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بررسی میکروفاسیسها و محیط رسوبی
سازندهای مخزنی ایالم و سروک در میدان نفتی
سعادتآباد
رضا سرمدی ،*1سیدرضا موسوی حرمی 2و اسداله محبوبی

2

 -1شركت نفت مناطق مرکزی ايران ،تهران ،ایران
 -2دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
تاريخ دريافت94/4/14 :

تاريخ پذيرش94/9/8 :

چكيده
ســازند ایــام و ســروک در گــروه بنگســتان بــه ســن کرتاســه میانی(ســنومانین– ســانتونین)یکی از مخــازن نفتــی -گازی بــا اهمیــت
در حوضــه زاگــرس محســوب میشــوند .ســازند ایــام دارای رخســارههای کربناتــه بــوده و مــا بيــن ســازندهاي ســروك در پاييــن
و گورپــي در بــاال قــرار گرفتــه اســت .ســازند ســروک بعــد از مخــزن آســماری از نظــر اهمیــت جایــگاه دوم را دارا میباشــد .جهــت
بررســی محیطهــای رســوبی ،مــدل رســوبی و خصوصیــات مخزنــی ســازندهای مزبــور ،چهــار مقطــع تحتاالرضــی از ایــن ســازندها در
چاههــای  C، B ،Aو  Dمیــدان نفتــی ســعادتآباد انتخــاب و مــورد مطالعــات پتروگرافی(میکروســکوپی) و پتروفیزیکــی قــرار گرفــت.
بــا توجــه بــه مطالعــات دقیــق کمــی وکیفــی میکروفاســیسها ونتایــج حاصــل از بررسـیهای کمــی عناصــر آلوکــم ،تخریبــی و ارتوکــم،
دو محیــط رســوبی بــرای ســازند ایالم(محیطهــای شــول و دریــای بــاز) و ســه محیــط رســوبی بــرای ســازند ســروک (محیطهــای
الگــون ،شــول و دریــای بــاز) شناســایی گردیــد .ســازند ایــام در محیــط شــول شــامل دو رخســاره ودر محيــط دريــاي بــاز شــامل
پنــج رخســاره بــوده و ســازند ســروک نیــز دارای شــانزده رخســاره در محیطهــای الگــون ،شــول و دريــاي بــاز میباشــد کــه حاکــی
از تشــکیل ایــن ســازندها در يــک پالتفــرم کربناتــه از نــوع رمــپ کــم شــيب میباشــند .مقایســه فاســیسهای شناســایی شــده بــا
نمودارهــای چاهپیمایــی (گامــا ،ســونيك ،نوتــرون و دنســيتي) نشــاندهنده تطبیــق رونــد تغییــرات آنهــا بــا یگدیگــر میباشــد.
كلمات كليدي :سازند ایالم ،سازند سروک ،محیط رسوبی ،میکروفاسیس ،نمودار چاهپيمايي.

مقدمه

منطقــه مــورد مطالعــه در قســمت کمربنــد چیــن
خــورده– رورانــده( )HZواقــع شــده کــه درایــن قســمت
میدانهــای عظیــم هیدروکربنــی بســیار متعــددی قابــل

رویــت اســت .مطالعــه میادیــن درحوضــه فــارس داخلــی
*مسؤول مكاتبات
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زاگــرس حاکــی از پیشــروی دریــا در زمــان کرتاســه بــوده
و گســتره عظیمــی از زاگــرس دچــار ایــن واقعــه شــده
اســت .رســوبگذاری کرتاســه باالیــی بــر روی پســتی
بلندیهــای کرتاســه میانــی در فروافتادگــی دزفــول و
فــارس بــا ســنگ آهکهایــی از محیــط عمیق(ســازند
ســروک) آغــاز شــده و ســپس محیــط کــم عمق(ســازند
ایــام) و پــس از آن رســوبگذاری شیلهای(ســازند
گورپــی) ادامــه پیــدا کــرده اســت.
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ســازندهای ایــام و ســروک در ایــن میــدان دارای ســن

