اسپيکوليت راديوالريا وکستون – پکستون
بافت اين ريزرخساره از وکستون تا پكستون متغير است .در اين ريزرخساره راديولرها و پس از آن اسپيكولها ،آلوکمهاي
اصلي به شمار ميروند .مقاديري از فرامينيفرهاي پالنكتون به عنوان عناصر فرعي ديده ميشوند (تصوير .)1-5در برخي
مقاطع اين ريزرخساره ،اسپيكولها جهتدار شده و بافتي المينهاي ايجاد کردهاند.
تجمع راديولرها در محيطي که فرامينيفر هاي پالنكتون کمتر ديده شوند معرف عمق زياد و سرد بودن آب درياست [.]19
همچنين فقدان فوناي کف زي وابسته به نور حاکي از نهشته شدن رسوبات در بخش عميق حوضه و در محيطي پايينتر از
زون نوري درياي باز است .اين محيط از قاعدهي تاثير امواج در شرايط طوفاني پايينتر است [ 46و  ]22ويلسون علت
تشكيل الميناسيونها در اين ريزرخساره را دانهبندي تدريجي و نيز تمرکز مواد آلي با مقادير ناچيزي مواد رسي ميداند.
بنابر تفاسير ارائه شده جايگاه اين ريزرخساره در تقسيمبندي کمربندهاي رخسارهاي ارائه شده توسط فلوگل  ،کمربند
شماره  (FZ 1) 1و براساس ريزرخسارههاي استاندارد معرفي شده توسط وي معادل  SMFشماره يک ميباشد.

 2-6ريزرخساره  :O2پالنکتونيک فرامينيفرا اسپيکوليت بايوکالستيک وکستون
بافت اين ريزرخساره دانهريز و گل پشتيبان است .عناصر اصلي شامل فرامينيفرهاي پالنكتون ،اسپيكول اسفنج و
فرامينيفرهاي بنتيک ريز از جمله لنتيکولينا و مارسونال ميباشد .مقادير اندکي از قطعات پوستهي دوکفهايها و به ندرت
شوفاتال ،به عنوان عناصر فرعي در اين ريزرخساره مشاهده ميشوند (تصوير .)2-5
حضور فرامينيفرهاي پالنكتون در زمينهي ميكرايتي تيره و عدم وجود جلبکهاي آهكي بيانگر تهنشست اين ريزرخساره در
زير عمق نفوذ نور و در منطقهي عميق درياي باز ميباشد .افزايش فراواني فرامينيفرهاي پالنكتون ،حضور فرامينيفرهاي
بنتيک کوچک ،حذف راديولرها و نيز کاهش مقادير اسپيكول اسفنج نسبت به ريزرخسارهي قبلي ،سبب قرارگيري اين
ريزرخساره در بخشهاي کمعمقتر از ريزرخسارهي قبلي ميشود .همچنين حضور فرامينيفرهاي بنتيک حاکي از شرايط با
اکسيژن پايين و کمبود مواد غذايي ميباشد [ .]30حضور لنتيکولينا نيز نشان دهندهي زون انتقالي شلف مياني به شلف
خارجي است [ .]24با توجه به مجموعه فوني ذکر شده و نيز موقعيت چينهنگاري محيط تشكيل اين ريزرخساره به
بخشهاي عميق شلف مياني و يا بخشهاي کمعمقتر شلف بيروني نسبت داده ميشود .طبق تفاسير ارائه شده ،اين
ريزرخساره معادل  SMF 3و  FZ 2ميباشد [.]22
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 3-6ريزرخساره  : O3بايوکالستيک مادستون – وکستون
بافت اين ريزرخساره از مادستون تا وکستون متغير است .بايوکالستهاي اين ريزرخساره شامل مجموعهاي از اسپيكول
اسفنج ،خردههاي گاستروپود ،قطعاتي از اکينودرم و مقادير کمتري از فرامينيفرهاي پالنكتون ميباشد که به صورت پراکنده
در زمينهاي ميكرايتي قرار گرفتهاند (تصوير  .)3-5حضور فرامينيفرهاي پالنكتون حاکي از کاهش انرژي و افزايش عمق
ميباشد [ 22و  ]17اين ريزرخساره را با توجه به نوع آلوکمهاي ذکر شده و نيز جايگاه چينهشناسي آن (بين دو
ريزرخسارهي  O2و  ،) O4به بخش عميقتر شلف مياني نسبت ميدهيم.

 4-6ريزرخساره  :O4بايوکالستيک داسيکالداسهآ پلوئيدال ديسکوئيداربيتولينا پکستون
آلوکم اصلي اين ريزرخساره اربيتولينيدهاي کامال کشيده و نسبتا صفحهاي شكل هستند .عالوه بر آن جلبکهاي سبز
داسيکالد و پلوئيدهاي فراوان نيز از اجزا اصلي به شمار ميروند که همگي در زمينهاي ميكرايتي قرار گرفتهاند .از عناصر
فرعي اين ريزرخساره ميتوان به اکينودرمها اشاره کرد .فرامينيفرهاي پالنكتون نيز به مقادير اندک در اين ريزرخساره
مشاهده ميشوند (تصوير .)4-5
بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران ،تغييرات ريختشناسي صدف اربيتولينيدها (نسبت قطر به ضخامت)
با عمق و شرايط حاکم بر محيط رسوبگذاري در ارتباط مستقيم است [ 42و  .]18 ،26 ،27 ،28آنها معتقدند
اربيتولينيدهاي ديسكوئيد با نسبت ضخامت به قطر کم مربوط به محيط شلف مياني ميباشند [ 40و  ]24بنر و سايمونز
[ ]18عمق زيستگاه اربيتولينها را بين  10تا  50متر برآورد کردهاند .مشاهدهي تنوع زياد جانوري و ارتباط فرامينيفرهاي
بنتيک و پالنكتون و کمياب بودن ميليوليدها حاکي از رسوبگذاري در شرايط سكوي درياي باز هستند [ .]1با توجه به
تفاسير ارائه شده به نظر ميرسد اين ريزرخساره مربوط به  FZ 4و معادل  SMF 18فلوگل [ ]22باشد.

 5-6ريزرخساره  : L1بايوکالستيک اينتراکالستيک پلوئيدال اربيتولينا پکستون -گرينستون
بافت اين ريزرخساره از پكستون تا گرينستون متغير است .اجزا اصلي شامل اربيتولينهاي مخروط بلند و کوتاه (مخروط
کوتاهها غالباند) ،به همراه پلوئيدها و اينتراکالستها و اجزا فرعي شامل مقادير کمتري از جلبکهاي سبز داسيکالد،
مقادير اندکي از ميليوليد و خردههاي اکينودرم ميباشد (تصوير  .)1-6با توجه به اين که در اين ريزرخساره ميزان دانهها
نسبت به ميكرايت بيشتر است و حتي در برخي نمونهها سبب توليد بافت گرينستون شده است ميتوان گفت انرژي محيط
از متوسط تا نسبتا زياد متغير است .بر اساس مطالب ذکر شده اين ريزرخساره را ميتوان متعلق به  FZ 7مدل فلوگل
[ ]22دانست.

 6-6ريزرخساره  :L2بايوکالستيک وکستون
در اين ريزرخساره آلوکمهاي اصلي شامل فرامينيفرهاي بنتيک ريز از جمله شوفاتال و نيز جلبک سبز داسيکالد ميباشد.
اجزا فرعي اين ريزرخساره شامل قطعاتي از اکينودرم و اسپيكولهاي آهكي ميباشند که همگي در زمينه ميكرايتي به
صورت پراکنده قرار گرفتهاند (تصوير .)2-6
 |57نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،16پائيز و زمستان 1397

سمانه سليماني احمدي ،حسين وزيري مقدم ،علي صيرفيان ،عزيزاله طاهري
تنوع و فراواني اندک فونا و نيز غالب بودن ميكرايت حاکي از انرژي پايين محيط و ارتباط ضعيف آن با درياي باز است
[ .]22همچنين تنوع کم روزنداران حاکي از شرايط نامساعد براي زندگي موجودات در محيطهاي محصور شده و کم عمق
است .حضور جلبکهاي سبزداسيکالد و نيز فرامينيفرهاي بنتيک ريز نشاندهنده قرارگيري محيط در زون نوري است.
بنابراين ،اين ريزرخساره را ميتوان به بخش مياني الگون نسبت داد [.]22

 7-6ريزرخساره  :L3بايوکالستيک کونيکاربيتولينا وکستون – پکستون
آلوکمهاي اصلي اين ريزرخساره شامل اربيتولينهاي مخروط بلند هستند که در زمينهي ميكرايتي قرار گرفتهاند .ساير
بايوکالستها شامل مقاديري از جلبکهاي سبز داسيکالد و خردههاي اکينودرم ميباشند .از اجزا فرعي اين ريزرخساره
ميتوان به قطعاتي از پوستهي دوکفهايها و گاستروپودها اشاره کرد (تصوير  .)3-6در برخي مقاطع اين ريزرخساره شاهد
حضور اسپيكولهاي آهكي هستيم (تصوير  .)4-6در اين ريزرخساره نيز شاهد تنوع و فراواني اندک فرامينيفرهاي بنتيک و
اجزا اسكلتي هستيم .حضور دانههاي اسكلتي از جمله جلبکهاي سبز و اربيتولينهاي مخروط بلند حاکي از رسوبگذاري
در شرايط کم عمق و نسبتا محدود بخش الگون محصور است .اين ريزرخساره در  FZ 8فلوگل [ ]22ميباشد.

 8-6ريزرخساره  :L4بايوکالستيک داسيکالداسهآ پلوئيدال اربيتولينا پکستون
آلوکم اصلي اين ريزرخساره را مخلوطي از اربيتولينهاي مخروط کوتاه و مخروط بلند به همراه پلوئيدها و جلبکهاي سبز
داسيکالد تشكيل ميدهند که در زمينهاي از ميكرايت قرار گرفتهاند .در اين ريزرخساره ميليوليدها با مقادير اندک جزو
عناصر فرعي قرار ميگيرند .ساير بايوکالستها شامل فرامينيفر هاي بنتيک ريز مانند مارسونال ،تكستوالريا ،نووالزيا
وسودوليتئونال ميباشد (تصوير  .)5-6وجود مقادير باالي گل آهكي در بين دانهها حاکي از وجود يک محيط با انرژي
متوسط است .همچنين حضور جلبکهاي سبز داسيکالد ،فراواني اندک موجودات حساس به شوري از جمله اکينودرم و
براکيوپود و در عوک حضور اجزاي اسكلتي مثل اربيتولينهاي مخروطي شكل و ميليوليد تاييد کنندهي تشكيل ريزرخساره
در محيط کم عمق و با چرخش نسبتا محدود آب الگون و شلف داخلي است [ 43و  .]24بر اساس تفاسير ارائه شده در
باال اين ريزرخساره را ميتوان متعلق به  FZ 7تا  FZ 8دانست.

 9-6ريزرخساره  :L5ليتوکوديوم بايوکالستيک اينتراکالستيک اربيتولينا پلوئيدال پکستون  -گرينستون
آلوکمهاي اصلي اين ريزرخساره شامل جلبک ليتوکوديوم ،اينتراکالستها ،اربيتولينهاي مخروطي شكل و پلوئيدها
ميباشند .اجزا فرعي اين ريزرخساره شامل مقادير کمتري از جلبک سبز داسيکالد و اکينيد ميباشد (تصوير  .)6-6با توجه
به گسترش وسيع جلبک ليتوکوديوم و وجود فرامينيفرهاي شاخص محيط الگون مانند ميليوليدها و فرم مخروطي
اربيتولينها و نيز جلبک داسيکالداسهآ ،محيط رسوبي اين رخساره ،محيط الگون محصور ميباشد [ 38و .]21 ،34
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شکل  -5ريزرخساره هاي مربوط به درياي باز از منطقه عميق به کم عمق ،در برش تاقديس آنه
 :1ريزرخساره  :O1اسپيكوليت راديوالريا وکستون – پكستون ) :2 ،(D53ريزرخساره  :O2پالنكتونيک فرامينيفرا اسپيكوليت بايوکالستيک وکستون ) :3 ،(D32ريزرخساره : O3
بايوکالستيک مادستون – وکستون ) :4 ،(D42ريزرخساره  :O4بايوکالستيک داسيکالداسهآ پلوئيدال ديسكوئيد اربيتولينا پكستون ).(D181

 :1ريزرخساره  : L1بايوکالستيک اينتراکالستيک پلوئيدال اربيتولينا پكستون –گرينستون ) :2 ،(D155ريزرخساره  :L2بايوکالستيک وکستون )3 ،(D0و :4ريزرخساره  :L3بايوکالستيک
کونيکاربيتولينا وکستون – پكستون ) :5 ،(D190ريزرخساره  :L4بايوکالستيک داسيکالداسهآ پلوئيدال اربيتولينا پكستون ) :6 ،(D179ريزرخساره  :L5ليتوکوديوم بايوکالستيک
اينتراکالستيک اربيتولينا پلوئيدال پكستون – گرينستون ).(D150
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شکل  -7ستون ريزرخسارههاي سازند داريان در برش تاقديس آنه
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 -7محيط رسوبي سازند داريان در برش تاقديس آنه
بر اساس مطالعات انجام شده بر روي مقاطع نازک ميكروسكوپي و بررسيهاي صحرايي و پتروگرافي سازند داريان در
برش مورد مطالعه ،تعداد  9ريزرخساره مربوط به محيط درياي باز و الگون شناسايي شده است .عدم مشاهدهي رخسارهي
سدي و نيز نبود شواهد رخسارهاي مربوط به پشتههاي زيردريايي در برش مورد مطالعه ،تاييد کنندهي عدم گسترش سد و
يا محدود بودن پشتههاي زيردريايي ميباشد.
بر اساس ريزرخسارههاي شناسايي شده و روند گسترش آنها و همچنين عدم وجود سد و ريف واقعي ،عدم وجود
رسوبات ريزشي و رخساره طوفاني ،عدم وجود لومپ و گريپستون در الگون محيط رسوبي سازند داريان در برش تاقديس
آنه به صورت يک شلف باز در نظر گرفته شده است (شكل .)8
ريزرخسارههاي  O1و  O2با حضور راديولر و فرامينيفرهاي پالنكتون و نيز اسپيكول اسفنج مربوط به شلف بيروني درياي
باز هستند .نوع بافت و آلوکمهاي موجود در اين  2ريزرخساره نشانگر تشكيل اين ريزرخسارهها در محيط با انرژي پايين
و عميق درياي باز ميباشد.
ريزرخسارهي  O3با توجه به بافت گل پشتيبان و نيز نوع آلوکمها (اسپيكول اسفنج ،مقادير کمي از فرامينيفرهاي پالنكتون،
گاستروپود و خردههاي اکينودرم) مربوط به بخش مياني شلف مياني با انرژِي کم ميباشد.
محيط رسوبگذاري ريزرخساره  O4با توجه به نوع بافت و نيز همراهي اربيتولينهاي کشيده و نسبتا صفحهاي شكل با
فرامينيفرهاي پالنكتون و همچنين حضور جلبک سبز داسيکالد ،باالي زون نوري در شلف مياني واقع در درياي باز تعيين
شده است.
ريزرخسارههاي محيط الگون ( L3 ،L2 ،L1و  L4و  )L5با حضور اربيتولينهاي مخروطي شكل به همراه ميليوليد ،جلبک
سبز داسيکالد و فرامينيفرهاي بنتيک ريز از جمله مارسونال مشخص ميشوند .در ريزرخسارهي  L1نوع بافت ،حضور
اينتراکالست و پلوييدها حاکي از انرژِي نسبتا باالي محيط ميباشد.

شکل  -8محيط رسوبي سازند داريان در برش تاقديس آنه
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 -8نتيجه گيري
سازند داريان در برش تاقديس آنه داراي  196متر ضخامت و متشكل از سنگ آهکهاي تودهاي تا ضخيماليه ،گاها متوسط
و نازکاليه با ميان اليههاي مارن و آهک مارني و داراي اربيتولين ميباشد .در اين برش ،سازند گدوان در زير و سازند
کژدمي در باالي سازند داريان قرار دارد .در اين منطقه سازند داريان بر اساس تغييرات سنگ شناسي ،رنگ و ضخامت به 9
واحد سنگي تفكيک شده است .همچنين حضور زبانهاي از آهکهاي نازکاليه شيلي متورق حاوي افقهاي چرت بين
اليهاي سبب تفكيک سازند داريان به دو بخش زيرين و بااليي شدهاست .با مطالعه تعداد  114مقطع نازک ميكروسكوپي
تهيه شده از برش مورد مطالعه ،در مجموع تعداد  24جنس و  22گونه از فرامينيفرهاي بنتيک و پالنكتون به همراه مقادير
زيادي از قطعات جلبک سبز داسي کالد ،اکينيد و گاستروپود و نيز مقادير کمتري از جلبک ليتوکوديوم شناسايي شد و با
استفاده از زونبندي ارائه شده توسط شرودر و همكاران [ ]41و همچنين زونبندي ارائه شده توسط جيمز و وايند []29
تعداد  4زون و  1زيرزون شناسايي گرديده است  .اين زونها سن آپتين پيشين – آلبين را براي سازند داريان در برش مورد
مطالعه مشخص ميکنند .مطالعه و بررسي مقاطع نازک تهيه شده از سازند داريان در برش تاقديس آنه منجر به شناسايي
تعداد  9ريزرخساره تشكيل شده در درياي باز و الگون شده است.
عدم وجود سد و ريف واقعي ،عدم وجود رسوبات ريزشي و رخساره طوفاني و نبود لومپ و گريپستون در الگون سبب
شده است که محيط رسوبي سازند داريان در برش مورد مطالعه به صورت يک شلف باز در نظر گرفته شود.

سپاس و قدرداني
از تحصيالت تكميلي دانشگاه اصفهان جهت فراهم کردن امكانات اين پژوهش و حمايت مالي سپاسگزاري ميگردد.
همچنين از داوران مقاله آقايان دکتر علي بهداد و دکتر علي رحماني تشكر و قدرداني مي گردد.
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علل پيدايش نفت سنگين در خليج فارس
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*

تعدادي از غني ترين مخازن نفت سنگين و آسفالت طبيعي در بخش ايراني خليج فارس در جهت  NW-SEشبه جزيره قطر و
حواشي ان رخداده است .اغلب ساختمانهاي زمين شناسي که در مسير کمان قطر قرار گرفتهاند داراي نفت سنگين و آسفالت طبيعي
در طبقات پسا ژوراسيک ان است  .يكي از فاکتورهاي اصلي زمين شناسي که باعث تجمع نفت سنگين در ميان تعدادي از
ساختمانهاي زمين شناسي اين منطقه تاثير گذار بوده عامل باال زدگي کمان قطر را ميتوان نام برد .اين رخداد،باعث ايجاد تفاوتهائي
بنيادي در واحدهاي زمين شناسي در بخش شمال شرق و جنوب غرب کمان قطر ( باال زدگي قطر) گرديده است.
باالزدگي باعث تقسيم ژئوسنكلينال خليج فارس بر دو بخش گرديده است .ليكن اين دو بخش همواره از ديدگاه رسوب گذاري يک
حوضه مرتبط بحساب مي آيد .فعاليت کوهزائي هيماليا " آلپ " در پايان ميوسن پليوسن تداوم بخش اين رخداده است .در اين
زمان چين خوردگي زاگرس بدون شک در شتاب بخشيدن به رشد بعضي از ساختمانهاي زمين شناسي اين ناحيه بسيار موثر بوده
است .از طرفي ساختمانهاي زمين شناسي واقع در شبه جزيره عربستان و بخش عربي خليج فارس ظاهرا" کمتر دستخوش اين
حرکات کوهزائي قرار گرفته است.
خليج فارس ،نفت سنگين ،کمان قطر ،درز وشكاف ،شكشتگي ،ميادين فرزاد ،فردوس وهامون.

علل پيدايش نفت سنگين در خليج فارس...