تاقدیــس براســاس دادههــای لــرزهای بازتابــی بســتگی

نفتــی ســعادتآباد را تشــکیل میدهــد .عمدتــا در مخــازن

بــه میــزان تقریبــی  100 km3بــا ابعــاد تقریبــی 12×8

میکننــد()Schlager–2005

عــرض 29:18

(ســانتونین–کامپانین) بــوده کــه بخشــی از مخــزن میــدان

کربناته،رخســارههای رســوبی نحــوه توزیــع تخلخــل
اولیــه و تراوایــی راکنتــرل

[ .]6ســازندهای ایــام و ســروک از جملــه مخــازن مهــم
در جنــوب و جنوبغربــی ایــران (فــرو افتادگــی دزفــول)

و گســتره خــاور میانــه میباشــد (آدابــی و اســدی

 ،]7[2008قویشــاوی و همــکاران  ،]8[ 2009رحیمپــور

بنــاب  )]9[2012هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی

رخســارههای میکروســکوپی و تعییــن محیــط و مــدل
رســوبی ســازندهای ایــام وســروک در منطقــه مــورد

نظــر میباشــد .مطالعــه ویژگیهــای چینهشناســی
ایــن واحدهــای ســنگی از جملــه شــناخت مشــخصات
سنگشناســی ،تغییــرات جانبــی ،و ســن نســبی آن
در تشــخیص گســترش چینهشناســی ســنگ مخــزن

و بهرهبــرداری بهینــه از آن مفیــد خواهــد بــود .ســازند
ایــام در چاههــای مــورد مطالعــه بــا ضخامــت  35/5 mدر

چــاه ،Aا 37 mدر چــاه ،Bا 39/5 mدر چــاه  Cو 21/5 m

در چــاه  Dکــه شــامل تناوبــی از آهکهــای پالژیــک و

همــی پالژیــک بــا میــان الیههــای از شــیل و مــارن بــوده

و بیشــتر رخســارههای ایــن ســازندها از نــوع گل پشــتیبان
میباشــند .مــرز پایینــی ســازند ایــام بــا ســازند کربناتــه

ســروک بــا حضــور رســوبات حــاوی اکســیدهای آهــن

مشــخص شــده و مرز باالیــی آن با ســازند گورپــی به دلیل

حضــور رســوبات اکســیده بهصــورت ناپیوســته میباشــد.
ضخامــت ســازند ســروک در چــاه ( ،Aا ،)193/5 mچــاه

(،Bا ،)149/5 mچــاه ( ،Cا )173 mو در چــاه ،Dا()176 m

بــوده کــه از نظــر لیتولــوژی شــامل تناوبــی از ســنگ هــای

آهکــی ،آهــک دولومیتــی ،مــارن و شــیل میباشــد .مــرز
پایینــی ســازند ســروک بــا ســازند کژدمــی بهصــورت یــک

نــا پیوســتگی پیوســته مشــخص شــده اســت .
موقعیت جغرافیایی

میــدان مــورد مطالعــه در جنــوب غــرب ایــران ،منطقــه
فــارس داخلــی در  85 kmجنــوب شــرق شــیراز و 110

کیلومتــری غــرب شــهر سروســتان واقــع شــده اســت .ایــن

چهــار طرفــه کــه بســتگی افقــی آن بــر روی افــق ایــام

کیلومتــر و بســتگی قائــم  463 m3میباشــد .ایــن میــدان
دارای طــول جغرافیایــی  53:6همچنیــن

میباشــد کــه دارای عمــق متوســط  1033 mاز ســطح

دریــا میباشد[(.]1شــکل )1
روش مطالعه

بــرای ایــن مطالعــه ابتــدا تعــداد 472مقطــع نــازک تهیــه

شــده از مغزههــا و خردههــای حفــاری ،ســازندهای
ایــام و ســروک در چاههــای

A ،B ،C

و

D

میــدان

نفتــی ســعادتآباد مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

در ایــن مطالعــه بــرای نامگــذاری میکــرو فاســیسها از

روش فلــوگل  ]10[2010بــرای تعییــن بافــت ســنگ و

نامگــذاری از روش رایــت[ ]11و دانهــام[ ]12اســتفاده
گردیــد .پــس از شناســایی و تشــخیص میکروفاســیسها
(براســاس مطالعــات پتروگرافــی و پالئولــوژی از مغزههــا