-1مقدمه
بطور اجمال ميتوان رخداد نفت سنگين در حواشي کمان قطر را ميتوان ناشي از عوامل زمين شناسي زير دانست :
.1ايجاد درز و شكاف در ميان سازندها بر اثر اعمال زمين ساخت " تكتونيک ".
.2کاهش ضخامت طبقات رسوبي پسا ژوراسيک.
.3تغييرات رخساره پوش سنگ بويزه پوش سنگ هيث از انيدريد به دولوميت و گهگاه نازک شدگي آن.
.4عدم وجود محيطهاي رسوبي مساعد رسوبي بمنظور ايجاد نفت سبک که نهايتا" ايجاد نفت سنگين را نموده است
(ضخامت کلي رسوبات حرارت فشار)].[3

شکل  -1نمايش مسير چينه شناسي زيرزمين از ميدان سلمان بسوي ميدان نفتي نوروز ،همراه با گسترش ميادين نفت سنگين مورد مطالعه.

-1-1تعريف نفت خام سنگين
نفت خام سنگين نفتي است که داراي غلظت باال که بسادگي در چاه نفت جريان نميابد .اين نوع نفت به اين دليل سنگين
ناميده ميشود که چگالي و چگالي نسبي ان بيش از نفت خام سبک ميباشد .در تعريف دقيق به هر نوع نفت خامي که
چگالي  APIان پايين تر از  20درجه باشد نفت خام سنگين گفته ميشود .در سال  2010شوراي جهاني انرژي نفت فوق
سنگين را نفت خامي تعريف کرد که درجه APIان زير  10درجه و گرانروي ان بيش از  10000سانتي پواز نباشد .شکل
 1کسترش ميادين نفت گاز در خليج فارس و همچنين  ،موقعيت ميادين نفت سنگين مورد مطالعه را در خليج فارس را
نشان ميدهد.

 -2زمين شناسي ناحيه اي خليج فارس و حواشي آن
به استثناي شمال شرق ايران ،خاورميانه از اواخر کامبرين تا کرتاسه مياني بدون تغيير اساسي همراه بوده که در بر گيرنده
بخش وسيع عربستان و پالت فرم خاورميانه را شكل ميدهد .رسوبات اين پالت فرم تحت تاثيرات جزيي حرکات
خشگي زايي قرار گرفته است که باعت انقطاع رسوبگذاري محلي و يا ناحيه اي را متحمل شده است.
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در خالل پرمين بااليي تا کرتاسه مياني رخساره هاي کربناته در اين ناحيه کربناته غالب بوده ،که بصورت دگرشيب بروي
رسوبات غير دريايي يا درياي بسيار کم عمق تخريبي پرمين تحتاني يا طبقات قديمي تر دراغلب نواحي نهشته شده است.
شکل  2نم اينگر رخداد هاي تكتونيكي همراه با گسترش منابع نفت و گاز ،و تغييرات جانبي چينه اي را در بخش هاي
گوناگون در خليج فارس را بنمايش مي گذارد4 ] .و.[5

شکل  -2چينه شناسي و گسترش تغييرات هم ارز جانبي آن ،تکتونيک و سيستم نفتي شرق خليج فارس جنوب ،غرب و شمال خليج فارس،
تغيير يافته بشري  2017و .2007
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علل پيدايش نفت سنگين در خليج فارس...

 -3زمين ساخت خليج فارس و محدوده کمان قطر
-3-1اشکال زمين ساختي
اولين حرکات تكتونيكي قابل تشخيص در ميان ژئوسينكلينال خليج فارس در خالل ژوراسيک و کرتاسه رخداده است .در
اين زمان حرکت نمكهاي پرکامبرين باعث ايجاد گنبدهاي زيادي در اين ناحيه گرديده که امروزه قابل تميز مي باشند.[6] .
اغلب ساختمانهاي زمين شناسي که امروزه از سازندهاي ژوراسيک و کرتاسه آن نفت استخراج مي گردد رشد و تكامل
خود را در اين زمان شروع نمودهاند .فعاليتهاي تكنونيكي پراکنده ديگر،اصوال" به مناطق با ثبات محدود ميگردد که
هيچگونه فعاليت تكتونيكي پر وسعت ناحيهاي تا پايان ژوراسيک يا اوايل کرتاسه در ان نواحي مشاهده نشده است .در
خالل اوايل کرتاسه يک فعاليت تكتونيكي که باعث تشكيل شبه جزيره قطر شكل 3و (4باجهت شمال جنوب) رخداده
است ]7و [8و].[9

شکل  -3نمايانگر سپر عربستان ،زمين ساخت و اشکال آن ،حوضه هاي رسوبگذاري نمک هاي اينفراکامبرين.
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شکل  -4حوضه رسوبگذاري ژوراسيک در خليج فارس که بر اثر باال زدگي کمان قطر ،ژئوسنکلينال خليج فارس را به دو بخش تبديل کرده
است.

ساختمان زمين شناسي کوه موند
کوه موند يک تاقديس عظيم با امتداد شمال غرب – جنوب شرق به درازاي  90کيلو متر و پهن اي  16کيل ومتر در جن وب
شرق بندر بوشهر در امتداد خليج فارس امتداد دارد .[17].اين ساختمان يک تاقديس تا حدودي قرينه ليكن اين تاق ديس
بوسيله تعداد زيادي گسل قطع گرديده و در بخش مرکزي و در محدوده يالهاي تاقديس ايجاد جابجايي نموده است .ش يب
 |70نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،16پائيز و زمستان 1397

علل پيدايش نفت سنگين در خليج فارس...
ميانگين يال جنوب شرقي و شمال غربي به ترتيب  17و  15درجه گزارش شده است [15 ].اين تاقديس بيشتر تحت تاثير
تكتونيک زاکرس قرار گرفته است .عمليات اکتشاف کوه موند با حفاري چاه چاه اکتشافي شماره  1در سال  1931م يالدي
و با هدف ارزيابي مخازن آسماري و گروه بنگستان در سازند سروک آغاز شد.حفاري چاههاي موند  2و  5در فاصله زماني
 1959تا  1977با هدف ارزيابي مخازن گازي افقهاي پرمين شامل سازندهاي کنگان،داالن و فرق ان در گ روه ده رم انج ام
گرديد .در سال  1363گروه مطالعاتي طرح اکتشاف نفت سنگين کشور،اکتشاف اصولي نفت مي دان ک وه مون د را ب ا حف ر
اولين چاه اکتشافي نفت سنگين (چاه موند )6تا افق سازند سروک آغاز نمود.
نتايج اوليه حفاري و تكميل چاه موند  6در دو مخزن کربناته جهرم و سروک حاکي از وجود چن دين ميلي ارد بش كه نف ت
سنگين با درجه مرغوبيت ) API (10-8در سازند جهرم ،و با درج ه مرغوبي ت ) IPA (14-12در س ازند س روک را
گزارش ميدهد .در سال  1367حفاري چاه موند ،7با هدف تعيين حدود مخزن س روک،تعيين س طح تم اس آب و نف ت و
تخمين دقيقتر مقدار نفت در جاي اين ميدان انجام گرفت.
بازنگري در برنامههاي توسعه ميادين نفت و گاز کشور و نظر به اهميت آشنايي با فنآوري استخراج،فرآوري و انتقال نف ت
سنگين،طرح اکتشاف نفت سنگين از سال  1378تحت عنوان"طرح مطالعاتي ميادين نفت س نگين"تح ت پوش ش ش رکت
مهندسي و توسه نفت قرار گرفت .طرح توسعه ميادين نفت سنگين از ميان  18ميدان شناخته ش ده و مش اهده ش ده نف ت
سنگين و بسيار سنگين،با ملحوظ نمودن درجه مرغوبيت نفت ،نوع مخزن و امكانات ميادين مورد مطالعه شناخته شده ،کوه
موند را در منطقه خشكي به عنوان ميادين اولويتدار جهت انجام پروژههاي مطالعاتي و عملي اتي و مي دان فردوس ي را در
منطقه فالت قاره جهات انجام مطالعات مقدماتي انتخاب نمود.
در اولين مرحله توسعه ميدان کوه موند،لرزهنگاري سه بعدي را ب ا ه دف بررس ي دقي قت ر اف قه اي جه رم و س روک و
پديدههاي زمينشناسي تحت االرضي مخازن ميدان ،تعيين گستره افقي و عمودي و ارزيابي برخي از پارامترهاي مخزني در
اولويت برنامهها قرار دارد  .با وجود مشكالت فروان ناشي از عوامل محيطي و اجراي ي و عملي ات کس ب اطالع ات را در
فروردين ماه  82تكميل نمود.ضمنا با توجه به شكستگيهاي فراوان مخازن کربناتي ميدان ک وه مون د و نظ ر ب ه ض رورت
دستيابي به مدل شكستگيهاي مخ زن در مراح ل تزري ق بخ ار اب ،اطالع ات ل رزهنگ اري ب ا اس تفاده از روش LSVS
(لرزهنگاري جانبي)در تابستان  82برداشت گرديد1] .و.[2

-2-4ساختمانهاي زمين شناسي ( Hهامون)
اين ساختمان مانند ديگر ساختمانهاي زمين شناسي در خل يج فارس منشاء گنبد نمكي داشته ،در افق ژوراسيک باالئي اين
ساختمان داراي  45مايل مربع گلوژر سطحي با  1000فوت کلوژر قائم ميباشد .مطالعه لرزهنگاري شروع رشد و تكامل اين
ساختمان را از دوره ترياس تا دوران چهارم مشخص ميكند[10].
هدف هاي اوليه جهت ارزيابي اين ساختمان نفتي ارزيابي کرتاسه تحتاني ،ژراسيک بااليي ،ژراسيک مياني و هدف هاي
ثانويه اين ميدان سازند آسماري ،ختايا و مدود گزارش گريده است.ارزيابي هاي اوليه نشانگر وجود نفت با گراويتي 18
 APIدر سازند آسماري  ,در سازند ختايا با گراويتي  API 20که قابل توليد بوده کشف گرديده است .در سازند تاماما
با ضخامت  480پا اسفالت در اليه هاي آهكي متخلل اين سازند ديده شده.مقادير جزيي نفت سنكين در سازند عرب و
پوش سنگ انيدريدهيث مشاهده گرديده [3].

F
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ساختمان زمين شناشي فردوس )( Fدر مرکز خليج فارس واقع شده .اولين چاه اکتشافي اين ميدان در سال 1965و تا
عمق  7600پايي حفاري گرديد .اينن حفاري تا زوراسيک مياني ادامه يافت که به يک ضخامت عظيم کربناتي کرتاسه
اغشته به نفت سنگين برخورد نمود. [ 11 ].با حفاري دومين چاه بر روي اين ميدان عالوه به افق هاي مخزني فوق بخش
ژوراسيک بااليي ان،بنام سازند عرب همچنين به نفت سنگين برخورد نمود .براساس اطالعات لرزهنگاري اين ميدان،
شكل گنبدي داشته که محور شمالي ،جنوبي آن طويل تر است .حرکات نفوذي توده نمک کامبرين نقش موثري در ايجاد
ساختمان ) (Fفردوس داشته است .بر اين اساس رشد و تكامل اصلي آن در کرتاسه تحتاني تا کرتاسه فوقاني تداوم داشته.
حدودا"  %50رشد و تكامل اين تاقديس در اين دوره انجام پذيرفته است .همچنين در دوران سوم و احتماال" با کوهزائي
آلپ تكامل و تكوين کامل اين ساختمان زمين شناسي انجام گرفته است[3] .سازند کرتاسه تحتاني در ساختمان  Fلبريز
از مواد هيدروکربور سنگين با  9 APIتا  16با غلظت زياد و تا نقطه ريزش " " Spill Pointمي باشد .در اين ميان به
ترتيب اهميت انباشتگي نفت :در سازند راتاوي سولي ،و بخش هاي سازند عرب شامل سه بخش  B ، Aو  Cمورد
ارزيابي قرار گرفته است .جدول  1به تفصيل تجمع نفت سنگين را در سازندهاي مختلف ميدان فردوس نشان مي دهد
[3].

FB
ساختمان  FBيک ساختمان زمين شناسي با جهت شمال جنوب ميباشد يال شمالي اين ساختمان بسيار گسله ميباشد،
عدم تقارن اين ساختمان بسيار چشمگير است  [12].در اين ساختمان رخداد هاي تكنونيكي تقريبا" يكسان با ميادين
مجاور بوده است .اين فعاليتهاي تكتونيكي در اواخر کرتاسه مياني شديد بوده بطوريكه دگرشيبي اواخر کرتاسه مياني باعث
حذف مقادير زيادي از رسوبات سازندهاي سنومانين تورونين "سازندهاي (ميشريف و خاتيا) گرديده است )شكل .(5
افزايش شديد تدريجي شيب طبقات بسمت قاعده ژوراسيک بحدود  60تا  70درجه در عمق  7600فوتي ميرسد[.]3
تظاهرات نفتي در چاه شماره يک اين ميدان نماينگر  56متر اسفالت و نفت مرده از کف درياتا عمق  56متري قابل گزارش
گرديده است  .بطور کلي ميتوا ن بيان داشت در سازند هاي فارس ( ميوسن) آسماري ،جهرم و همجنين در سازند هاي
گورپي ،مادود و کژدمي حاوي اسفالت بوده .در ضمن سازند هاي شعيبا(کرتاسه پاييني) سنگ اهک مملو از اسفالت و
نفت غير قابل حرکت ميباشد .ليكن در سازند ياماما و سولي محتوي اب شور با اثرات جزيي نفت و سازند عرب کامال
محتوي اب شور ميباشد .[3 ].

F-A
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شکل  -5مقطع چينه شناسي زير زمين از ميدان نفتي سلمان واقع در جنوب شرق خليج فارس ،بسوي ميدان نفتي نوروز شمال غرب

با مطالعاتي که برروي ميادين موند هامون ،فردوس ،فرزاد ب و فرزاد آ( Mond_ 3H1 – F2- FB1 – FA1) ،
انجام گرفته نتيجه گيري ميشود که اغلب اين ميادين در سازندهاي بعد از ژوراسيک حاوي نفت سنگين و آسفالت طبيعي
بوده است .با توجه به موقعيت جغرافيائي اين ميادين ميتوان نتيجه گرفت که تجمع نفت سنگين محدود به مناطقي مي
گردد که رسوبات کرتاسه آن نازک شده اشكال(  ،)8&7همچنين فعاليت تكتونيكي در آن مناطق شديد بوده که باعث ايجاد
شكاف و شكستگي در سازندهاي کم عمقتر شده است .در نتيجه هيدروکربورها به طبقات باالتر مهاجرت نمودهاند .اين
مناطق کم ضخامت در برگيرنده بخش مرکزي خليج فارس مي باشد(شكل  .)8قابل ذکر است ،مواد نفتي سبک محدود به
مناطقي مي گردد که حاوي رسوبات ضخيم اليه بوده است .که در بخش شمال غرب و شمال شرق خليج فارس واقع
هستند .شكل شماره  1نمايانگر چينهشناسي و هم ارز جانبي ان در بخش هاي گوناگون خليج فارس ،تكتونيک و هم
چنين سنگ مخزنهاي اصلي را بنمايش ميگذارد .بطور خالصه ميتوان گفت که  :در چاه  F – A1عدم وجود آسفالت
طبيعي و يا نفت سنگين با مقادير مهم در سازندهاي پسا ژوراسيک ,در چاه  F – B1وجود نفت سنگين "آسفالت طبيعي
" در سازند جهرم بضخامت  500متر مملو از نفت سنگين و آسفالت طبيعي مي باشد .همچنين سازند شعيبا با تخلخل
 %30حاوي نفت سنگين " آسفالت " با درجه اشباعي آب نزديک به صفر مي باشد .با مطالعه بر روي زمين شناسي
ساختماني ميادين ياد شده تغييرات ضخامت رخساره محيطهاي رسوبي سازندهاي پسا ژوراسيک بسبب عملكرد عوامل
تكتونيكي در رابطه با تكامل ميادين فوق الذکر ,تئوريهاي زير را ميتوان جهت رخدادو پيدايش نفت سنگين در بخش
مرکزي خليج فارس بيان نمود [3].
-1نشت و فرار هيدروکربورهاي سبک از پوش سنگ بسمت باال بسبب عدم مناسب بودن پوش سنگ يا مهاجرت جانبي،
امكان پذير گرديده است .اين عمل احتماال" مقاديري از هيدروکربورهاي سبک را در زمان کرتاسه به جهت فعاليت
تكتونيكي " ايجاد شكاف و درز  " Fracturingبسمت باال هدايت نموده است (.فرارهيدورکربورهاي سبک)][3
-2جدائي حوضههاي رسوبي ( شکل  )4باعث شده است که بصورت پي در پي هيدروکربورهاي سنگينتر از حوضههاي
رسوبي عميقتر به حوضههاي رسوبي کم عمقتر و کناري وارد شود ،همانطوريكه قبال" اشاره شد رخداد نفت سنگين
منحصر به رسوبات کم ضخامت کرتاسه در بخش مرکزي خليج فارس مي گردد و نفت سبک در نواحي که ضخامت
رسوبات بيشترتر مي گردد محدود مي شود .عامل ديگري که بيانگر علل تجمع نفت سنگين در ناحيه مرکزي خليج فارس
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مي باشد موقعيت ساختماني ميدانهاي نفت سنگين در خليج فارس مي باشد .نقشههاي ساختماني خليج فارس بيانگر اين
حقيقت مي باشند که نواحي تجمع نفت سنگين در مناطق مرتفع (کم عمق) [( .]3شکل  )6که رسوبات کرتاسه آن
ضخامت کمتري را][14داراست در برميگيرد )اشکال7و( 8
-3بارزترين نظريه جهت رخداد نفت سنگين چه براي ساختمان  Fو ديگر ميادين اين بخش از خليج فارس ،نظريه
(نفت نارس  ) Juvenile Oil Theoryمي باشد .در اين نظريه مواد آلي موجود در رسوبات هرگز به اندازه کافي تحت
حرارت و فشار مناسب قرار نگرفته است که بتواند هيدروکربورها را به اجزاء سبکتر تبديل نمايند .اين بدليل عدم وجود
ضخامت کافي رسوبات ميباشد،که سبب پرشدگي مخزنهاي راتاوي  Sulaiy – Ratawiدر ساختمان  Fرا قابل تفسير
مينمايد[3] .
از آنجائيكه بيشترين مقدار رشد ساختمان  Fدر خالل دوران سوم زمين شناسي رخداده است ،بنابراين رشد و تكامل اين
ساختمان مي بايستي بوسيله آخرين مهاجرت نفت به ساختمان همراه گردد .آزمايش بر روي نوع نفت ساختمان  Fنمايانگر
انباشتگي نفت بيش از يک مرحله در مخازن را بيان مي کند .بعبارت شفاف تر نفت از يک مخزن ديگري به داليل گوناگون
زمينشناسي مهاجرت نموده اند که با آخرين حرکات تكتونيكي تكامل و رشد ساختمان ادامه يافته ،در نتيجه مخزن راتاوي
و سولي توسط نفت مخزن عرب پر گرديده است .آزمايشات و تجزيههاي نفت موجود در ساختمان  Fنشانگر تشابهات
در ويژگيهاي بين نفت ژوراسيک (عرب) و نفت مخزن کرتاسه مي باشد .احتماال" رشد و تكامل ساختمان زمين شناسي F
بعلت نيروهاي گوناگون تكتونيكي باعث ايجاد گسلها و شكافها که در نتيجه سبب مهاجرت نفت ژوراسيک ساختمان ،F
به مخازن باالتر شده است[3].

شکل  -6نقشه ساختماني افق پرمين ،نمايش باال زدگي کمان قطر ،بشري .2006

مغزههاي گرفته شده از مخزن عرب اليههاي انيدريتي اين سازند در چاه  F2شامل درزه و شكافهاي متصل بهم مي باشد
که حاوي ذرات و اثرات نفت در ميان اين درزهها و شكافها بوده است .اين خود مبين حرکت و مهاجرت نفت بميان
اليههاي متراکم مي باشد .اندازهگيري ميزان فشار توسط ( )D. S.Tدر مخازن کرتاسه و ژوراسيک نشانگر فشار بيشتر در
مخزن ژوراسيک ميدان (فرودوس)  Fمي باشد که اين خود جهت مهاجرت قائم نفت موثر مي باشد .حقيقت ديگري که
ميتوان جهت مهاجرت قائم نفت اظهار داشت وجود نفت در بخشهاي عرب  B ، Aو  Cمي باشد ليكن در عرب D
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علل پيدايش نفت سنگين در خليج فارس...
عليرغم خاصيت پتروفيزيكي مناسب,تهي از نفت مي باشد و فقط حاوي آب شور گزارش گرديده  .[3].از آنجاييكه مخزن
عرب  Dاز نقطه نظر تخلخل و تراوايي بسيار حائز اهميت مي باشد و در ميادين ديگر خليج فارس مخزن بسيار مهم
بشمار مي رود اين پديده خيلي غيرعادي بنظر مي رسد که بخشهاي باالئي مخازن عرب حاوي نفت بوده باشد ليكن
بخش پائيني ( ) Dکه يک مخزن عظيمي مي باشد تهي از نفت باشد که اين خود گوياي نظريه مهاجرت قائم نفت به
سازندهاي باالتر (کرتاسه) مي باشد .بطور کلي مهمترين بياني که مي توان براي تجمع نفت در ساختمان  Fاظهار نمود
عبارتند از اينكه :
نفت سنگين تشكيل يافته در اليههاي کرتاسه )اشكال 7و ( 8و ژوراسيک يک نفت نارس بوده که بسبب عدم کافي بودن
ضخامت رسوبات ] [ 16جو در نتيجه عمق مناسب ،همچنين آخرين رشد و تكامل ساختمان فردوس ( )Fبر روي پوش
سنگ ژوراسيک اثر نموده است که اجازه مهاجرت قائم نفت مخزن عرب را به مخازن کرتاسه تحتاني داده است.
بنابراين اين عمل خود باعث تخليه نفت عرب و پرنمودن مخازن راتاوي و سولي تا حد نقطه ريزش ()Spill Point
شده است[3].

شکل  -7نقشه هم ضخامت کرتاسه تحتاني ،مقياس خطوط ميزان  250پا .شکل  -8نقشه هم ضخامت کرتاسه مياني ،مقياس خطوط ميزان
 250پا.

 -6نتيجه گيري
پيدايش نفت سنگين در ميادين واقع در حواشي کمان قطر را ميتوان بصورت کلي بصورت زير خالصه نمود :اصوال باال
زدگي کمان قطر ميتوان بعنوان يک ناحيه در خور توجه

در نظر گرفت .اين ناحيه در بر گيرنده رسوبات مخزني

کربناته کم عمق که در سه جهت کمان قطر کسترش داشته است .داليل عدم حضور نفت سبک را ميتوان ناشي از نشت
نفت به اليه هاي باالتر بسبب عدم وجود سنگ پوش مناسب و عوامل تكتونيي دانست .از طرفي مهاجرت قايم نفت بسبب
پديده درز و شكاف در سنگهاي کربناته قابل مشاهده است .اين امر به وضوح در مخازن کربناته اين بخش که داراي درز و
شكاف بسبب فرايند زمين ساخت به وفور قابل ديد و توجيح مي باشد .از سويي در چاهايكه انيد ريد هيث کاهش
ضخامت داشته و يا کال از بين رفته قابل مشاهده است .در اليه هاي نازک انيدريدي بخش هاي مخزني عرب اغلب
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عليرضا بشري
 مهاجرت نفت تحت. نفت سبب مهاجرت قايم نفت شده است،ساختمانهاي زمين شناسي که داراي درز و شكاف ميباشد
فشار جريانهاي هيدروديناميكي سبب مهاجرت نفت بسمت اليه هاي کم عمق تر و ايجاد تجمع نفت سنگين در اعماق
 حرارت و فشار کافي سبب گرديده که شرايط، و عمق مناسب، عدم وجود شرايط محيطي مناسب رسوبي.کمتر کردد
.تشكيل نفت سبک در اين ناحيه فراهم نگردد

سپاس و قدرداني
نويسنده ازمدير عامل محترم وقت شرکت نفت فالت قاره ايران و معاونت محترم وقت اقاي مهندس خويي به سبب
 همچنين وزارت علوم تحقيقات و فناوري به جهت،حمايت و اجازه چاپ و مساعدت در امر حضور در کنفرانس
تخصيص ارز دولتي در راستاي ارايه مقاله در چهارمين کنگره جهاني نفت سنگين در شهر ادمنتون کانادا تشكر و قدرداني
 همچنين از داوران مقاله. شايان توجه است که اين مقاله با مطالعات انتشار يافته علمي جديد بهبود يافته است.مينمايد
.آقايان دکتر عزيز اله طاهري و دکتر علي برگريزان تشكر و قدرداني مي گردد
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تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند
سروک در يکي از ميادين نفتي ناحيه دشت آبادان
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چکيده
سازند سروک به سن آلبين  -تورونين يكي از مهمترين مخازن هيدروکربوري در جنوب و جنوب غربي ايران محسوب مي
شود .در اين پژوهش به منظور ارزيابي کيفيت مخزني از مطالعات پتروگرافي و داده هاي تخلخل و تراوايي مغزه يک چاه
مهم در يكي از ميادين نفتي دشت آبادان استفاده شده است .براساس مطالعات ميكروسكوپي  13ريزرخساره در قالب 4
کمربند پهنه جزر و مدي ،الگون ،پشته سدي و درياي باز براي نهشته هاي سازند سروک در ميدان نفتي مورد مطالعه
شناسايي شده است که بيانگر نهشته شدن بخش بااليي سازند سروک در يک محيط رمپ کربناته هموکلينال يا هم شيب
است .از جمله فرآيندهاي دياژنزي شناسايي شده مي توان به انحالل ،سيماني شدن ،دولوميتي شدن ،شكستگي ،تراکم،
نوشكلي ،ميكرايتي شد ن ،آشفتگي زيستي ،پيريتي شدن ،هماتيتي شدن ،فسفاتي شدن و سيليسي شدن اشاره کرد.
فرآيندهاي دياژنزي سازند سروک در سه محيط دريايي ،جوي و تدفيني رخ داده اند .از بين فرآيندهاي دياژنزي انحالل و
شكستگي مهمترين نقش را در افزايش کيفيت مخزني داشته اند و سيماني شدن ،تراکم و دولوميتي شدن مهمترين عامل
کاهش کيفيت مخزني بوده اند .با بررسي هاي چينه نگاري سكانسي  3سكانس رسوبي از نوع درجه سوم به سن تورونين،
سنومانين پسين و سنومانين مياني شناسايي شد و رخساره ها و فرآيندهاي دياژنزي در چارچوب آن مورد مطالعه قرار
گرفت .تطابق داده ه اي تخلخل و تراوايي مغزه نشان داد که کيفيت مخزني در اين سازند تحت تاثير رخساره ها و
فرآيندهاي دياژنزي بوده است .به صورتي که ريز رخساره هاي حاوي روديست بيشترين کيفيت مخزني را داشته اند.
باتوجه به فرآيندهاي دياژنزي ،رسوبي و داده هاي تخلخل و تراوايي ،رخساره هاي پشته سدي و درياي باز به سمت
خشكي بهترين کيفيت مخزني را داشته است.
کليدواژه :سازند سروک ،دشت آبادان ،محيط رسوبي ،فرآيندهاي دياژنزي ،چينه نگاري سكانسي ،کيفيت مخزني.

تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک...

 -1مقدمه
يكي از بهترين مخازن و ذخاير نفتي در جهان سنگ هاي کربناتي هستند .کيفيت مخزني کربنات ها به عوامل متعددي از
جمله توزيع فضاي رخساره هاي رسوبي ،تغييرات ثانويه مانند فرآيندهاي دياژنزي و سيكل هاي نهشته شدن مانند سيكل
هاي بزرگ مقياس و سكانس هاي رسوبي وابسته است ] .[28به طور کلي رخساره هاي رسوبي مقدار توزيع تخلخل و
تراوايي را در مخزن کنترل مي کنند ] .[33همچنين خصوصيات مخزني توسط فرآيندهاي دياژنزي و محيط هاي رسوبي
کنترل مي شوند .خاورميانه و به طور ويژه صفحه عربي ميزبان بيشترين ذخاير نفت و گاز در جهان است .جنوب غربي
ايران يكي از مهمترين مناطق نفتي در جهان مي باشد که در حاشيه شمال شرقي صفحه عربي قرار گرفته است ].[42
کمربند کوهزايي زاگرس در جنوب غرب ايران در نتيجه باز و بس ته شدن پهنه اقيانوس تتيس جوان و با برخورد صفحات
آفريقا – عربستان و اوراسيا شكل گرفته است ] .[14ناحيه دشت آبادان يكي از مهمترين نواحي هيدروکربوري ايران به
شمار مي رود که در حوضه زاگرس قرار گرفته است .سيستم نفتي کرتاسه مياني در حوضه زاگرس يكي از مهمترين
سيست م هاي نفتي ايران است .سازند سروک پس از سازند آسماري به عنوان دومين افق نفتي جنوب غربي ايران به حساب
مي آيد ] .[15رسوبات سازند سروک در پالت فرم ها و حوضه هاي درون شلف در حاشيه غيرفعال صفحه عربي نهشته
شده اند ] .[48مطالعات زيادي بر روي رخساره ها ،محيط رسوبي ديرينه ،فرآيندهاي دياژنزي ،چينه نگاري سكانسي و
کيفيت مخزني سازند سروک در ايران انجام شده است ] 1و  2و 3و 5و 10و 11و  23و  37و  38و  39و  .[43اما بر روي
سازند سروک در ميدان نفتي مورد نظر به دليل در دسترس نبودن داده ها مطالعات بسيار محدودي انجام و ضروري است
مطالعات جامع تري در آن صورت گيرد .هدف از اين مطالعه بررسي کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک با استفاده
از مطالعات پتروگرافي و تشريح مغزه در يكي از ميادين نفتي ناحيه دشت آبادان مي باشد .در اين مطالعه پس از ارزيابي
ريزرخساره ها ،رخساره ها و تعيين محيط رسوبي ،مطالعات دياژنزي صورت گرفته است .در ادامه براي درک بهتر کيفيت
مخزني بخش بااليي سازند سروک اين عوامل در قالب چينه نگاري سكانسي مطرح شده است .در نهايت با توصيف مغزه
و داده هاي در دسترس مغزه و تلفيق با مطالعات ميكروسكوپي بهترين زون مخزني سازند مورد نظر تعيين شد.

 -2موقعيت ميدان و زمين شناسي
جنوب غرب ايران يكي از شاخص ترين محدوه هاي نفتي در جهان محسوب مي شود ] .[42ميدان هاي هيدروکربني آن
داراي  2امتداد اصلي در پهنه زاگرس و صفحه عربي مي باشند .در زاگرس امتداد شمال غرب – جنوب شرق و در صفحه
عربي شمالي – جنوبي و شمال شرق – جنوب غرب است .در کرتاسه مياني فعاليت مجدد قائم بلوک هاي پي سنگي و
حرکت هاي زمين ساختي نمک سبب ايجاد چندين باال آمدگي از جمله بلندي هاي هنديجان و بورگان – آزادگان و پايين
آمدگي در فروافتادگي دزفول و دشت آبادان شده است ]4و .[6ميدان مورد نظر با روند شمالي – جنوبي در دشت آبادان به
عنوان يكي از زيرپهنه هاي ناحيه زاگرس (شكل  )1-Aو بر روي بلندي هاي ديرينه بورگان قرار گرفته است و شباهت
زيادي به حوضه مزوپوتامين عراق دارد ] .[6اين ميدان در  80کيلومتري غرب اهواز و  30کيلومتري جنوب غرب ميدان
جفير در مجاورت مرز ايران و عراق واقع شده است .تاقديس آن در سطح زمين فاقد هرگونه رخنمون بوده که توسط
آبرفت هاي زمان حاضر پوشيده شده است .در اين ميدان چهار سازند سروک ،کژدمي ،گدوان و فهليان به عنوان سازندهاي
مخزني شناسايي شده اند .با بررسي هاي جديدتر مشخص شده است که سازند ايالم و در بخش هايي از ميدان مورد
مطالعه قاعده سازند کژدمي معادل سازند بورگان در کشورهاي عربي نيز قابليت مخزني دارد .همچنين يک چاه اکتشافي تا
سازند نيريز حفر شده که براساس آن در سازندهاي افق ژوراسيک گاز نيز به ثبت رسيده است.
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آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني
سازند سروک به سن آلبين – تورونين در جنوب غربي ايران ،در حاشيه جنوب تتيس جديد رسوبگذاري کرده است ].[25
معادل هاي آن در کشورهاي همجوار عربي يكي از مهمترين سنگ هاي مخزني خاورميانه مي باشد ] 9و 25و.[32
تاريخچه تكتونيكي پيچيده زاگرس و صفحه عربي سبب پيچيدگي هاي گسترده در مخزن سازند سروک و معادل هاي
مجاور آن در کشورهاي عربي شده است ].[12
حد پاييني اين سازند در برش نمونه ] [4با سازند کژدمي تدريجي و همساز است و حد بااليي آن با مارن ها و شيل هاي
سازند گورپي قاطع است ] .[26در ناحيه دشت آبادان ،يک اليه نازک به ضخامت  5تا  10متر داراي سنگ شناسي آهک
شديد ا رسي و يا شيل به نام بخش الفان ،بين سازند سروک و ايالم قرار گرفته است و اين دو سازند را از يكديگر متمايز
مي کند (شكل  .)1-Bضخامت سازند سروک در چاه مورد مطالعه  615متر مي باشد که بخش بااليي آن به ضخامت 269
متر مورد مطالعه قرار گرفته است و سنگ شناسي آن غالبا شامل سنگ هاي آهكي تميز مي باشد .در بخش هايي ميان اليه
هايي از دولوميت هاي آهكي ،آهک دولوميتي و آهک حاوي رس ديده مي شود.

شکل  )A -1تقسيم بندي زيرپهنه هاي اصلي زاگرس ] )B ، [4ستون چينه شناسي کرتاسه در ناحيه دشت آبادان با اندکي تغييرات از ].[18

 -3روش مطالعه
در اين مطالعه مغزه هاي بخش بااليي سازند سروک به متراژ  269متر در يک چاه مهم در يكي از ميادين نفتي دشت آبادان
مورد تفسير و تشريح قرار گرفته شده است .جهت بررسي رخساره هاي رسوبي ،فرآيندهاي دياژنزي و چينه نگاري
سكانسي ،مطالعات ميكروسكوپي بر روي  694مقطع نازک صورت گرفته است .جهت تشخيص کاني کلسيت از دولوميت،
يک سوم از تمامي مقاطع نازک با محلول آليزارين سرخ و فروسيانيد پتاسيم به روش ديكسون ] [19از قبل توسط شرکت
مهندسي و توسعه نفت (متن) ر نگ آميزي شده بود .به منظور تعيين دقيق بافت رسوبي و نامگذاري کربنات ها ،از طبقه
بندي دانهام ] [20و امبري و کلوان ] [21استفاده شده است .جهت تعيين انواع ريزرخساره ها و تفسير محيط رسوبي از
مدل رسوبگذاري فلوگل ] [22و ويلسون ] [46استفاده شده است .انواع فرآيندهاي دياژنزي موجود از قبيل سيمان شدگي،
انحالل و ديگر موارد موثر بر کيفيت مخزني در بخش بااليي سازند سروک مطالعه و تعيين انواع تخلخل براساس تقسيم
بندي چاکت و پري ] [17انجام شد .مطالعات چينه نگاري سكانسي براساس مطالعه ريزرخساره ها و داده هاي پتروفيزيكي
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تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک...
به ويژه نگاره گاما به روش چيولت ] [29بوده است .به منظور مطالعه هرچه بهتر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند
سروک ،از داده هاي تخلخل و تراوايي  548پالگ تهيه شده از مغزه استفاده شده است.

 -4ارزيابي ريزرخساره ها و تعيين محيط رسوبي
براساس مطالعات پتروگرافي صورت گرفته بر روي بخش بااليي سازند سروک در ميدان نفتي مورد مطالعه 13 ،ريزرخساره
در قالب  4کمربند رخساره اي پهنه جزر و مدي ،الگون ،پشته سدي و درياي باز تشخيص داده شده است (جدول .)1
اجزاي غير اسكلتي شامل پلوئيد ،ليتوکالست ،کورتوئيد و اجزاي اسكلتي شامل روزن داران کف زي و شناور ،خارپوستان،
اسفنج ،استراکود ،نرم تنان ،روديست ،جلبک ،مرجان و بازوپايان بوده است .همچنين برخي اجزاي غير کربناتي نيز مانند
فسفات ،هماتيت و ....قابل مشاهده هستند که براساس فعل و انفعاالت دياژنزي به وجود آمده اند که در قسمت فرآيندهاي
دياژنزي به تشريح آن پرداخته شده است.

 -1-4کمربند رخساره اي پهنه جزر و مدي
ريزرخساره شماره  :1مادستون دولوميتي
زمينه اين ريزرخساره از ميكرايت تشكيل شده است و کم تر از  5درصد روزن داران کف زي شامل ميليوليد در آن ديده
مي شود که احتماال از محيط الگون منتقل شده اند .بلورهاي دولوميت آن شكل دار تا نيمه شكل دار و به مقدار  15تا 20
درصد در زمينه گلي است (شكل  .)2-Aاندازه دانه ها در اين ريزرخساره کلسي لوتايت است .در اين ريزرخساره فرآيند
آشفتگي زيستي ديده نشده است که بيانگر سختي شرايط براي زيست جانوران است .اين ريزرخساره در پهنه جزر و مدي
تشكيل شده است و معادل ريزرخساره استاندارد  RMF 22فلوگل ] [22مي باشد .مشابه اين ريزرخساره در تاقديس چناره
در جنوب غربي ايران توسط ] [1مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

 -2-4کمربند رخساره اي الگون
ريزرخساره  :2وکستون حاوي روزن داران کف زي
از جمله اجزاي اصلي تشكيل دهنده اين ريزرخساره انواع روزن داران کف زي شامل ميليوليد ،سودوليتونال ،تكستوالريا و
نزازاتا به ميزان  15تا  20درصد است .اجزاي غيراسكلتي آن پلوئيدها به ميزان  5تا  10درصد هستند که در زمينه اي از
ميكرايت قرار گرفته اند (شكل  .)2-Bاز ديگر اجزاي اصلي اين ريزرخساره که داراي فراواني کم مي باشد مي توان به
خرده هاي دوکفه اي ،خارپوست ،شك م پا ،جلبک ،خرده هاي روديست و کورتوئيد اشاره کرد .اندازه دانه ها کلسي لوتايت
تا کالكارنايت است .با توجه به بافت گل پشتيبان و وجود ميليوليد به عنوان شاخص آب هاي آرام و کم عمق ،اين
ريزرخساره در شرايط آرام محيط الگون محدود تشكيل شده است .اين ريزرخساره معادل ريزرخساره استاندارد

RMF 20

فلوگل ] [22است .مشابه اين ريزرخساره توسط ] [5در يكي از ميادين هيدروکربني جنوب غرب ايران شناسايي شده
است.
ريزرخساره  :3وکستون تا پکستون بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي
اجزاي اصلي اسكلتي اين ريزرخساره شامل خرده هاي خارپوست ،دوکفه اي ها ،مرجان و استراکود مجموعا به ميزان 30
درصد مي باشد .روزن داران کف زي مانند ميليوليد ،نزازاتا ،اوربيتولينا و خرده هاي روديست و پلوئيد به ميزان  10درصد
ديده شده اند و در زمينه ميكرايتي قرار گرفته اند (شكل  .)2-Cاندازه دانه هاي مشاهده شده غالبا کالكارنايت است .وجود
گل فراوان ،بايوکالست هاي متنوع و حضور روزن داران کف زي نشان از انرژي کم ،گردش آزاد آب و ارتباط آن با محيط
درياي باز است .حضور خارپوستان و روديست ها بيانگر انتقال آن ها از محيط پشته سدي و يا درياي باز به اين محيط
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آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني
است .اين ريزرخساره معادل ريزرخساره استاندارد  RMF 20فلوگل ] [22مي باشد .مشابه اين ريزرخساره براي سازند
سروک در يكي از ميادين هيدروکربني جنوب غرب ايران توسط ] [5شناسايي و تفسير شده است.
ريزرخساره  :4پکستون پلوئيدي بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي
بافت اين ريزرخساره دانه پشتيبان و شامل انواع روزن داران کف زي مانند ميليوليد ،نزازاتا ،سودوليتونال ،منگشتيا،
کريساليدينا و آلوئولينيده به ميزان  15درصد مي باشد .از جمله اجزاي غيراسكلتي آن مي توان به پلوئيد و اينتراکالست به
ميزان  15درصد اشاره کرد (شكل  .)2-Dشكم پايان ،خارپوستان ،دوکفه اي ها و خرده هاي روديست به ميزان  10درصد
در آن ديده شده اند .اندازه دانه ها در اين ريزرخساره کلسي لوتايت تا کالكارنايت است .اين ريزرخساره بيانگر چرخش
باالي آب است و در زير سطح امواج آرام آب دريا در محيط الگوني باز نهشته شده است و معادل ريزرخساره پيشنهادي
 RMF 20فلوگل ] [22است .مشابه اين ريزرخساره براي سازند سروک در تاقديس بنگستان واقع در جنوب غربي ايران
توسط ] [23معرفي شده است.