و خردههــای حفاری)نتایــج بهدســت آمــده بــا نتایــج

حاصــل از بررســی الگهــای پتروفیزیکــی از قبیــل الگ
نوتــرون ،گامــا ،چگالــی و ســونیک مقایســه گردیــد کــه

در نهایــت بــه تفســیر و شناســایی محیطهــای رســوبی

ســازندهای ایــام و ســروک انجامیــد .همچیــن براســاس

تفســیر نمودارهــای پتروفیزیکــی تهیــه شــده از چاههــای
مــورد نظــر بــه بررســی و تشــخیص مرزهــای بیــن
ســازندها ،زونبندیهــا ودر نهایــت بــه انطبــاق چاههــا
پرداختــه شــد .اســاس ایــن مقایســه براســاس پارامترهــای

مختلــف پتروفیزیکــی و دیرینهشناســی و گزارشــات

دیرینهشناســی و پالئونتولــوژی اکتشــاف (تهیــه شــده
توســط آقــای بهرامــی[ ]13و [ )]14میباشــد

بحث

ســنگهای کربناتــه ،بیشــترین گســترش جغرافیایــی

مخــازن کرتاســه را در خاورمیانــه و ایــران دارا میباشــند.

بــه طــوری کــه در حوضــه رســوبی زاگــرس ،گــروه

بنگستان(کرتاســه میانــی -باالیــی) بــه تنهایــی  %23از کل
مخــازن نفتــی ایــن حوضــه را شــامل میشــوند.
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شکل  1نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه(گزارشات شركت نفت مناطق مركزي ايران).

در ایــن مطالعــه ابتــدا رخســارههای ســازندهای ایــام

تقریبــا معــادل  26 RMFفلــوگل (بایــو کلســت گرینســتون/

آنهــا مــورد شناســایی قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه مطالعــات

ایــن میکــرو فاســیس در تاقدیــس بنگســتان[ ]8و میــدان

بــه ســازندهای ایــام و ســروک در میــدان فــوق ،گروههــای

رخساره میکروفاسیسی

وســروک مــورد بررســی و در نهایــت محیطهــای رســوبی

انجــام شــده بــر روی مقاطــع نــازک میکروســکوپی مربــوط
میکروفاسیســی زیــر قابــل تشــخیص میباشــند .محیطهــا

پکســتون بــا دانههــای اســکلتی متنــوع) اســت .معــادل
نفتــی آب تیمــور گــزارش شــده اسـت[ (.]2شــكل ) 2
:Mfs2اSmall benthic foraminifera grainstone

و میکروفاســیسهای شناســایی شــده مربــوط بــه آنهــا ،در

تفــاوت ایــن رخســاره بــا رخســاره بــاال را میتــوان در واقــع

رخسارههای محیط شول

حــدی کــه بنتیــک فــرام گرینســتون را پدیــدار میســازد.

:Mfs1اIntraclast small benthic foram peloidal grainstone

اســت .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل 26 RMF

ســازند ایــام عبارتنــد از :

در تجمــع بیشــتر روزن داران کوچــک کــف زی دانســت تــا

رخسارهمیکروفاسیسی

ایــن فاســیس در چــاه  Dســعادتآباد شناســایی شــده

ایــن فاســیس در چــاه  Bقابــل رویــت میباشــد .فراوانــی

فلوگل(بایــو کلســت گرینســتون  /پکســتون بــا دانههــای

(میلیولیــد ،نزوکولینــا ،تکســتوالریا و  ) ...و بــه میــزان کمتــر

تاقدیــس بنگســتان[ ]8و میــدان نفتــی آب تیمــور[]2

اکینوئیــد و دیگــر بایوکلسـتها از اجــزای فرعــی محســوب

رخسارههای محیط دریای باز

پلوئیدهــای دانــه ریــز ،روزن داران کــف زی کوچــک

اینتراکلســت از مشــخصات ایــن رخســاره بــوده وخردههــای
میشــوند .فراوانــی فرامینیفرهــای کوچــک کــف زی(اغلــب

میکریتــی شــده)در بعضــی جاهــا بــه حــدی اســت کــه مــی

تــوان آن را بنتیــک فــرام گرینســتون نامیــد .بــا توجــه بــه

اجــزای تشــکیلدهنده و فابریــک ســیمان اســپاریتی ایــن

رخســاره ،محیــط رســوبی آن یــک پشــته کربناته پــر انرژی
(شــول) در نظــر گرفتــه شــده اســت  .ایــن میکــرو فاســیس