 -3-4کمربند رخساره اي پشته سدي
ريزرخساره  :5پکستون تا گرينستون بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي
آلوکم هاي اصلي آن شامل روزن داران کف زي مانند ميليوليد ،تكستوالريا ،سودوليتونال ،نزازاتا و کريساليدينا به ميزان 15
تا  20درصد و به همراه آن پلوئيد ،اينتراکالست هاي گردشده ،خرده هايي از خارپوست و روديست به ميزان  10درصد
قابل مشاهده هستند (شكل  .)2-Eاندازه دانه ها کالكارنايت است .فراواني باالي روزن داران کف زي نشان از گردش
خوب آب و در دسترس بودن مواد غذايي است .اين ريزرخساره در محيط به نسبت با انرژي باالي پشته سدي کم عمق به
سمت الگون نهشته شده است .اين ريزرخساره معادل ريزرخساره استاندارد  RMF 26پيشنهاد شده توسط فلوگل ][22
است .مشابه اين ريزرخساره براي سازند سروک در جنوب غربي ايران توسط ] 10و  [37شناسايي شده است.
ريزرخساره  :6گرينستون پلوئيدي بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي
اجزاي غيراسكلتي اين ريزرخساره شامل پلوئيد و اينتراکالست به ميزان  25درصد و اجزاي اسكلتي آن روزن داران کف
زي کوچک از قبيل ميليوليد ،آلوئولينيده ،نزازاتا ،شوفاتال ،تكستوالريا و اوربيتولينا  20درصد شامل شده است .خارپوست و
دو کفه اي ها به مقدار کم تر ديده مي شوند (شكل  .)2-Fاندازه دانه ها کالكارنايت است .بافت دانه پشتيبان و سيماني
شدن گسترده در بين آلوکم ها نشان از انرژي باالي محيط مي باشد و بيانگر رسوبگذاري آن در محيط با انرژي باال در
محيط کم عمق پشته سدي به سمت الگون است .اين ريزرخساره معادل ريزرخساره پيشنهادي  RMF 27فلوگل ][22
است .مشابه اين ريزرخساره براي بخش بااليي سازند سروک در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران توسط ] [5تفسير
شده است.
ريزرخساره  :7گرينستون حاوي روديست و خارپوست
خرده هاي روديستي و روديست هاي سالم به مقدار 20تا  25درصد از جمله مهمترين اجزاي تشكيل دهنده اين
ريزرخساره مي باشد .از ديگر اجزاي مهم و فراوان آن خارپوستان به ميزان  15درصد و پلوئيدها در حدود  5تا  10درصد
هستند و کم تر از  5درصد دوکفه اي نيز وجود دارد .روزن داران کف زي از نوع ميليوليد و تكستوالريا به مقدار کم در آن
ديده مي شود (شكل  .)2-Gآلوکم هاي ديده شده در اندازه کالكارنايت تا کلسي رودايت است .فقدان گل و فراواني دانه
هاي درشت نشان از قرارگيري اين ريزرخساره در محيط پرانرژي و کم عمق پشته سدي و نزديک درياي باز است .اين
ريزرخساره قابل مقايسه با ريزرخساره  RMF 27معرفي شده فلوگل ] [22است .مشابه اين ريزرخساره براي سازند سروک
در تاقديس بنگستان ] [23و يكي از ميادين نفتي خليج فارس ] [2معرفي شده است.
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تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک...
ريزرخساره  :8رودستون حاوي خرده هاي روديست
بيشتر حجم اين ريزرخساره خرده هاي روديست سالم بزرگتر از  2ميلي متر به ميزان  60درصد ،خارپوستان و دوکفه اي ها
 10درصد ،پلوئيدها  5تا  10درصد و روزن داران کف زي کوچک مانند آلوئولينيده کم تر از  5درصد مشاهده شده اند
(شكل  .)2-Hاندازه آلوکم ها کالكارنايت تا کلسي رودايت است .زمينه سيماني ،روزن داران کف زي کوچک و خارپوستان
نمايشي از محيط با انرژي باال است .با توجه به قطعات درشت روديست اين ريزرخساره در محيط پشته سدي در بخش
ق له پالتفرم به سمت درياي باز ،در باالي سطح اثر امواج آب دريا نهشته شده است .اين ريزرخساره معادل

RMF 15

فلوگل ] [22مي باشد .مشابه اين ريزرخساره براي بخش بااليي سازند سروک در جنوب غربي ايران توسط ]3و  5و23و
 [37شناسايي شده است.

 -4-4کمربند رخساره اي درياي باز
ريزرخساره  :9پکستون حاوي خارپوستان
خارپوستان از اجزاي اصلي اين ريزرخساره به شمار مي روند که در حدود  40تا  45درصد مي باشند .خرده هاي
روديست ،دوکفه اي ها ،بازوپايان ،پلوئيدها و جلبک قرمز با فراواني  5تا  10درصد و روزن داران کف زي و شناور کم تر
از  5درصد در اين ريزرخساره قابل تشخيص هستند (شكل  .)2-Iاندازه دانه هاي اين ريزرخساره کلسي آرنايت است.
حضور خارپوستان ،خرده هاي روديست و بافت دانه پشتيبان نشان از کاهش انرژي ،عمق و ورود به محيط درياي باز
است .اين ريزرخساره در شيب درياي باز به سمت محيط پشته سدي نهشته شده و معادل  RMF 7فلوگل ] [22است.
مشابه اين ريزرخساره براي بخش بااليي سازند سروک در يكي از ميادين نفتي ناحيه دشت آبادان توسط ] [11معرفي
گرديده است.
ريزرخساره  :10وکستون تا پکستون حاوي روزن داران کف زي بزرگ
زمينه اين ريزرخساره ميكرايتي و شامل روزن داران کف زي بزرگ مانند اوربيتولينا ،آلوئولينيده و تكستوالريا با فراواني 20
تا  25درصد است .خرده هاي روديست ،خارپوستان و دوکفه اي ها به ميزان  15تا  20درصد قابل مشاهده هستند .همچنين
روزن داران شناور از نوع هتروهليكس به صورت اندک در آن ديده شده اند .از جمله اجزاي غيراسكلتي آن پلوئيد و
اينتراکالست به ميزان  10درصد مي باشد (شكل  .)2-Jاندازه دانه هاي اين ريزرخساره در محدوده کالكارنايت مي باشد.
باتوجه به روزن داران کشيده ،اندازه دانه ها و خرده هاي روديست گرد نشده اين ريزرخساره در محيط کم انرژي در
قسمت شيب درياي باز در زير س طح اساس امواج دريا نهشته شده است .اين ريزرخساره هم ارز ريزخساره استاندارد
 RMF 13فلوگل ] [22است .مشابه اين ريزرخساره براي بخش بااليي سازند سروک در يكي از ميادين نفتي ناحيه دشت
آبادان توسط ] [3شناسايي شده است.
ريزرخساره  :11وکستون تا پکستون حاوي روزن داران شناور و کف زي
اين ريزرخساره حاوي روزن داران شناور و کف زي کوچک مي باشد که در زمينه اي از ميكرايت قرار گرفته اند .روزن
داران آن شامل نزازاتا ،تكستوالريا و روتالي پورا با فراواني  15تا  20درصد و اليگوستژينا با فراواني  5تا  10درصد است.
از اجزاي فرعي پلوئيدها با فراواني  5درصد و دوکفه اي ها ،خارپوستان و خرده هاي روديست نيز با فراواني کم تر از 5
درصد قابل رويت هستند (شكل  .)2-Kاندازه دانه هاي آن غالبا کلسي لوتايت است .اين ريزرخساره در محيط کم انرژي و
در زير سطح اثر امواج طوفان در محيط درياي باز کم عمق نهشته شده است .اين ريزرخساره هم ارز  RMF 3فلوگل ][22
مي باشد .مشابه اين ريزرخساره براي سازند سروک در ميدان نفتي آب تيمور در جنوب غربي ايران توسط ] [37مطالعه
شده است.
 |83نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،16پائيز و زمستان 1397

آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني
ريزرخساره  :12مادستون تا وکستون حاوي روزن داران شناور و کف زي
اجزاي اصلي تشكيل دهنده اين ريزرخساره شامل روزن داران شناور مانند گلوبيژرينا ،هدبرگال ،روتالي پورا و اليگوستژينا
و روزن داران کف زي مانند تكستوالريا با فراواني  5تا  10درصد و سوزن هاي اسفنجي ،خرده هاي خارپوست و
روديست است (شكل  .)2-Lاندازه دانه هاي آن در محدوده کلسي لوتايت مي باشد .با توجه به بافت گل پشتيبان ،عدم
وجود قطعات درشت و افزايش روزن داران شناور اين ريزرخساره در محيط کم انرژي و عميق درياي باز در زير سطح اثر
امواج طوفاني دريا نهشته شده است .اين ريزرخساره معادل  RMF 5فلوگل ] [22است .مشابه اين ريزرخساره براي
بخش بااليي سازند سروک در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران توسط ] [5ارائه گرديده است.
ريزرخساره  :13وکستون حاوي سوزن هاي اسفنجي
اين ريزرخساره شامل  20تا  25درصد سوزن هاي اسفنجي ،اليگوستژينا با فراواني  5تا  10درصد و روزن داران شناور
مشاهده شده است (شكل  .)2-Mخرده هاي روديست و خارپوستان کم تر از  5درصد در برخي از مقاطع نازک ديده شده
است .زمينه آن گل پشتيبان و به رنگ تيره مي باشد ،که نشان از احيايي بودن و وجود مواد آلي است .اندازه دانه هاي اين
ريزرخساره کلسي لوتايت است .وجود بافت گل پشتيبان و حضور زياد سوزن هاي اسفنجي نشان دهنده محيط کم انرژي
و عميق درياي باز است ] .[7اين ريزرخساره هم تراز با  RMF 1فلوگل ] [22است .مشابه اين ريزرخساره براي سازند
سروک در جنوب غربي ايران توسط ] 10و  [23معرفي شده است.

شکل  -2ريزرخساره هاي بخش بااليي سازند سروک ()XPL؛  )Aمادستون دولوميتي ،عمق  2732متري )B ،وکستون حاوي روزن داران
کف زي ،عمق  2773متري )C ،وکستون تا پکستون بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي ،عمق  2862متري )D ،پکستون پلوئيدي
بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي ،عمق  2862متري )E ،پکستون تا گرينستون بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي ،عمق 2877
متري )F ،گري نستون پلوئيدي بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي ،عمق  2799متري )G ،گرينستون حاوي خرده هاي روديست و

خارپوست ،عمق  2781متري )H ،رودستون حاوي خرده هاي روديست ،عمق  2857متري )I ،پکستون حاوي خارپوستان ،عمق  2937متري،
 )Jوکستون تا پکستون حاوي روزن داران کف زي بزرگ ،عمق  2910متري )K ،وکستون تا پکستون حاوي روزن داران شناور و کف زي،
عمق  2830متري )L ،مادستون تا وکستون حاوي روزن داران کف زي و شناور ،عمق  2917متري )M ،وکستون حاوي سوزن هاي
اسفنجي ،عمق  2766متري.
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تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک...

جدول  -1ريزرخساره ها و کمربندهاي رخساره اي بخش بااليي سازند سروک در چاه مورد مطالعه (درصد فراواني :ف) فراوان ،ر) رايج،
ن) نادر)

شماره

1
2

3

مادستون دولوميتي

ميليوليد(ن)

وکستون حاوي روزن

روزن داران کف زي(ف) ،خرده هاي روديست ،دوکفه

پلوئيد (ر)،

لوتايت،

داران کف زي

اي ،خارپوست ،شكم پايان ،روديست و جلبک(ن)

کورتوئيد (ن)

آرنايت

وکستون تا پكستون

خرده هاي خارپوست ،دوکفه اي ،مرجان و

بايوکالستي حاوي

استراکود(ف) ،روزن داران کف زي و خرده هاي

روزن داران کف زي

روديست (ر)

بايوکالستي حاوي
پكستون تا گرينستون
بايوکالستي حاوي
روزن داران کف زي
گرينستون پلوئيدي

6

بايوکالستي حاوي
روزن داران کف زي

7
8

9

روديست (ن)
روزن داران کف زي (ف) ،خارپوست و دوکفه اي ها
(ر)

روديست و خارپوست
رودستون حاوي خرده

خرده هاي رودي ست (ف) ،خارپوستان و دوکفه اي ها

هاي روديست

(ر)

پكستون حاوي
خارپوستان

حاوي روزن داران کف

حاوي روزن داران
شناور و کف زي
مادستون تا وکستون
حاوي روزن داران
شناور و کف زي

13

روزن داران کف زي (ف) ،خرده هاي خارپوست و

(ر) ،دوکفه اي و روزن داران کف زي (ن)

وکستون تا پكستون

12

دوکفه اي ها و خرده هاي روديست (ر)

گرينستون حاوي

زي بزرگ
11

روزن داران کف زي (ف) ،شكم پايان ،خارپوستان،

روديست و خرده هاي روديست (ف) و خارپوستان

وکستون تا پكستون
10

لوتايت

----

روزن داران کف زي
5

غيراسکلتي

دانه

آب

نوع ريزرخساره

اجزاي اسکلتي

پكستون پلوئيدي
4

اجزاي

اندازه

انرژي

پلوئيد (ر)
پلوئيد،
اينتراکالست
(ف)

خارپوست و دوکفه اي (ر) ،روزن داران شناور (ن)
روزن داران شناور و کف زي(ف) ،اليگوستژينا ،دوکفه
اي ،خارپوست و روديست (ن)

اينتراکالست

هاي اسفنجي

خارپوست و روديست (ن)

پايين

الگون

آرنايت

متوسط

لوتايت،

متوسط

آرنايت

تا باال

الگون

الگون

آرنايت

باال

پشته سدي

(ر)
پلوئيد،
اينتراکالست

آرنايت

باال

پشته سدي

(ف)
پلوئيد (ن)
پلوئيد (ر)

پلوئيد (ر)

آرنايت،
رودايت
آرنايت،
رودايت
آرنايت

باال

پشته سدي

باال

پشته سدي

متوسط

شيب

تا باال

درياي باز

پلوئيد،
اينتراکالست

آرنايت

متوسط

(ر)
پلوئيد (ن)

خرده هاي خارپوست و روديست (ن)

وکستون حاوي سوزن

پايين

و مدي

پلوئيد،

روزن داران شناور و کف زي(ر) سوزن هاي اسفنجي،

سوزن هاي اسفنجي(ف) ،اليگوستژينا (ر) ،خرده هاي

اي

خيلي

لوتايت،

(ن)
روزن داران کف زي (ف) ،خرده هاي روديست،

رخساره
پهنه جزر

پايين تا

خارپوستان (ف) ،دوکفه اي ،بازوپايان ،خرده هاي
روديست ،جلبک (ر) و روزن داران کف زي و شناور

کمربند
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----

----

لوتايت

لوتايت

لوتايت

شيب
درياي باز

متوسط

درياي باز

تا پايين

کم عمق

پايين

پايين

درياي باز
عميق
درياي باز
عميق

آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني

 -4-5محيط رسوبگذاري
براساس ريزرخساره هاي شناسايي شده و پراکندگي آن ها ،عدم وجود سدهاي ريفي به هم پيوسته ،نبود رسوبات ريزشي
و لغزشي و تغيير تدر يجي رخساره ها نسبت به يكديگر ،بخش بااليي سازند سروک در ميدان نفتي مورد مطالعه در يک
رمپ کربناته هموکلينال يا هم شيب نهشته شده است (شكل  .)3مطالعات قبلي سازند سروک نيز تاييدکننده نهشته شدن
اين سازند در محيط رمپ کربناته است ] 1و 2و 10و 24و 37و  .[38بيشترين ريزرخساره هاي تشكيل دهنده سازند
سروک در بخش مورد مطالعه مربوط به ريزرخساره شماره  2در رمپ داخلي و کم ترين ريزرخساره شماره  10و  13به
ترتيب در رمپ مياني و خارجي بوده است .در نمودار دايره اي به خوبي مي توان گسترش رخساره ها و ريزرخساره هاي
بخش بااليي سازند سروک را مشاهده کرد (شكل  .)4باتوجه به مطالعات صورت گرفته رمپ داخلي شامل پهنه جزر و
مدي ،الگون و پشته سدي ،رمپ مياني شامل شيب درياي باز و درياي باز کم عمق و رمپ خارجي شامل درياي باز عميق
است .بيشترين و کم ترين رسوبگذاري در بخش بااليي سازند سروک به ترتيب در رمپ داخلي و رمپ خارجي بوده
است.

شکل -3محيط رسوبگذاري بخش بااليي سازند سروک در چاه مورد مطالعه

شکل  -4نمودار دايره اي درصد فراواني ريزرخساره ها و رخساره هاي بخش بااليي سازند سروک در چاه مورد مطالعه )A ،درصد فراواني
ريزرخساره ها )B ،درصد فراواني کمربندهاي رخساره اي.
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تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک...

 -5فرآيندهاي دياژنزي
فرآيندهاي دياژنزي بخش بااليي سازند سروک در ميدان نفتي مورد مطالعه شامل سيماني شدن ،انحالل ،شكستگي ،تراکم،
دولوميتي شدن ،ميكرايتي شدن ،نوشكلي ،آشفتگي زيستي ،پيريتي شدن ،هماتيتي شدن ،فسفاتي شدن و سيليسي شدن مي
باشد که نحوه تاثيرگذاري فرآيندهاي دياژنزي بر روي کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک به شرح زير است:

 سيماني شدندر اين مطالعه  6نوع سيمان در بخش بااليي سازند سروک شامل سيمان هاي حاشيه اي هم ضخامت ،بلوکي ،هم بعد،
دروزي ،رشد اضافي هم محور و رگه پرکن تشخيص داده شده است .در توالي مورد مطالعه سيمان حاشيه اي هم ضخامت
در رخساره هاي پرانرژي مانند رخساره هاي پشته سدي و شيب درياي باز در حاشيه پلوئيدها ديده مي شود و سبب حفظ
تخلخل و بهبود ويژگي هاي مخزني سازند سروک شده است (شكل  .)5-Aمحيط اصلي تشكيل اين سيمان مي تواند
فرياتيک دريايي و وادوز دريايي باشد ] . [22از جمله سيمان هايي که طي دياژنز تدفيني و متئوريک تشكيل شده اند ميتوان
به سيمان بلوکي ،هم بعد ،دروزي و رشد اضافي هم محور اشاره کرد ] .[27سيمان هاي متئوريک و تدفيني در بخش بااليي
سازند سروک با پرکردن فضاهاي بين دانه اي ،درون دانه اي ،قالبي ،حفره اي و شكستگي ها نقش مهمي در منسدد کردن
تخلخل و تراوايي داشته اند که به تبع آن کيفيت مخزني را کاهش داده اند (شكل  .)5-B, C, D, Eدر آخرين مراحل دياژنز
تدفيني سيمان رگه پرکن شكل گرفته است .در مطالعه سازند سروک رگه هاي برخي از سنگ ها توسط شكستگي ها قطع
شده اند و بعد از آن توسط سيمان هاي کلسيتي از نوع بلوکي ،هم بعد و دروزي پر شده است (شكل .)5-F

 انحاللانحالل و پرشدن حفرات فرآيند است که در دو مرحله صورت مي گيرد که شامل انحالل يک نوع کاني و پيدايش حفره
است که در نهايت توسط نهشته هاي يک کاني ديگر پر مي شود ] .[41فرآيند انحالل در سازند سروک وابسته به محيط
هاي متئوريک و تحت جوي است ] .[24در برخي از موارد اين فرآيند بر آلوکم هايي مانند روديست و حتي روزن داران
کف زي که پوسته آراگونيتي دارند تاثير ويژه اي داشته است و انحالل قابل توجهي در آنها مشاهده مي شود (شكل

A, B,

 .)7-Cانحالل در سازند سروک در هر دو رخساره گل و دانه پشتيبان ديده مي شود .در بعضي موارد انحالل به گونه اي
بوده که چارچوب اصلي از بين رفته و يا بخشي از بين رفته است و به اين صورت سبب افزايش تخلخل و تراوايي شده
است .انحالل در سازند سروک به دو دسته وابسته به فابريک و غير وابسته به فابريک تقسيم مي شود ] .[17انحالل وابسته
به فابريک شامل تخلخل درون دانه اي ،بين دانه اي ،بين بلوري و قالبي (شكل  )5-G, H, I, Jو غير وابسته به فابريک
شامل حفره اي (شكل  )5-Kاست .در سازند سروک فرآيند انحالل بيشتر به صورت غيروابسته به فابريک از نوع حفره اي
ديده مي شود .تخلخل حفره اي در دياژنز متئوريک در فاصله زماني که رسوبات تحكيم نيافته اند ايجاد شده است .اين
فرآيند غالبا در رخساره هاي پشته سدي و درياي باز به سمت خشكي به ويژه ريزرخساره هاي حاوي روديست به وقوع
پيوسته است .مطابق شكل  11بيشتر انحالل هاي مشاهده شده در سازند سروک باعث افزايش تخلخل و تراوايي و در
نتيجه افزايش کيفيت مخزني شده است.

 شکستگياين فرآيند غالبا حاصل افزايش فشار غيرعادي قبل از سيمان شدن ،چين خوردگي ،گسل خوردگي ،انحالل نمک يا فشار
غيرعادي سياالت است ] .[22شكستگي ها عمده ترين نوع تخلخل در بسياري از سنگ هاي مخازن هستند و تاثير زيادي
در ايجاد تخلخل ثانويه و افزايش تراوايي دارند ] . [36شكستگي ها در هر دو رخساره گل و دانه پشتيبان سازند سروک
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ديده مي شوند (شكل  .)5-L ,Mدر مطالعات سازند سروک برخي از شكستگي ها توسط سيمان پر شده اند و برخي از آن
ها باز هستند و به عنوان يک معبر مناسب براي ع بور سيال ها به ويژه هيدروکربن ها هستند که در نتيجه سبب افزايش
کيفيت مخزني در بخش بااليي سازند سروک شده اند.

 تراکمتراکم به دو صورت مكانيكي يا شيميايي قابل تشخيص است و يكي از فرآيندهاي مهم دياژنزي در محيط متئوريک و
تدفيني است ] .[44تراکم مكانيكي در بخش بااليي سازند سروک به صورت شكسته شدن و تغيير شكل روزن داران کف
زي ،خارپوستان ،روديست ها و دو کفه اي ها و تماس نقطه اي و طولي در بين خارپوستان ديده مي شود (شكل .)5-N, O
اين فرآيند سبب بس ته شدن حفره ها مي شود که متعاقب آن باعث بسته شدن تخلخل و تراوايي و کاهش کيفيت مخزني را
به دنبال دارد .تراکم شيميايي در توالي مورد مطالعه به صورت استيلوليت ها (شكل  )5-Pو رگچه هاي انحاللي (شكل -A
 )6رخ داده است .در برخي از موارد دولوميتي شدن ،شكستگي ها و يا پرشدگي توسط آهن در حاشيه آن ها قابل مشاهده
است .فرآيند استيلوليتي شدن ميتواند نقش يک مسدود کننده چرخش سياالت داشته باشد که علت آن حضور کاني هاي
رسي ،مواد آلي و ديگر مواد کربناته متمرکز در درزه هاي استيلوليتي است ] .[35تراکم شيميايي نيز تاثير منفي بر روي
کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک داشته است.

 دولوميتي شدنفرآيند دولوميتي شدن ممكن است سبب کاهش يا افزايش تخلخل شود و يا اين که بر روي تخلخل تاثير زيادي نداشته
باشد که اين بستگي به زمان و نوع دولوميتي شدن دارد ] 8و  .[30انحالل قابل مالحظه خارپوستان در حاشيه استيلوليت ها
ميتواند منيزيم مورد نياز براي فرآيند دولوميتي شدن را تامين کند ] .[37فرآيند دولوميتي شدن در بخش بااليي سازند
سروک جز فرآيند خيلي رايج به شمار نمي رود و گسترش زيادي ندارد .دولوميت هاي بخش بااليي سازند سروک به
صورت دولواسپارايت (شكل  )6-Bو دولوميتي شدن زمينه سنگ (شكل  )6-Cدر رخساره درياي باز و دولوميت هاي
پراکنده در زمينه ميكرايتي (شكل  )6-Dدر محيط الگون و پهنه جزر و مدي ديده مي شوند .همچنين دولوميت هاي مرتبط
با استيلوليت در تمامي رخساره هاي بخش بااليي سازند سروک قابل رويت هستند (شكل  )6-Eبيشتر دولوميت هاي
سازند سروک در ميدان مورد مطالعه در حاشيه استيلوليت ها تشكيل شده اند و مرتبط با فشردگي شيميايي هستند.
دولوميتي شدن در سازند سروک باعث به وجود آمدن تخلخل هاي بين بلوري شده است اما به دليل عدم گسترش تاثير
منفي بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک داشته است.

 ميکرايتي شدنميكرايتي شدن عموما در زون فرياتيک دريايي ،فصل مشترک رسوب – آب و در آب هاي دريايي و آرام رخ داده است
] . [35در اين فرآيند دانه هايي که تحت تاثير ميكرايتي شدن قرار گرفته اند نسبت به فرآيند انحالل پايدار هستند و مانع از
کاهش تخلخل ناشي از تراکم فيزيكي و شيميايي در محيط دياژنز تدفيني مي شوند و در نتيجه باعث حفظ شكل دانه و
تخلخل مي شود ] .[43ميكرايتي شدن در بخش بااليي سازند سروک در رخساره هاي آرام بر روي روزن داران کف زي،
خارپوستان و روديست ها ديده مي شود (شكل  .)6-Fميكرايتي شدن باعث کاهش تراوايي با عمل پرشدن منافذ ،گلوگاه و
کاهش اندازه آن ها مي شود که نتيجه به کاهش کيفيت مخزني مي دهد.
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 نوشکلينوشكلي به دو صورت افزايشي يا کاهش عمل مي کند .اين فرآيند در سنگ هاي آهكي بيشتر از نوع افزايشي است ،که در
آن بلورهاي درشت تر جايگزين مي شوند و عمدتا در سنگ هاي آهكي دانه ريز اتفاق مي افتد .همچنين در نتيجه نوشكلي
کاهشي موزاييک بلورها کوچک تر مي شوند .اين فرآيند به محيط دياژنز متئوريک نسبت داده شده است ] 13و .[27در
اين مطالعه نوشكلي بيشتر از نوع افزايشي است .نوشكلي در تمام رخساره هاي گل و دانه پشتيبان از قبيل الگون ،پشته
سدي و درياي باز قابل تشخيص است و در برخي موارد سبب کاهش کيفيت مخزني در بخش بااليي سازند سروک شده
است (شكل .)6-G

 آشفتگي زيستيواژه آشفتگي زيستي به معناي کليه جابجايي ها بين رسوبات و خاک هاي توليد شده و يا در واقع به هم ريختگي رسوبات
به واسطه فعاليت گياهان و جانوران است ] .[25در توالي مورد مطالعه اين فرآيند در رخساره الگون و درياي باز سازند
سروک به صورت قابل مالحظه ديده مي شود (شكل  .)6-Hهمچنين در رخساره عميق سازند سروک باعث تغيير جهت
يابي سوزن هاي اسفنجي شده است .آشفتگي زيستي در اين مطالعه تاثير محسوسي بر کيفيت مخزني نداشته است.

 پيريتي شدنپيريت ها غالبا در سنگ هاي رسوبي از منشا دياژنز هستند ،اما در زمان فرسايش و همزمان با رسوبگذاري هم رخ داده اند
] .[22در توالي مورد مطالعه فرآيند پيريتي شدن به شكل هاي گوناگون و البته پراکنده در بخش بااليي سازند سروک در
رخساره هاي گل پشتيبان الگون و درياي باز به خوبي ديده مي شوند .پيريت ها در زمينه سنگ ،آلوکم ها ،زمينه ميكرايتي
و يا روي سيمان کلسيتي قابل رويت هستند (شكل  .)6-Iدر اين مطالعه با توجه به تفاسير ذکر شده پيريتي شدن تاثير
زيادي بر روي کيفيت مخزني نداشته است و بدون تاثير در نظر گرفته شده است.

 هماتيتي شدنهماتيتي شدن در بخش بااليي سازند سروک به خوبي قابل مشاهده است و محصول دياژنز تدفيني است ] .[45در مطالعات
پتروگرافي اکسيدهاي آهن جانشين کربنات کلسيم شده اند و در بين آلوکم ها ،امتداد استيلوليت ها و رگچه هاي انحاللي
قابل مشاهده اند (شكل  6-Jو  .)7-Fانحالل کاني هاي ر سي مي تواند يكي از منابع مهم براي تشكيل آهن در سازند
سروک باشد .هماتيتي شدن تاثير ويژه اي بر روي کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک نداشته است.

 فسفاتي شدنکاني هاي فسفاتي دياژنزي به صورت توده هاي گرهكي بدون وجه ،سيمان يا جانشيني مشاهده مي شوند .فسفاتي شدن
در رخساره هاي سازند سروک مانند الگون ،پشته سدي و به خصوص رخساره درياي باز ديده مي شود .ذرات فسفاتي در
اين مطالعه جايگزين ساختمان هاي کربناتي ،اسكلتي و غيراسكلتي شده اند (شكل  .)6-Kبا بررسي هاي صورت گرفته اين
فرآيند تاثيري بر کيفيت مخزني توالي مورد مطالعه نداشته است.

 سيليسي شدنبخش زيادي از رسوبات در سنگ هاي آهكي دريايي کم عمق و عميق تحت تاثير اين فرآيند قرار ميگيرند .اين فرآيند غالبا
محصول دياژنز تدفيني است ] .[41در توالي مورد مطالعه سيليسي شدن تنها در رخساره عميق و کم عمق درياي باز رويت
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شده است .سيليسي شدن عمدتا جايگزين تخلخل ها و بعضا آلوکم ها شده است (شكل  .)6-Lاين فرآيند با توجه به اين
که گسترش زيادي در توالي مورد مطالعه نداشته است نمي تواند تاثير گذار بر کيفيت مخزني باشد.

شکل  -5انواع فرآيندهاي دياژنزي سازند سروک )A ،سيمان حاشيه اي هم ضخامت .عمق  2825/50متري )B، XPL،سيمان کلسيتي بلوکي.
عمق  2848متري )C ،PPL ،سيمان کلسيتي هم بعد .عمق  2858متري )D ،XPL ،سيمان دروزي .عمق  2800متري )E ،PPL ،سيمان رشد
اضافي هم محور .عمق  2949/50متري )F، XPL ،سيمان رگه پرکن .عمق  2734متري )G ، PPL،تخلخل درون دانه اي .عمق 2760/60
متري )H ، PPL ،تخلخل بين دانه اي .عمق  2887متري )I ،PPL ،تخلخل بين بلوري .عمق  2811متري )J ، PPL ،تخلخل قالبي .عمق 2735
متري )K ،PPL ،تخلخل حفره اي .عمق  2771متري )L ، PPL،شکستگي 2762 .متري )M ،PPL ،شکستگي 2752 .متري )N ، PPL ،تراکم
مکانيکي .عمق  2798متري )O ، XPL،تماس طولي .عمق  2864متري )P ، XPL،استيلوليت .عمق  2777متري. XPL ،
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شکل  -6انواع فرآيندهاي دياژنزي سازند سروک )A ،رگچه هاي انحاللي .عمق  2737متري )B ، XPL ،دولواسپارايت .عمق  2845متري،
 )C ،XPLدولوميتي شدن زمينه سنگ .عمق  2816متري )D ، XPL،دولوميت هاي پراکنده در زمينه آهکي .عمق  2732متري)E ،XPL ،

دولوميت هاي مرتبط با استيلوليت .عمق  2851/80متري )F ،XPL ،ميکرايتي شدن .عمق  2750متري )G ،XPL ،نوشکلي .عمق  2917متري،
 )H ،XPLآشفتگي زيستي .عمق  2767متري ) I ، XPL،پيريتي شدن .عمق  2831متري )J ، XPL،هماتيتي شدن .عمق  2738متري، XPL،
 )Kفسفاتي شدن .عمق  2854متري )L ، XPL ،سيليسي شدن .عمق  2749متري.XPL ،

شکل  -7تصاوير انواع مغزه مورد مطالعه بخش بااليي سازند سروک در چاه مورد مطالعه ،تصاوير  )Aحفرات غيرمرتبط )B ،منافذ انحاللي،
 )Cحفرات مرتبط )D,E ،فرآيند برشي شدن و تشکيل خاک هاي ديرينه در ناپيوستگي سنومانين – تورونين و  (Fآغشتگي به اکسيد آهن در
ناپيوستگي تورونين مياني
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 -6توالي دياژنزي
توالي دياژنزي بيانگر زمان تاثير فرآيندهاي دياژنزي مي باشد .با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در بخش بااليي سازند
سرو ک فرآيندهاي دياژنزي در سه زمان ائوژنز ،مزوژنز و تلوژنز به وقوع پيوسته اند .ائوژنز نخستين مرحله مي باشد که به
دو صورت محيط دريايي و متئوريک رخ داده است .در محيط دياژنز دريايي با فرآيندهاي دياژنزي آشفتگي زيستي،
ميكرايتي شدن و سيمان حاشيه اي هم ضخامت آغاز مي شود .در محيط دياژنز جوي يا متئوريک رسوبات تحت تاثير آب
هاي جوي قرار گرفته اند و فرآيندهاي دياژنزي انحالل ،دولوميتي شدن ،نوشكلي ،تراکم ،شكستگي و انواع سيمان بلوکي،
هم بعد ،دروزي و هم محور رخ داده است .پس از مرحله ائوژنز رسوبات تحت تاثير مرحله مزوژنز قرار گرفته اند و در
اين مرحله دما ،فشار و عمق بر روي رسوبات تاثير گذار بوده اند .در اين مرحله در محيط دياژنژ تدفيني برخي فرآيندهاي
دياژنزي مانند ،سيمان رگه پرکن ،هماتيتي شدن ،پيريتي شدن ،سيليسي شدن و فسفاتي شدن تشكيل شده اند .آخرين
مرحله تلوژنز است که در اين مرحل ه باال آمدگي ها به وجود آمده اند و در نتيجه فرآيندهاي تكتونيكي شكستگي ها ايجاد
شده اند .در شكل  8توالي دياژنزي و تاثير فرآيندهاي دياژنزي بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک مشاهده مي
شود.

شکل -8توالي دياژنزي بخش بااليي سازند سروک با نگرش تاثيرات کيفيت مخزني در ميدان نفتي مورد مطالعه
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 -7چينه نگاري سکانسي
چينه نگاري سكانسي در تشريح و تفسير تغييرات سطح آب دريا و اکتشاف مواد هيدروکربني از اهميت ويژه اي برخوردار
است و عالوه بر اين توانايي دارد تا تغييرات سنگ شناسي زيرزميني را تشخيص دهد ] .[42به طور اساسي پراکندگي
جانبي رخساره هاي رسوبي مربوط به محيط رسوبي مي باشد ،در صورتي که برهم انبارش قائم رخساره ها توسط تغييرات
سطح آب دريا تعيين مي شود و بازتابي از چينه نگاري سكانسي است ] .[40به عبارت ديگر چينه نگاري سكانسي
سرگذشت رسوبگذاري ،فرسايش و تغييرات سطح آب دريا در ناحيه را مشخص مي کند ] .[16در اين مطالعه  3سكانس
رسوبي درجه سوم براي بخش بااليي سازند سروک در ميدان نفتي مورد مطالعه شناسايي شده است .در بخش زير به
تشريح سكانس هاي رسوبي در چاه مورد مطالعه پرداخته شده است.