اســکلتی متنــوع) اســت .معــادل ایــن میکروفاســیس در
گــزارش شــده اســت (.شــكل )2

رخساره میکروفاسیسی
:Mfs4اRudist packstone –floatstone dolomitized

ایــن رخســاره بهطــور کامــل شــامل خــرده رودیســتها

همــراه بــا مقــدار کمــی از خردههــای خارپوســتان بــوده
واجــزای غیــر اســکلتی نیــز شــامل پلوئیــد میباشــد.
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ب

شکل  2رخسارههای سازند ایالم در محیط شول.

الــف-ا  Small benthic foraminifera grainstoneشــامل الیگواســتژینا و فرامینیفــر ،استومیوســفرا و پــر از پلوئیــد بــوده کــه در
زمین ـهای از اســپاریت قــرار دارنــد.

ب Intraclastsmallbenthic forampeloidalgrainstone -شــامل فرامینیفرهــای بنتیــک بههمــراه خردههــای ریــز دو کفهایــی بــوده کــه
در زمینــه از اســپارایت قــرار گرفتهانــد کــه گاهــا دانههــای ریــز گلوکونیــت نیــز همــراه آنهــا دیــده میشــود .

ســایر اجزای فرعــی شــامل روزن داران کــف زی (میلیولید،

ناحیــه ســمیرم[ ]3و جنــوب غــرب فیروزآبــاد[ ]4گــزارش

بخــش هــای کــم عمــق تــر محیــط در اثــر امــواج دریــا

رخساره میکروفاسیسی

نزازاتــا و روتالیاهــای کوچــک) اســت  .خــرده رودیســت از

خــرد شــده و بــه ایــن محیــط منتقــل شــده انــد  .ایــن

میکروفاســیس در یــک محیــط شــیبدار باالیــی دریــای

بازوتحــت انــرژی کــم تــا متوســط شــکل گرفتــه اســت
 .ایــن میکــرو فاســیس معــادل  15 RMFفلــوگل (بــا یــو

شــده اســت( شــكل .)3

:Mfs3اBioclaste packstone

آلوکمهــا و عناصــر تشــکیلدهنده ایــن رخســاره عمدتــا
قطعــات رودیســت و خردههــای نــرم تنــان بــوده کــه در

زمینــهای از اســپاریت قراردارنــد ،همچنیــن بــه مقــدار

کلســت فلوتســتون بــه همــراه مــواد مشــتق شــده از ریــف)

کـ�م فسـ�یلها ی

تیمــور گــزارش شــده است[(]2شــكل ) 3

در آن قابــل مشــاهده اســت .ایــن رخســاره مربــوط بــه

:Mfs6اOligosteginid fine bioclasticpackstone- wackstone

دریــای باز(تالــوس) میباشــد .ایــن فاســیس هــم در ســازند

Rutaliaskourensisاde�،

Bivalves

اســت  .معــادل ایــن میکــرو فاســیس در میــدان نفتــی آب

brisاMiliolid،اDicyclina،

رخسارهمیکروفاسیسی

بخشهــای بــاالی مــرداب ،جلــوی شــول بــه ســمت

و خردههــای شــکم پایــان

ایــن فاســیس مشــترک در دو ســازند ایــام وســروک

ایــام وهــم درســازند ســروک مشــاهده شــده اســت .ایــن

قطعــات خارپوســت بههمــراه مقــدار کمتــری الیگواســتژینا

پکســتون بههمــراه فرامینیفرهــای بــزرگ) اســت (.شــكل )3

میباشــد .مقادیــر فــراوان خردههــای ریــز رودیســت،

و فــرام بنتیــک کوچــک کــه بــه نــدرت بههمــراه

پالژیکهــای بــدون کیــل( روزن داران شــناور) میباشــند،

میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل  13 RMFفلوگل(وکســتون/
رخساره میکروفاسیسی
:Mfs7اDolo bioclastic wackestone

اجــزای اصلــی ایــن رخســاره را تشــکیل میدهنــد .قطعــات

ایــن فاســیس بیــن ســازندهای ایــام و ســروک مشــترک

ومیانــی) قــرار داشــته و در اثــر امــواج خــرد شــده و بــه این

جلــوی شــول وحتــی تــا دریــای باز(کــم عمــق) میباشــد.