سکانس رسوبي 1
اين سكانس به ضخامت  145متر از سنگ آهک ،آهک دولوميتي ،دولوميت آهكي و ميان اليه هاي نازک آهک رسي
تشكيل شده است .شروع اين سكانس با دسته رخساره سيستم تراکت پيشرونده ( )TSTبه ضخامت  97متر با ريزرخساره
پكستون پلوئيدي بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي محيط الگون آغاز و با ريزرخساره هاي محيط پشته سدي ادامه و
به ريزرخساره هاي محيط درياي باز ختم مي گردد .حداکثر سطح غرقابي ( )MFSتوسط ريز رخساره پكستون حاوي
خارپوستان در محيط درياي باز مشخص مي شود که نسبت روزن داران شناور به کف زي در بدنه اين ريزرخساره به
بيشترين مقدار خود ميرسد و بر روي اين سطح دسته رخساره سيستم تراکت فرازين ) (HSTقرار دارد که افزايش
تدريجي فضاي رسوبگذاري را نشان ميدهد .سيستم تراکت فرازين ) (HSTبه ضخامت  48متر با ريزرخساره پكستون
پلوئيدي بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي محيط الگون آغاز و به ريزرخساره وکستون حاوي روزن داران کف زي
محيط الگون ختم مي شود .در اين سيستم تراکت رخساره الگون ،پشته سدي و غالبا درياي باز کم عمق ديده مي شود که
ضخامت رخساره الگون مشهود است .مرز بااليي اين سكانس به دليل عدم وجود شواهد خروج از آب با مرز سكانسي
نوع دوم محصور ميباشد .اين مرز با ريزرخساره وکستون حاوي روزن داران کف زي که نشان دهنده بيشترين کم عمق
شوندگي در اين دسته رخساره است مشخص ميگردد (شكل  .)11اين سكانس رسوبي با توجه به محتواي روزن داران،
معادل زيست زون شماره ( 25نزازاتا – آلوئولينيده) معرفي شده توسط ] [47به سن سنومانين مياني است ]11و 37و  [38و
حداکثر سطح غرقابي ( )MFSدر آن را مي توان معادل حداکثر سطح غرقابي  K130در صفحه عربي در نظر گرفت ]42
[ .مشابه اين سكانس رسوبي براي بخش بااليي سازند سروک در ميادين نفتي جنوب غربي ايران توسط ]11و  37و  38و
 [43مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

سکانس رسوبي 2
اين سكانس در باالي سكانس رسوبي  1به ضخامت  100متر و شامل تناوبي از سنگ آهک ،آهک دولوميتي و دولوميت
آهكي است .شروع اين سكانس با سيستم تراکت پيشرونده ( )TSTبه ضخامت  28متر است که با ريزرخساره پكستون
حاوي خارپوستان محيط شيب درياي باز آغاز و به ريزرخساره مادستون تا وکستون حاوي روزن داران شناور و کف زي
درياي باز عميق ختم مي گردد .اين سيستم تراکت فقط شامل ريزرخساره هاي محيط درياي باز است .حداکثر سطح غرقابي
( )MFSتوسط ريزرخساره مادستون تا وکستون حاوي روزن داران شناور و کف زي درياي باز مشخص مي شود .بر روي
اين سطح دسته رخساره سيستم تراکت فرازين ) (HSTقرار دارد .اين سيستم تراکت شامل رخساره هاي الگون و پشته
سدي است که با ريزرخساره وکستون تا پكستون بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي محيط الگون آغاز و با
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آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني
ري زرخساره هاي پشته سدي و الگون ادامه و به مادستون هاي دولوميتي پهنه جزر و مدي منتهي مي شود .ضخامت اين
سكانس  72متر است .فرآيند دولوميتي شدن در باالترين بخش اين سكانس رسوبي در روند کم عمق شوندگي سطح آب
دريا رخ داده است .مرز زيرين اين سكانس با مرز سكانسي نوع دوم محصور ميباشد و نشان دهنده کم عمقتر شدن
حوضه رسوبي و در نتيجه تغيير در رژيم رسوبگذاري است ،اما مرز بااليي اين سكانس با مرز سكانسي نوع اول مشخص
مي شود که نشان دهنده ناپيوستگي سنومانين – تورونين است (شكل  .)11ناپيوستگي سنومانين – تورونين در جنوب
غربي اير ان و صفحه عربي براساس دياپيريسم نمک و حرکت هاي گسل زيرزميني تشكيل شده است ] .[25اين
ناپيوستگي ،بر پايه يک رخنمون تحت الجوي به عنوان ناپيوستگي کوتاه مدت تكتونيكي شناسايي مي شود ] .[11اين مرز
سكانسي در واقع پسروي شديد آب دريا در انتهاي سنومانين را نشان مي دهد به طوري که رسوبات درياي باز تورونين با
يک پيشروي بر روي رسوبات فرسايش يافته مانند تشكيل خاکهاي ديرينه و برشي شدن (شكل  )7-D, Eو مادستون هاي
دولوميتي پهنه جزر ومدي انتهاي سنومانين تهنشين شده اند .اين سكانس رسوبي دربرگيرنده زيست زون شماره ( 25نزازاتا
– آلوئولينيده) ارائه شده توسط ] [47به سن سنومانين پسين مي باشد ]11و 37و  [38و حداکثر سطح غرقابي ( )MFSدر
آن را مي توان با حداکثر سطح غرقابي  K140در صفحه عربي مقايسه کرد ] .[42مشابه اين سكانس رسوبي براي بخش
بااليي سازند سروک در يكي از ميادين نفتي فروافتادگي دزفول توسط ]37و  [43معرفي گرديده است.

سکانس رسوبي 3
اين سكانس در باالترين قسمت سازند سروک به ضخامت  24متر شامل سنگ آهک دولوميتي ،حاوي رس و فاقد رس
است .شروع اين سكانس با دسته رخساره سيستم تراکت پيشرونده ( )TSTبه ضخامت  16متر است که با ريزرخساره
وکستون تا پكستون حاوي روزن داران شناور و کف زي محيط درياي باز کم عمق آغاز و به ريزرخساره مادستون تا
وکستون حاوي روزن داران شناور و کف زي درياي باز عميق ختم ميگردد .حداکثر سطح غرقابي ( )MFSتوسط
ريزرخساره مادستون تا وکستون حاوي روزن داران شناور و کف زي درياي باز است .پس از ته نشست شدن ريزرخساره
هاي رسوبي سيستم تراکت پيشرونده ( ،)TSTآب دريا به حالت سكون نسبي در آمده و در اين مرحله ريزرخساره هاي
رسوبي سيستم تراکت فرازين ( )HSTنهشته شده است .سنگ هاي تشكيل دهنده سيستم تراکت فرازين ( )HSTبه
ضخامت  8متر از ريزرخساره هاي الگوني مي باشند که با ريزرخساره وکستون حاوي روزن داران کف زي آغاز و به
ريزرخساره پكستون پلوئيدي بايوکالستي حاوي روزن داران کف زي ختم ميشود .مرز زيرين و بااليي اين سكانس با مرز
سكانسي نوع اول محصور ميباشد .مرز بااليي اين سكانس نيز فرسايشي است که نشانگر پايين آمدن سطح آب دريا براي
زمان طوالني و پديد آمدن مرز ناپيوستگي نوع اول است و به دليل شواهد خروج از آب و فرسايش گسترده رسوبات در
زير بخش الفان به سن کنياسين بر روي سازند سروک قرار ميگيرد (شكل  .)11اين سطح ناپيوستگي در ميدان نفتي مورد
نظر با اکسيدهاي آهن در مغزه به خوبي مشخص است (شكل  .)7-Fضخامت کم اين سكانس رسوبي مي تواند به دليل
تاث ير فرسايش در تورونين مياني باشد که در راس اين سكانس رسوبي قرار گرفته است و به عنوان يک ناپيوستگي بلند
مدت شناسايي مي شود .اين ناپيوستگي مي تواند به دليل فرورانش افيوليت ها در مجاورت شمال شرقي صفحه عربي
تشكيل شده باشد ] .[42اين سكانس رسوبي با توجه به محتواي روزن داران ،قابل انطباق با زيست زون شماره 29
(نزازاتينال  -دي سيكلينا) ارائه شده توسط ] [47مي باشد و سن آن تورنين در نظر گرفته شده است ] 11و  37و  [38و
حداکثر سطح غرقابي ( )MFSدر آن از لحاظ سني قابل انطباق با حداکثر سطح غرقابي  K140در صفحه عربي مي باشد
] .[42مشابه اين سكانس رسوبي براي بخش بااليي سازند سروک در جنوب غربي ايران توسط ] 11و  31و  37و  38و
 [43تفسير شده است.
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تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک...

 -8کيفيت مخزني
تغييرات سطح آب دريا از آلبين تا تورونين ،فعاليت ز مين ساختي و وجود آب و هواي گرم و مرطوب ،تاثير زيادي بر
گسترش رسوبات ،فرآين دهاي دياژنزي و انحالل قابل توجه که در نهايت سبب افزايش کيفيت مخزني به خصوص در
واحدهاي کربناته گل پشتيبان ناحيه خاورميانه و به ويژه جنوب غربي ايران شده است ]32و  .[43فرآيندهاي جوي تاثير
ويژه اي بر روي سازند سروک در زمان ناپيوستگي هاي تورونين مياني و سنومانين – تورونين داشته اند ] 37و  .[38با
توجه به ضخامت کم ناپيوستگي تورونين مياني و رخساره هاي گل پشتيبان آن فرآيندهاي انحالل و سيماني شدن گسترش
زيادي ندارند .اما در زير ناپيوستگي سنومانين  -تورونين به طور معمول انحالل و سيماني شدن گسترده مشاهده مي شود.
اين ناپ يوستگي نقش مهمي در تشكيل مخازن نفتي به ويژه در ناحيه دشت آبادان و فروافتادگي دزفول داشته است ].[33
رخساره هاي رسوبي يكي از مهمترين عوامل کنترل کننده تخلخل و تراوايي در مخازن غيرکالستيک مي باشند ] .[34براي
بررسي بهتر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک ،داده هاي تخلخل و تراوايي مغزه بررسي گرديد (جدول  .)2در اين
مطالعه رخساره پشته سدي باالترين مقدار تخلخل و تراوايي را در بين رخساره ها دارد .از جمله عوامل موثر که در اين
رخساره نقش داشته مي توان به شكستگي هاي فراوان ،تخلخل هاي حفره اي ،بين دانه اي ،درون دانه اي و توالي حاوي
روديست اشاره کرد و مضاف بر اين فرآيند سيماني شدن در آن کم تر ديده مي شود و بخش مخزني بخش بااليي سازند
سروک مي باشد .در رخساره الگون وجود شكستگي ها و تخلخل هاي گوناگون در مقابل تراکم شيميايي مانند استيلوليت
ها و سيمان هاي متئوريک و تدفيني باعث ش ده کيفيت مخزني اين رخساره متوسط باشد .هرچند که در بخش هايي وجود
شكستگي هاي باز سبب افزايش تراوايي در اين رخساره شده است (شكل  .)9رمپ مياني شامل شيب درياي باز با کيفيت
مخزني ضعيف به خ وب و درياي باز کم عمق با کيفيت مخزني ضعيف مي باشد .از مواردي که کيفيت مخزني آن را کم
کرده مي توان به تخلخل هاي حفره اي مجزا ،دولوميتي شدن و تراکم اشاره کرد .رخساره رمپ خارجي کيفيت مخزني
ضعيفي را نشان داده است .دولوميتي شدن يكي از مهمترين فرآيندهاي کاهش دهنده کيفيت مخزني اين رخساره بوده
است .رخساره پهنه جزر و مدي در باالترين بخش سازند سروک در تورونين کم ترين کيفيت مخزني را در مخزن مورد
مطالعه داشته است .از بين ريزرخساره ها ،ريزرخساره گرينستون حاوي روديست و خارپوست در رخساره پشته سدي
بهترين و ريزرخساره مادستون دولوميتي ضعيف ترين کيفيت مخزني را در مخزن مورد مطالعه دارا مي باشد (شكل  9و
جدول  .) 2با توجه به فرآيندهاي دياژنزي رخ داده فرآيندهاي انحالل ،شكستگي مهمترين عوامل افزايش دهنده مقدار
تخلخل و تراوايي بوده اند و در مقابل سيماني شدن ،تراکم و دولوميتي شدن مهمترين عوامل کاهش دهنده اين مقدار بوده
اند .براساس فرآيندهاي دياژنزي مي توان کيفيت مخزني را در سه گروه مختلف مورد مطالعه قرار داد .در فواصلي که
انحالل و شكستگي غالب است و سيماني شدن و تراکم ناچيز است کيفيت مخزني باال است .در فواصلي که هردو عامل
افزايش دهنده و کاهش دهنده کيفيت مخزني وجود دارند کيفيت مخزني متوسط مي باشد .در قسمت هايي که سيماني
شدن غالب است و فرآيندهاي افزايش دهنده کيفيت مخزني کم هستند کيفيت مخزني پايين است .همچنين در فواصلي که
فرآيند انحالل به همراه دولوميتي شدن ديده مي شود کيفيت مخزني کاهش داشته است .دليل آن مي توان عدم گسترش
دولوميت ها و وجود تخلخل هاي غيرمرتبط باشد (شكل  10و .)11
چينه نگاري سكانسي نقش مهمي در توسعه مخازن کربناته دارد ] .[34در اين مطالعه در سكانس رسوبي  1فرآيند انحالل
گسترش خوبي دارد و در مقابل فرآيندهاي کاهش دهنده کيفيت مخزني به مقدار کم تري ديده مي شود و مي توان اين
سكانس را به عنوان سكانس مخزني بخش بااليي سازند سروک در نظر گرفت .سكانس رسوبي  2در فواصلي انواع تخلخل
به ويژه حفره اي و ريزرخساره هاي حاوي روديست ديده مي شود که باعث باالرفتن کيفيت مخزني در اين سكانس شده
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آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني
است .همچنين در بخش هايي سيماني شدن ،تراکم و دولوميتي شدن باعث انسداد تخلخل و تراوايي شده است ،اما در
مجموع اين سكانس رسوبي داراي کيفيت مخزني متوسط تا خوب است .در سكانس رسوبي  3فرآيندهاي دياژنزي
شاخص شامل دولوميتي شدن و تراکم است که وجود فرآيندهاي کاهش دهنده سبب شده تا اين سكانس از لحاظ دياژنزي
فاقد تاثير مثبت در کيفيت مخزني باشد .در شكل  11توزيع ريزرخساره ها ،کمربندهاي رخساره اي ،فرآيندهاي دياژنزي ،و
چينه نگاري سكانسي در چاه مورد مطالعه نمايش داده شده است.

B

A

C

شکل  -9تاثيرات عوامل رسوبي بر نمودار تخلخل و تراوايي
بخش بااليي سازند سروک در چاه مورد مطالعه )A ،بافت
رسوبي )B ،ريزرخساره ها )C ،کمربندهاي رخساره اي.
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تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک...

شکل  -10تاثيرات فرآيندهاي دياژنز ي بر نمودار تخلخل و تراوايي بخش بااليي سازند سروک در چاه مورد مطالعه
جدول  -2کيفيت مخزني ريزرخساره ها و سيستم تراکت هاي بخش بااليي سازند سروک در چاه مورد مطالعه (درصد فراواني :ف) فراوان،
ر) رايج ،ن) نادر)

ريز

سيستم

سکانس

رخساره

تراکت

رسوبي

1

HST

2

2

HST/TS
T

3-2-1

3

HST/TS
T

3-2-1

4

HST

3-2-1

5

HST/TS
T

2-1

فرآيندهاي دياژنزي غالب

نوع تخلخل

کيفيت

غالب

مخزني

تخلخل

تراوايي

هليوم

هوا

()%

)(md

سيماني شدن (ر) ،شكستگي (ر)،
دولوميتي شدن (ن) ،تراکم شيميايي (ن)

حفره اي (ن)

ضعيف

6/34

1/58

و انحالل (ن)
شكستگي (ر) ،انحالل (ر) ،سيماني شدن
(ر) ،ميكرايتي شدن (ن) و تراکم
مكانيكي و شيميايي (ن)
انحالل (ر) ،شكستگي (ر) ،سيماني شدن
(ر) ،تراکم مكانيكي و شيميايي (ر)
سيماني شدن (ف) ،تراکم مكانيكي و
شيميايي (ر) ،شكستگي (ر) ،انحالل (ر)
و ميكرايتي شدن (ن)
انحالل (ف) ،سيماني شدن (ر) و تراکم

حفره اي (ر) و
قالبي (ن)

متوسط

12/12

14/38

حفره اي (ر) و
درون دانه اي

متوسط

16/23

16/77

(ر)
بين دانه اي (ر)
و قالبي (ن)
بين دانه اي
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متوسط
متوسط

13/50
14/75

10/31
17/82

آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني
شيميايي (ر)

(ف) و درون
دانه اي (ر)
حفره اي (ف)

6

HST/TS
T

2-1

7

HST/TS
T

2-1

8

HST/TS
T

2-1

9

TST/HS
T

2-1

10

TST

1

11

TST

3-2-1

12

TST

3-2-1

13

TST

2-1

انحالل (ر) و سيماني شدن (ن)

و بين دانه اي

خوب

15/35

21/64

(ر)
انحالل (ف) ،سيماني شدن (ن) و تراکم
شيميايي (ن)
انحالل (ف) و سيماني شدن (ر)
انحالل (ف) ،دولوميتي شدن (ر) ،تراکم
مكانيكي (ر) و شكستگي (ن)
سيماني شدن (ف) ،انحالل (ر) و
نوشكلي (ن)
آشفتگي زيستي (ر) دولوميتي شدن (ر)،
سيماني شدن (ر) ،نوشكلي (ر) ،انحالل
(ن) و تراکم شيميايي (ن)
آشفتگي زيستي (ر) دولوميتي شدن (ر)
تراکم شيميايي(ر) ،سيماني شدن (ر)،
انحالل (ر) و ميكرايتي شدن (ن)

حفره اي (ف)
و بين دانه اي

خوب

19/77

54/05

(ر)
حفره اي (ر)

خوب

11/52

21/36

بين دانه اي
(ف) و درون

خوب

15/17

31/03

دانه اي (ر)
درون دانه اي
(ر) و حفره اي

ضعيف

18/55

3/08

(ر)
بين بلوري (ف)
و حفره اي (ر)
بين بلوري (ر)
و حفره اي (ر)

سيماني شدن (ر) ،آشفتگي زيستي (ر)،

درون دانه اي

دولوميتي شدن (ر) و انحالل (ن)

(ر) و بين
بلوري (ن)
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ضعيف

ضعيف
ضعيف

14/77

15/40
10/86

5/72

11/77
4/04

تفسير محيط رسوبي و عوامل موثر بر کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک...

شکل  -11توزيع ريزرخساره ،رخساره ،فرآيندهاي دياژنزي ،تخلخل و تراوايي ،چينه نگاري سکانسي و تغييرات سطح آب در بخش بااليي
سازند سروک در چاه مورد مطالعه

 -9نتيجه گيري
براساس مطالعات پتروگرافي  13ريزرخساره تعيين گرديد .ريزرخساره هاي مورد مطالعه از لحاظ اندازه دانه ،سطح انرژي،
اجزاي اسكلتي و غيراسكلتي مورد مطالعه قرار گرفت و با ريزرخساره هاي استاندارد تعيين شده توسط فلوگل مطابقت داده
شد .باتوجه به اين ويژگي ها ريزرخساره در قالب  4کمربند رخساره پهنه جزر و مدي ،الگون ،پشته سدي و درياي باز در
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آراد کياني ،محمد حسين صابري ،بهمن زارع نژاد ،الهام اسدي مهماندوستي ،نسيم رحماني
يک رمپ کربناته هموکلينال يا هم شيب توصيف شد .ريزرخساره هاي درياي باز با فراواني  43درصد بيشترين گسترش و
رخساره پهنه جزر و مدي با  2درصد کم ترين گسترش را داشته اند .از بين ريزرخساره ها وکستون حاوي روزن داران
کف زي در محيط الگون با  17درصد و ريزرخساره هاي وکستون تا پكستون حاوي روزن داران کف زي بزرگ و
وکستون حاوي سوزن هاي اسفنجي با  1درصد در رخساره درياي باز کم ترين گسترش را داشته اند .در مطالعات
فرآيندهاي دياژ نزي به طور کلي سيماني شدن ،تراکم و دولوميتي شدن نقش اصلي در کاهش کيفيت مخزني و انحالل و
شكستگي دليل عمده افزايش کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سروک بوده است .سيماني شدن به غير از سيمان هاي
دريايي نقش مهمي در بستن تخلخل هاي حاصل از انحالل داشته که در نتيجه سبب کاهش کيفيت مخزني شده است.
تراکم با منسدد کردن خلل و فرج و دولوميتي شدن به دليل پراکنده بودن در زمينه گل پشتيبان و همراهي با استيلوليت ها و
رگچه هاي انحاللي نقش مهمي در کاهش کيفيت مخزني سازند سروک داشته اند .انحالل سبب ايجاد انواع تخلخل هاي
حفره اي شده اس ت و شكستگي هايي که توسط سيمان پر نشده اند مهترين عوامل افزايش دهنده کيفيت مخزني هستند.
فرآيندهاي دياژنزي ديگر مانند ميكرايتي شدن ،نوشكلي ،آشفتگي زيستي ،پيريتي شدن ،هماتيتي شدن ،فسفاتي شدن و
سيليسي شدن بدون تاثير قابل مالحظه بر کيفيت مخزني اين سازند هستند .در بخش بااليي سازند سروک  3سكانس
رسوبي رده سوم شناسايي شده است .سكانس رسوبي  1با مرز نوع دوم و سكانس  2و  3با مرز از نوع اول به اتمام مي
رسند .در سكانس رسوبي  1فرآيند انحالل غالب بوده و کيفيت مخزني خوبي دارد و به عنوان سكانس مخزني در نظر
گرفته شده است .سكانس رسوبي  2فرآيند انحالل در بخش هايي بيشتر از سيماني شدن است و در کل اين سكانس کيفيت
مخزني متوسط به خوبي نشان داده و در نهايت سكانس رسوبي  3که در زمان تورنين است که کيفيت مخزني خوبي ندارد
و از باال به شيل هاي الفان مي رسد .در نهايت با استفاده از داده هاي تخلخل و تراوايي مغزه ،کيفيت مخزني هر رخساره و
ريزرخساره تعيين گرديد .بر اين اساس رخساره هاي پشته سدي و درياي باز به سمت خشكي بهترين و رخساره پهنه جزر
و مدي ضعيف ترين کيفيت مخزني را دارا است .از بين ريزرخساره ها گرينستون حاوي روديست و خارپوست بهترين
کيفيت مخزني و ريزرخساره مادستون دولوميتي ضعيف ترين کيفيت مخزني را شامل مي مي شود .در مطالعات صورت
گرفته با توجه به پراکندگي ويژگي هاي مخزني نشان داد بخش بااليي سازند سروک تحت تاثير فرآيندهاي دياژنزي در
چارچوب ويژگي هاي رسوبي مي باشد.

سپاس و قدرداني
در اينجا الزم است از شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) به دليل در اختيار قرار دادن اطالعات ميدان نفتي مورد مطالعه
جهت نوشتن مقاله تشكر و قدرداني گردد .همچنين از داوران مقاله آقايان دکتر عزيزاله طاهري و دکتر محمود برگريزان
قدرداني مي گردد.
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چکيده
بررسي سنگهاي منشا احتمالي در ميدان هاي نفتي اهميت زيادي دارد .در اين تحقيق ،عالوه بر ارزيابي پتانسيل
هيدروکربني ،از مدل سينتيکي آرنيوس ،براي ارزيابي دقيقتر وضعيت بلوغ سنگ منشاء و همچنين درصد زايش نفت
در ميدان نفتي پارسي استفاده شد .در مدل آرنيوس ،دماي آهنگ تجزيه کروژن از اهميت زيادي برخوردار است .در
اين مطالعه برخي از سنگ هاي منشاء که آزمايش پيروليز حرارتي بر روي آنها صورت گرفته است از جنبه سينتيکي
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نسبت تبديل کروژن به هيدروکربور ( )TRدر آنها تعيين شد .بر اساس نتايج
بدست آمده از بازسازي تاريخچه تدفين و مدلسازي حرارتي ،مشخص گرديد که سازندهاي کژدمي و پابده در چاه
مورد مطالعه وارد پنجره هيدروکربورزايي شده اند .بر اساس مدل آرنيوس مقادير  TTIسازند کژدمي مربوط به
محدوده نفتي است ،در صورتيکه  TTIسازند پابده در محدوده گازي ،بدست آمده است .همچنين نرخ تبديل کروژن
به نفت براي سازند گورپي ،بعلت مواد آلي ناچيز ،مورد بررسي قرار نگرفت .بنابراين از ميان سازندهاي کژدمي،
گورپي و پابده در ميدان نفتي پارسي ،سازند کژدمي به عنوان اصليترين و موثرترين سنگ منشأ اين ميدان نفتي
معرفي ميشود که داراي  TR =100و  TTIبااليي است.
کلمات کليدي :ارزيابي سينتيکي ،سنگ منشاء ،مدل آرنيوس ،تاريخچه تدفين ،ميدان نفتي

پارسي.

ارزيابي زايش نفت ،بازسازي تاريخچه تدفين و بلوغ حرارتي ...

-1مقدمه
امروزه هيدروکربورها بيشترين سهم توليد انرژي را در زندگي بشر دارند و اولين قدم در بهرهگيري از آنها اکتشاف است.
در اين راستا ژئوشيمي آلي علمي است که کارايي آن در بهبود اکتشاف ،توسعه ميادين نفتي و مديريت مخازن نفتي ثابت
شده است .در مطالعات وابسته به ژئوشيمي ،خواص سنگهاي منشاء بررسي ميشود .قرار گرفتن سنگهاي منشاء در
اعماق زياد و ديده نشدن آنها در بعضي مقاطع از جمله محدوديتهاي شناخت آنها است .لذا جهت شناخت بخشهاي
عميق حوضه ،عواملي همچون بازسازي حوادث زمينشناسي و حرارتي گذشته ميتواند نقش مهمي را در ارزيابي داشته
باشد .در اين راستا با استفاده از مدلهاي بازسازي و آزمايشهاي مربوط به سنگ منشاء ،ميتوان در حد زيادي عملكرد اين
سنگها را ارزيابي نمود .بنابراين يكي از اهداف مهم علم ژئوشيمي ،ارزيابي پتانسيل هيدروکربني سازندها است .بدين
منظور ،از پارامترهاي ژئوشيميايي آلي سازندهاي مورد مطالعه که حاصل نتايج آناليزهاي راک -اول و مدلسازي تاريخچه
حرارتي است ميتوان استفاده نمود .مطالعه تاريخچه حرارتي يكي از روشهاي غير مستقيم به منظور ارزيابي سنگ منشاء
و پي بردن به وضعيت بلوغ و درجه پختگي مواد آلي و همچنين تعيين عمق و زمان تشكيل هيدروکربن است (رضايي،
 .)1383مدلسازي حرارتي روشي است که با استفاده از روش لوپاتين انجام ميشود .با اين روش ،تأثير هر دو عامل زمان
و درجه حرارت (مدل  )TTIدر محاسبه بلوغ حرارتي مواد آلي رسوبات در نظر گرفته ميشود .در دهه  90ميالدي افرادي
نظير  Burwoodو  Bordenaveدر حوضه زاگرس مطالعاتي بر اساس مدلسازي حرارتي انجام دادند (

Bordenave and

 .)Burwood 1990همچنين در مطالعه ديگر از روش مدلسازي حوضه رسوبي و مدلسازي حرارتي در کوه خامي و کوه
ميش استفاده شد .در مدلسازي حرارتي ،فرسايش تأثير زيادي بر ميزان پختگي مواد آلي اليهها داشته و در واقع فرسايش
منجر به کاهش عمق تدفين شده که خود سبب کاهش نرخ واکنشهاي نفت زايي ميگردد (زينل زاده و همكاران.)1389 ،
کمالي و همكاران با استفاده بازسازي تاريخچه تدفين و مدلسازي حرارتي لوپاتين سنگ منشاء گدوان ،در ناحيه فارس را
مورد بررسي قرار دادند (کمالي و همكاران .)1384 ،همچنين مدلسازي حرارتي با استفاده از روش لوپاتين در فروافتادگي
دزفول در سال  1389توسط صالحي انجام شد .البته امروزه برخي از محققان با استفاده از روش  LLNLمقدار (ضريب
انعكاس ويترينايت)  Roرا محاسبه کرده که اين مدل سينتيكي جايگزين مدل لوپاتين شده است .در واقع براي بهينهسازي
اين مدل ،از دادههاي تكميلي از قبيل پارامترهاي بلوغ ماده آلي مانند دادههاي انعكاس ويترينايت استفاده شده است.
شناسايي سنگهاي منشاء بالقوه ،ميزان بلوغ و نحوه توزيع آنها در منطقه ،توسط غربالگري سريع نمونههاي سنگي با
استفاده از دستگاه راک -اول انجام ميگيرد ( .)Lafargue et al., 1998در اين روش آناليز نمونهها بهطور خودکار انجام
ميشود و نتايج آن به صورت نمودار ژئوشيميايي ارائه ميگردد .از سويي ديگر در برخي از مطالعات ،توزيع کمي سينتيكي
زايش نفت پيشنهاد ميشود .در اين راستا ،پيشبيني خواص کروژن به کمک مدل سينتيكي و بر پايه رخساره آلي نسبت به
نمودار ون-کرولن انجام ميشود (عليزاده و همكاران .)1391 ،در مدل سينتيكي ،انواع مولكولهاي واکنش دهنده (اوليه يا
ثانويه) ،انواع کروژن ( )I-IVو انواع اجزاي نفت توليدشده (کلي ،نفت –گاز ،سينتيک ترکيبي) از يكديگر تميز داده ميشود.
البته مدلهاي سينتيكي متعددي براي تشكيل هيدروکربن وجود دارد .مدل کلي فراهم شده توسط انستيتوي نفت فرانسه
( )IFPو آزمايشگاه ملي ليورمور نسبت به مدلهاي ديگر ،بهطور گستردهتري مورد استفاده قرار ميگيرد .اين مدل بر طبق
يكسري واکنشهاي موازي به نام مدل ويترينايت ارائه شده است ( .)Sweeney and Burnham,1990در طي سالهاي اخير
از ضريب انعكاس ويترينايت به عنوان شاخص بلوغ بهطور گسترده استفاده ميشود .همچنين مدلهاي مختلفي براي
پيشبيني مقادير  R0با توجه به عوامل زمان و دما ارائه شده است (اشكان .)1383 ،در بين مدلهاي ارائه شده ،مدلهاي
 VITRINATEو EASY%R0بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد ( .)Burnham, 2019در مدل سوئيني و برنهام
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( Sweeney
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 )and Burnham,1990انرژي فعالسازي جهت تجزيه ويترينايت طي چهار واکنش تجزيهاي شامل واکنش حذف آب،
متان ،دياکسيد کربن و هيدروکربنهاي سنگين است .در اين رابطه با فراواني که به دست ميآيد ميتوان توزيع نهايي
انرژي فعالسازي با فاکتور فراواني را محاسبه کرد .در مدل ديگر ،انعكاس ويترينايت با نرخ تبديل ) )TRبه صورت نمايي
و دربازه مشخص ( %4/66و )0.20اصالح ميشود .در اين تحقيق سعي شده است ،مدل آرنيوس به عنوان يكي از
روشهاي ژئوشيميايي نفت معرفي گردد .بر اين اساس سازندهاي سنگ منشاء احتمالي در ميدان پارسي ،مورد ارزيابي
ژئوشيميايي قرار گرفتند.

 -2موقعيت جغرافيايي ميدان نفتي پارسي
ميدان پارسي بعنوان يكي از بزرگترين ميادين نفتي در زاگرس ،در 130کيلومتري جنوب غربي اهواز و در حدود 40
کيلومتري جنوب غرب شهرستان رامهرمز و در بالفصل شمال غربي ميدان کرنج و بر روي محور بيشينه فرونشست
فروافتادگي دزفول قرار دارد (شكل  .)1اين ميدان با طول  36کيلومتر و عرک  7کيلومتر ،از غرب به ميدان نفتي پرنج و
ميدان نفتي کرنج ،از شمال به ميدان نفتي ماماتين و از جنوب به ميدان نفتي آغاجاري محدود شده است .اين ميدان در
محدوده عرک جغرافيايي ́ 30˚ 55تا ́ 31 ˚ 12و طول جغرافيايي ́ 49 ˚ 49تا ́ 50 ˚ 00واقع شده است (يزداني و همكاران،
 .)1385در اين ميدان سازند هاي کژدمي ،گورپي و پابده از گروه بنگستان داراي گسترش وسيعي بوده و ميتوانند به عنوان
سنگ منشا احتمالي مورد بررسي قرار گيرند.

شکل  -1موقعيت ميدان نفتي پارسي و ميدانهاي نفتي همجوار آن واقع در جنوب غرب ايران (مطيعي.)1374 ،

-3روشها و تکنيکها
دما و عمق دو عامل مهمي هستند که در بررسي تشكيل نفت و ارزيابي بلوغ سنگ منشاء نقش مهمي را ايفا ميکنند
( ،)Dembicki, 2017بهويژه وقتيکه با ديگر نشانگرهاي بلوغ ترکيب شوند (اشكان .)1383 ،اولين روش سينتيكي در مدل-
سازي توليد نفت بهوسيله هابيخت ارائه شد ( .)Habicht, 1964هابيخت انرژي فعالسازي  58 kcal/molو ضريب
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A=5

ارزيابي زايش نفت ،بازسازي تاريخچه تدفين و بلوغ حرارتي ...
 ×10 secرا در مطالعه مدل آرنيوس را مورد استفاده قرار داد .اين رابطه اولين مدل رياضي براي توليد نفت با استفاده از
نظريه سينتيک آرنيوس همراه با منحني تاريخچه تدفين سنگ منشاء توسط تيسوت است که منتشر شد ( .)Tissot, 1969در
روش  TTIتأثيرات هر دو عامل زمان و درجه حرارت در محاسبه بلوغ مواد آلي در نظر گرفته ميشود .در اين رابطه مقدار
 TTIبا انعكاس ويترينايت مطابق معادله يک رابطه مستقيم دارد.
=

0/06359 ×(1444TTI)0/2012معادله 1

در واقع روش  TTIبراي پيشبيني تشكيل نفت و شكسته شدن مولكولهاي آن استفاده ميشود .اين روش نوع کروژن را
مشخص نميکند اما ميتواند ارتباط کلي با کروژن را نشان دهد .در مدلسازي به روش  TTIفرک بر اين است که :عوامل
مؤثر بر بلوغ ماده آلي فقط زمان و دما هستند .زمان و دما ميتوانند جايگزين يكديگر شوند ،يعني هر قدر دما کمتر باشد
زمان طوالنيتري براي رسيدن به مرحله خاصي از بلوغ الزم خواهد بود .لوپاتين از بهسازي مدل  TTIبراي رسم
نمودارهاي زمان -دما به منظور توليد نفت استفاده کرد ( .) Lopatin, 1976بر اساس اين تحقيق ،نرخ افزايش بلوغ در هر
 10درجه سانتيگراد دو برابر ميشود .وود شاخص زمان -دما را بر اساس معادله آرنيوس TTIARR ،ناميد تا از  TTIلوپاتين
تميز داده شود و روابطي براي تعيين آن ارائه داد ( .)Wood, 1988وود براي مدلسازي بلوغ سنگ منشاء ،رابطه بين
 TTIARRو دما-زمان را براي تعدادي از تاريخچههاي تدفين بكاربرد .وي سپس روش خود را با روش لوپاتين مقايسه نمود
و نتيجه گرفت که روش لوپاتين براي کروژن هاي با واکنش سريع ،ارزيابي پايين داشته و همچنين براي تفاوتهاي زياد
در آهنگهاي حرارتي ،تخمين مناسبي ندارد ( .)Wood, 1988; Hunt, 1996در جدول يک ارتباط  TTIو انعكاس
ويترينايت با وضعيت بلوغ سنگ منشاء نشان داده شده است.
جدول  -1مقادير  TTIو

وضعيت بلوغ

و ارتباط آنها با وضعيت بلوغ سنگ منشاء )مطيعي)1374 ،

درصد انعكاس ويترينايت

بالغ

0/0-0/55

 TTIوضعيت بلوغ
0-3

بلوغ اوليه

0/55-0/70

3-20

بلوغ مياني

0/70-1/00

20-75

بلوغ نهايي
گاز زايي

1/1-00/30
1/2-30/00

75-180
180-900

در مدل آرنيوس ،دماي آهنگ تجزيه کروژن از اهميت زيادي براي تعيين پارامترهاي معادله يک برخوردار است .در اين
تحقيق برخي از سنگهاي منشاء که آزمايش پيروليز حرارتي بر روي آنها صورت گرفته است از جنبه سينتيكي مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفته و نسبت تبديل سنگ منشاء ( )TRتعيين ميشود .بنابراين بر اساس آن ميتوان ،توان نفتزايي
سنگ را تعيين نمود .بنابر مطالعه کنوني (مدل سازي سينتيكي) الزم بود که نوع کروژن تقسيمبندي جزئيتري نمايد .از
 |107نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،16پائيز و زمستان 1397

ابوذر بازوندي ،بيژن ملكي ،سعيده سنماري ،پرويزآرماني
اينرو نياز به تعيين انرژي اکتيواسيون يا فعالسازي کروژن بود .روشهاي مختلفي براي تعيين اين انرژي وجود دارد .از
جمله ميتوان به محتوي گوگرد اشاره کرد که چهار نوع کروژن تيپ دو پيشنهاد گرديده است .تقسيمبندي چهار گانه
ضعيف ،متوسط ،خوب  ،خيلي خوب و عالي بترتيب معادل با  A, B, C, Dدر نظر گرفته شد .البته براي کروژن نوع دو
تقسيم بندي ديگر بر اساس محتوي گوگرد نيز صورت گرفته است ،که کروژن تيپ دو را به دو و سه دسته تقسيم نموده
است( .)Hunt et al.,1991همچنين مي توان انرژي اکتيواسيون را بدون در نظر گرفتن محتوي گوگرد و با کمک دادههاي
راک-اول تعيين نمود (سلطاني و همكاران1394 ،؛ کسايي و افنخاري .)1386 ،درجدول  2رابطه بين پارامترهاي راک-اول
( )S1, S2, TOCو کيفيت کروژن آمده است،

جدول  -2دستورالعملهاي تفسيري براي کميت ،کيفيت و بلوغ سنگ )(Peters and Cassa 1994; Baik et al., 2000
)S2 (mg HC/g TOC

)S1 (mg HC/g TOC

)TOC (%

Quantity

<2/5

<0/5

<0/5

Poor

2/5-5

0/5-1

0/5-1

Fair

5-20

1-4

1-4

Good

>20

>4

>4

Excellent

Kerogen type
IV

S2/S3

)HI (mg HC/g TOC

<1

<50

Quality
None

III

1-5

50-200

Gas

II/III

5-10

200-300

Gas and Oil

II

10-15

600-300

Oil

I

>15

>600

Oil

TAI

)Tmax (°C

)R0 (%

1/5-2/6

<430

0/2-0/6

Maturation
Immature

2/6-2/7

430-440

0/0-6/65

Early mature

2/7-2/9

440-450

0/65-0/9

Peak mature

2/9-3/3

450-470

0/9-1/35

Late mature

>3

>470

>1/35

Post mature

وابستگي نهايي دماي تجزيه کروژن برحسب عبارتهاي نظري ،به وسيله معادله  2بيان ميشود.
معادله2

)K=A exp (-E/RT

 =Kثابت آهنگ واکنش ( =A ،).l/myضريب پيش نمايي يا فرکانس ( =R ،).l/myثابت گاز ايده آل  =T ،دما برحسب
کلوين ( .)C+273پارامترهاي سينتيكي ( Eمقدار انرژي فعالسازي) و ( Aفاکتور فراواني) ميباشند که ميتوان آنها را به
طور آزمايشي با حرارت دادن سنگ منشاء در دماهاي مختلف و اندازهگيري محصول هيدروکربن بدست آورد.
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ارزيابي زايش نفت ،بازسازي تاريخچه تدفين و بلوغ حرارتي ...
اگر در زمان  ،t0مقدار کروژن برابر با  V0و بيتومن برابر با صفر باشد و همچنين در زمان  tمقدار کروژن برابر ( )V0 + Vtو
بيتومن برابر  Vtباشد ،نرخ تبديل کروژن به بيتومن در دماي ثابت بستگي به مقدار کروژن باقيمانده داشته واز معادله  3به
دست ميآيد.
معادله 3

K (V0 + Vt ) n

) (V0 + Vtکميت باقيمانده واکنش K ،نرخ ثابت معادله ،و  nدرجه واکنش است .مدلهاي سينتيكي براي مدلسازي هر
واکنش ،نيازمند پارامترهاي سينتيكي است که بايد در آزمايشگاه اندازهگيري شده و يا از طريق مقادير استاندارد جهاني
استفاده شود .امروزه به دست آوردن پارامترهاي سينتيكي از آزمايشهاي پيروليز رايج

است (Chen et al, 2017; Vitzthum

) .et al, 2017اين آزمايشها در مدت زمان کم و دماي باال صورت ميگيرند و در نهايت مكانيسمهاي واکنشي متفاوتي را
دارا ميباشند .در معادله  ،4نرخ تبديل کروژن ارائه شده است.
معادله4

)V = V0. Exp(-Kt

در اين معادله  V0کميت اوليه کروژن K ،نرخ ثابت معادله و  Vمقدار باقيمانده کروژن بعد از زمان  tاست .در اين رابطه
محاسبه  TTIARRاز معادله آرنيوس توسط وود ( )Wood, 1988و هانت ( )Hunt, 1996توضيح داده شده است.
وود ( )Wood, 1988بيان ميکند که استخراج  TTIراه حل تجزيه تقريبي انتگرال معادله آرنيوس در دماهاي کمتر از 300
درجه سانتيگراد است و مقادير  Eبيشتر از  50 kj/molخطايي کمتر از  1دارد .در فرم نموداري روش آرنيوس ،شاخص
زمان-دما به ازاي افزايش خطي هر  10درجه سانتيگراد ،ارائه شده است .شاخص زمان -دما بر اساس معادله آرنيوس،
توسط وود ( )Wood, 1988طبق معادله  5بيان شد.
=TTIARR

معادله 5

و

در اين معادله

به ترتيب زمان ( )myو دماي مطلق ( )C+273در شروع و پايان يک بازه  10درجه

سانتيگرادي هستند .فاکتورهاي  A , E , Rهمانند معادله  2است .اين عبارت آهنگ حرارت خطي را در هر  10درجه
سانتيگراد در نظر ميگيرد .ضرب در 100براي حالت حذفي مقادير با اعشار است .برخي از منحنيهاي تاريخچه تدفين
داراي دورههاي زماني طوالني در دماي ثابت و با فرونشست يا باالآمدگي ناچيز هستند .به منظور تخمين دقيق مقدار
را ميتوان مطابق معادله  6محاسبه نمود.

معادله 6

افزودن مقادير

ARR

 TTIبراي هر بازه  10درجه سانتيگراد ،يا دوره دماي ثابت ،در منحني تاريخچه تدفين سنگ منشاء

شاخص جمعبندي (

∑) را فراهم ميکند .با استفاده از اين شاخص ميتوان حداکثر ميزان درصد نفت تشكيل شده

را بوسيله معادله  7محاسبه نمود.
معادله 7

100
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=X%

ابوذر بازوندي ،بيژن ملكي ،سعيده سنماري ،پرويزآرماني

∑،

معادله  7را ميتوان به صورت نموداري نيز نشان داد (شكل  .)2در اين شكل مشاهده ميشود که با افزايش
درصد نفت توليد شده نيز افزايش مييابد .همانطور که مالحظه ميشود به ازاي

∑ بيشتر از  ،400زايش نفت تقريباً

به  100درصد ميرسد.

شکل  -2حداکثر ميزان درصد نفت و گاز توليد شده به موازات افزايش

∑ (.)Hunt, 1996

-4منطقه مورد مطالعه
هدف از اين مطالعه ،بررسي پتانسيل هيدروکربن زايي سازندهاي کژدمي ،گورپي و پابده در يكي از چاههاي واقع در
ميدان نفتي پارسي است .بدين منظور ،از پارامترهاي ژئوشيميايي سازندهاي مختلف که حاصل نتايج آناليزهاي راک-اول،
مدل آرنيوس و مدلسازي تاريخچه حرارتي در اين ميدان است استفاده شد .با کمک تاريخچه تدفين ،انديس زمان -دما
تعيين گرديد تا درصد نفت زايشي بدست آيد .در اين رابطه مدلهاي سينتيكي ،براي ارزيابي دقيقتر وضعيت بلوغ سنگ
منشاء و همچنين درصد نفت زايش شده معرفي شده است.
دراين تحقيق از نتايج آناليز راک-اول مربوط به نمونههاي خرده حفاري در يكي ازچاه هاي ميدان پارسي متعلق به
سازندهاي مذکور استفاده شد (فايق ايرانق وهمكاران .)1393 ،درجدول 3دادههاي بدست آمده از آناليز پيروليز راک-اول،
نشان داده شده است.
جدول  -3دادههاي پيروليز راک-اول براي نمونههاي سازندهاي کژدمي ،گورپي و پابده در يکي ازچاههاي ميدان پارسي

معادل

مرغوبي

نوع

کروژن

ت

کروژن

HI

Tmax

آرنيوس
IIA

S2

S1

TOC

mg HC/g

mg HC/g

%

Rock

Rock

عمق
))m

E5

I

759

428

18/25

1/78

3/15

2070

E

II

527

430

18/59

1/71

3/53

2090

489

430

11/93

1/35

2/44

2120

460

431

5/98

0/57

1/3

2150

E
G6

II
II

سازند

پابده

Excellent
Good
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IID

IIA

P7

III, II

260

435

1/22

0/34

0/47

2300

P

III, II

216

434

1/08

0/37

0/5

2330

P

II

622

434

1/12

0/35

0/18

2370

E

III, II

110

445

3/37

1/54

3/07

4200

E

III, II

117

449

3/02

1/62

2/59

4260

E

III, II

116

449

3/57

1/52

3/07

4260

E

III, II

105

451

2/29

1/22

2/19

4320

گورپي

کژدمي

تاريخچه تدفين سنگ منشاء در محدوده اين چاه درشكل  3آمده است .براي استفاده از اين تاريخچه در مدل آرنيوس،
معادل حرارتي عمقهاي مختلف تعيين شده و زمان قرارگيري هر سازند در محدودههاي دمايي مختلف تعيين گرديد .از
آنجائيكه براي سازندهاي ضخيم ،قاعده و راس سازند رژيمهاي حرارتي مختلفي را تحمل مينمايد لذا رژيم حرارتي ميانه
سازند به عنوان نماينده کل سازند در نظر گرفته شد .به کمک خطوط افقي و عمودي ،زمان قرارگيري هر سازند در
محدودههاي دمايي مختلف مشخص شد.

شکل -3تاريخچه تدفين سنگ منشا و سايرسکانسهاي رسوبي در يکي ازچاههاي ميدان پارسي به همراه خطوط هم دما.

مطابق جدول 4با مشخص شدن کروژن آرنيوس براي هر سازند ،بر روي نمودار آرنيوس (شكل )4محدوده دمايي آن
مشخص ميگردد .تقاطعهاي هر يک از خطوط قطري توپر ،محدوده دما را با خط زمان در امتداد خطوط محورها با
مقادير  TTIARRنشان ميدهد .با استفاده از نمودارهاي آرنيوس مربوط به هر کروژن TTIARR ،کروژن هر سازند به ازاي
محدودههاي دمايي مختلف به دست مي آيد .به عنوان مثال ،سازند کژدمي با کروژن  IIAدر محدوده دمايي  70-80درجه

Poor
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ابوذر بازوندي ،بيژن ملكي ،سعيده سنماري ،پرويزآرماني
سانتيگراد و عمق  1/833-2/166قراردارد .نتايج روش نشان مي دهد ،زمان در معرک قرارگيري پنجره نفتي  64ميليون
سال بوده ومقدار  ∑TTIARR =1267/8مي باشد .نرخ تبديل سنگ منشا

بر اساس معادله  7صددرصد

است.

شکل  -4رابطه بين زمان ،دما و  TTIARRدر کروژن نوع .)Hunt, 1996( IIA
جدول :4پارامترهاي مدل آرنيوس براي سنگ منشا سازند پابده و کژدمي در يکي ازچاه هاي ميدان پارسي
X%

∑ TTIARR

TTIARR

100

2012

0

2

12

13

50-60

0

0

60-70

1/500-1/833

0

0

70-80

1/833-2/166

0

0

80-90

2/166-2/500

0

0

90-100

2/500-2/833

0

0

100-110

2/833-3/166

0

0

110-120

3/166-3/500

2000

1

120-130

3/833-4/166

0

1/3

130-140

4/166-4/500

عمق سازند

زمان در معرک

محدوده

)myقرارگيري (

دما
40-50

833-1/166
1/166-1/500

نوع

نام سازند

کروژن
IIA

پابده

0

0

-

-

-

-

IID

گورپي

100

1267/8

0/8

8/5

40-50

833-1/166

IIA

کژدمي

17

16/5

50-60

1/166-1/500

50

10

60-70

1/500-1/833

1200

64

70-80

1/833-2/166
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 -5بحث و بررسي
سازندهاي کژدمي ،گورپي و پابده به عنوان سنگهاي منشاء احتمالي موجود در ميدان نفتي پارسي از نظر کميت ،کيفيت و
بلوغ ماده آلي با استفاده از نتايج پيروليز راک-اول مورد بررسي قرار گرفتند .بر اين اساس ،توان هيدروکربنزايي سازند
کژدمي خيلي خوب ،سازند گورپي فقير ،و سازند پابده خوب تا خيلي خوب ارزيابي شد .بر پايه مطالعات انجام گرفته
قبلي (فايق ايرانق و همكاران ،)1393 ،کروژن و ماده آلي سازند گورپي در مراحل ابتدايي بلوغ قرار داشته ،در حاليكه
سازندهاي پابده و کژدمي در اوج زايش هيدروکربن قرار دارند .بر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق و بازسازي
تاريخچه تدفين و مدلسازي حرارتي ،سازندهاي کژدمي و پابده وارد پنجره نفتي گرديدهاند ،در حالي که ،سازند گورپي به
علت داشتن کروژن با کيفيت پايين (جدول )3عليرغم ورود به پنجره نفت زايي TTI ،ناچيزي داشته و نرخ تبديل آن تقريباً
صفر ميباشد .همچنين با توجه به اينكه مقادير  TTIسازند کژدمي مربوط به پنجره نفتي است ،لذا اين سازند به عنوان
اصليترين و موثرترين سنگ منشأ نفت اين ميدان معرفي ميشود .سازند پابده نيز عليرغم داشتن نرخ تبديل باال
( ،)X=%100به علت  TTIباال در محدوده گازي (جدول ،)4سنگ منشا نفتي خوبي محسوب نميشود.

-6نتيجهگيري
در اين تحقيق کاربرد مدل آرنيوس در ارزيابي سنگهاي منشاء يكي از چاههاي ميدان پارسي مورد بررسي قرار گرفت .در
اين راستا از نتايج آزمايش پيروليز راک-اول و تاريخچه تدفين نمونههاي سنگ منشاء در ميدان نفتي پارسي استفاده شد.
نتايج کمي به دست آمده از مدل سينتيكي ،نرخ تبديل متفاوتي را براي سنگهاي منشاء نشان داد .در اين مطالعه سازندهاي
کژدمي و پابده باالترين نرخ تبديل را دارند .با توجه به اينكه يكي از ويژگيهاي مدل آرنيوس تفكيک دقيقتر سنگهاي
منشا نفتي و گازي از يكديگر است ،سازند کژدمي با  TTIبيشتر در پنجره نفتي ،سازند اصلي مولد نفت معرفي ميگردد.
سازند گورپي نيز بدليل نرخ تبديل بسيار پايين ،به عنوان يک سنگ مولد خوب مطرح نيست .نتايج مدل آرنيوس با ساير
نتايج بدست آمده مقايسه گرديد که تا حد زيادي باهم انطباق داشت .به نظر ميرسد وجود اندکي عدم تطابق دريافته هاي
حاصل ،ميتواند ناشي از خطاي محاسباتي در استفاده از تاريخچه تدفين و نمودارهاي آرنيوس و همچنين عدم دقت در
تعيين نوع کروژن باشد.

-7تشکر و قدرداني
از داوران محترم آقايان دکتر بهمن سليماني و دکتر محمود معمارياني قدرداني مي گردد.
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Abstract
Investigating potential source rocks in an oilfield is important. In this study, in addition to
evaluating the hydrocarbon potential, the Arrhenius kinetic model was used to more
accurately assess the source rock maturity status as well as the percentage of oil generation
in the Parsi oilfield. In the Arrhenius model, the rate of kerogen decomposition is very
important. In this research, some samples from different source rocks that have been tested
by thermal pyrolysis were kinetically analyzed and the source rock Transformation Ratio
(TR) was determined. Based on the results of burial history and thermal modeling, it was
found that Kazhdumi and Pabdeh formations were in the oil Window well. According to
Arrhenius model, TTI values of Kazhdumi Formation are related to oil range, while TTI of
Pabdeh Formation is obtained in gas range. Also, kerogen to oil conversion rates for the
Gurpi Formation due to poor organic matter was not studied. Therefore, among the
Kazhdomi, Gurpi and Pabdeh formations in the Parsi oilfield, Kazhdumi Formation is
considered as the main and most effective source rock of this Oilfield with high TTI and TR
= 100.

Keywords: Kinetic evaluation, Source rock, Arrhenius model, Burial history, Pars Oilfield.
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Abstract
The Sarvak Formation of the Albian-Turonian Formation is one of the most important hydrocarbon
reservoirs in south and southwest of Iran. In this study, in order to assess the reservoir quality, from
a petrographic study and porosity and permeability data, an important well in one of the oil fields of
Abadan plain has been used. Based on microscopic studies, 13 microfacies have been identified in
the form of Four facies tidal flat, lagoon, shoal and open marine for Sarvak Formation deposits in
the studied oil field, indicating that the upper part of the Sarvak Formation is deposited in a
homoclinal carbonate ramp. Among the identified diagenetic processes, dissolution, cementation,
dolomitization, fracturing, compaction, neomorphism, micritization, bioturbation, pyritization,
hematitization, phosphatization and silicification are mentioned. Diagenetic processes of Sarvak
Formation occurred in three marine, meteoric and burial environments. Among the dissolution and
fracturing diagenetic processes, the most important role has been in increasing the reservoir quality,
and cementation and compaction have been the most important factors in reducing reservoir quality.
Sequence stratigraphy studies identified third order sedimentary sequences of the age of Turonian,
Late Cenomanian, and Middle Cenomanian, and studied the facies and diagenetic processes within
its framework. Correlation of porosity and permeability data of the core showed that the reservoir
quality in this formation was influenced by facies and diagenetic processes. So that the microfacies
containing the rudist have the highest reservoir quality. Due to the diagenetic processes,
sedimentary and porosity and permeability data, the facies shoal and open marine to the land have
the best reservoir quality.

Keywords: Sarvak Formation, Abadan Plain, Sedimentary environment, Diagenetic processes,
Sequence stratigraphy, Reservoir quality.
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Abstract
Some of the most prolific petroleum reservoirs with high gravities of oil in the world occured in the
Upper Jurassic and Cretaceous carbonate formations in the Persian Gulf area. Most of the reservoirs
are composed of pelletal, oolitic, or bioclastic grainstones and reefal limestone that have high
primary porosity and permeability. These reservoirs are sealed either by tight limestone, massive
anhydrite, or by impermeable rocks. The seals are effective throughout most of the Persian Gulf and
surrounding areas, Accumulations of heavy oil and natural asphalts on the Iranian side of the
Persian Gulf extend NE to SW along the Qatar arch. some of the geological structures which are
located along this trend contain heavy oil and natural asphalts within post- Jurassic formations. The
major geologic factor which caused accumulations of heavy oil within some geological structures is
the Qatar arch. As a result, some differences appear in lithologic units in two sub-basins northwest
and southeast of the Qatar Arch. In general, the occurrence of heavy oil in this trend can be
explained as follows;
•
•
•

Fracturing and joints within formation;
Reduction of thickness of post- Jurassic sediments;
Facies change of Arab reservoirs, cap rock (Hith anhydrite), in some structures from
anhydrite to dolomite and also pinchout;

The absence of proper environment for the generation of high gravity oil may also be of importance.
It should be mentioned that "F" structure (Ferdows), with huge amount of oil in Ratawi and Sulaiy
carbonate reservoirs (Lower Cretaceous), is one of the largest heavy oil fields along this trend. The
Farsi "B" structure, (Farzad), with a thick Jahrum formation (Eocene) which has excellent reservoir
properties, is filled with natural asphalts.

Key Word: Persian Gulf, Heavy crude Oil, Qatar Arch, Fracturing, Facies change, Ferdows and
Farzad fields.
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Abstract
In this study, biostratigraphy, micofacies and sedimentary environment of Dariyan Formation in
Anneh Anticline, near Hosein-Abad village (east of Gachsaran city) were investigated.
Dariyan Formation at this study were consisted of 196 meters of thick, medium and thin layers of
limestone, with orbitolinids, marl and marly limestone. The Daryian Formation is divided into the
upper and lower parts, based on the existence of tongue with thin layer of limestone and laminated
shale along with interlayer chert, with a large amount of radiolarids and planktonic foraminifera. In
study area, Dariyan Formation conformably overlies the Gadvan Formation and is overlain by
Kazhdumi Formation.
A total of 114 thin sections were extracted from the study area and 22 benthonic foraminifera and 3
planktonic foraminifera have been identified in 4 biozones and 1 subzone: Praeorbitolina cormyi
zone, Palorbitolinoides cf. orbiculata subzone, Hedbergella spp. Assemblage zone, Mesorbitolina
texana zone, Mesorbitolina gr. subconcava zone.
Based on identified zones in the study section, the age of Dariyan Formation is designated between
Early Aptian to Albian.
Sedimentary environment study of Dariyan Formation in Anneh Anticline led to identification of 9
microfacies related to open marine and lagoon. Due to the lack of a barrier facies, slumping and
storm deposits, lump and grapston, an open shelf sedimentary environment was suggested for
deposition of the Dariyan Formation in Anneh anticline.

Keywords: Dariyan Formation, Anneh Anticline, Biostratigraphy, Aptian, Orbitolina.
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Abstract
The depressed basins of northwest central Iran are located in the structural step and between
Soltanieh-Ipac-Koshk-e-Nosrat and Qom –Zefreh system (the Indes - Qom –Khurabad faults). The
main process of deformation within the basin with extension and compression of specific structures
are comparable and verifiable using experimental models. The extensional structures include rollover folds and normal faults, resulting in deep sedimentary basins during deposition of the lower
and upper red formations. The younger structures, includes back-thrusts and for-thrusts, shortcut,
and pop up structures represents the reversal of tectonic of primary extensional basin. These
sedimentary basins have been created in relation to the growth faults and hanging wall blocks So In
the presence of roll-over fold and antithetic and synthetic faults therefore are suitable for entrapment
of hydrocarbons during migration. The active structural features have been identified using
combination of geomorphic characteristic and seismic reflection data. Accordingly, none of the old
normal faults in the Saveh- Qom and Aran basin show at the present any extensional movement and
the fault activity of boundary faults and extensional folding are compressional. The active parts are:
hanging wall of Saveh, restraining bending at the end of Indes fault that has stream Length-Gradient
(SL) index and high value hypsometric index (Hi). The central part of Saveh-Qom and Aran basin,
although show high Hi but the SL is low. This situation is due to the moderating effects of the thick
lower and upper red formations and evaporative layer within the basin. In the Aran basin due to
incomplete coverage of seismic lines the absence of normal faults cannot be definitively confirmed.
However, the center of Aran basin as of Qom-Saveh formed push up which marks the compression
of this basin and also activity of reverse and thrust faults. Based on the existing surface and
subsurface data set, active deformation in this area now is transpression basin and the interior
domains are in the uplift.

Keywords: Active tectonic, Positive inversion, Extensional basin, Northwest Central Iran.
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Abstract
In the present study, biostratigraphy, microfacies and sedimentary environment of the
Asmari Formation in north flank of the Khami anticline in the north of the Gachsaran
province is investigated. The Asmari Formation at the study section with a thickness of 276
meters is a thin, medium and thick to massive limestone, nodular limestone, marl, marly
limestone, dolomite and dolomitic limestone. In this study 166 thin sections are studied and
23 genera and 24 species of foraminifera have been identified and 3 biozones are
introduced.
1- Archaias
asmaricus-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus
Assemblage zone. (Chattian)
2- Indeterminate zone (Aqutanian)
3- Borelis melo curdica-Borelis melo melo Assemblage zone. (Burdigalian)
Thus, the age of the Asmari Formation at the study area is Chattian to Burdigalian (OligoMiocene).
Based on study of thin sections and by considering the sediment texture, distribution of
skeletal and non-skeletal grains, 12 microfacies are recognized which were deposited in
open marine, bar, semi-restricted and restricted lagoon. Four platform types for the Asmari
Formation at the study area in comparison with the recent studies on Asmari Formation
including: 1-Rupelian-lower Chattian: Distally steepend ramp, 2-middle Chattian-upper
Chattian: open shelf, 3-Aqiutanian: homoclinal ramp, 4-lower Burdigalian: carbonate
platform.

Keywords: Asmari Formation, Khami anticline, Oligocene-Miocene, Microfacies, Large
benthic foraminifera.
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