رودیســت در بخشهــای کــم عمقتر(رمــپ داخلــی

بــوده و معــرف محیطهــای تقریبــا عمیــق  ،بهخصــوص

محیــط منتقــل شــدهاند .مشــخصات بافتــی و موقعیــت

درایــن محــدوده رخســارهای ،فرآینــد تبلوردوبــاره 1و

دریــای بــاز اســت .ایــن میکــرو فاســیس معــادل RMF

بیشــترازنوع آهــک دولومیتــی میباشــد .

چینهنــگاری حاکــی ازشــرایط کــم تــا متوســط انــرژی
 13فلوگل(وکســتون /پکســتون بههمــراه فرامینیفرهــای
بــزرگ) اســت .مشــابه ایــن رخســاره از محیــط دریــای بــاز

دولومیتیشــدن 2درحــال انجــام بــوده ولیتولــوژی آن

1. Recrystalization
2. Dolomitization

بررسی میکروفاسیسها و...
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شکل  3رخسارههای سازند ایالم در محیط دریای باز.
الف Bioclaste packstone -شامل الیگواستژینا خردههای فرامینیفر و رودیست که در زمینه از میکرایت واقع شده است.
ب Oligosteginidfinebioclasticpackstone- wackstone -شامل الیگواستژینا  ،فرامینیفر بنتیک و پالژیکهای ریز شناور میباشد.
پ Rudistpackstone-floatstone dolomitized -خردههــای درشــت رودیســت بههمــراه خردههــای ریــز دو کفــه ایــی در آن دیــده
میشــود.
ت Bioclasticpackstone-wackstone -شامل استیلولیت ،خردههای رودیست و دو کفهایی میباشد.
ث Dolo bioclastic wackestone -شامل خردههای دو کفهایی در زمینهایی از میکرایت واقع شدهاند.

ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل

RMF

13

شــدن(انحالل فشــاری) در ایــن رخســاره دیــده میشــود.

فلوگل(وکســتون /پکســتون بههمــراه فرامینیفرهــای

از نظــر انــدازه بایوکلســتها ،ریــز و فونــای پالژیــک و

رخساره میکروفاسیسی

امــواج و در نتیجــه عمیــق شــدن دریــا  ،میباشــد .ایــن

بــزرگ) است(.شــكل )3

رخســاره در بخشهــای نزدیــک رمــپ بیرونــی تشــکیل

:Mfs5اBioclastic packstone –wackstone

ایــن فاســیس مشــترک درهردوســازند ایــام وســروک
میباشــد کــه درســازند ایــام در چاههــای

بافــت گل پشــتیبان حاکــی از دور شــدن از ســطح تاثیــر

A،B،D

مشــاهده شــده اســت .اجــزای اصلــی شــامل قطعــات و

خردههــای رودیســت ،روتالیــای شکســته و اکینوئیــد ،بــه

همــراه اجــزای فرعــی کــه شــامل پلوئیــد و الیگواســتژینا
و فرامینیفرهــای کوچــک کــف زی میباشــند ،همگــی

درزمینــه میکرایتــی قــرار دارنــد .انــدازه ریــز دانههــا،
نــوع بافــت و خــرد شــدگی شــدید بایوکلســتها
حاکــی از رســوبگذاری در بخــش پاییــن شــیب دامنــه

اســت .گونههــای پالژیــک نیــز بهصــورت پراکنــده در

ایــن رخســاره حضــور دارنــد .پدیدههــای اســتیلولیتی

شــده اســت[ .]10ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل
 3 RMFفلوگل(بایــو کلســت وکســتون /پکســتون حفــر

شــده بههمــراه فســیلهای متعــدد) است(.شــكل ) 3

محیطهــا و میکروفاســیسهای شناســایی شــده مربــوط

بــه آنهــا ،در ســازند ســروک عبارتنــد از :
رخسارههای محیط الگون
رخساره میکروفاسیسی

:Mfs3اBenthic foraminifera wackstone-packstone

روزن داران پالژیــک بههمــراه الیگواســتژینا از اجــزای
اصلــی ایــن رخســاره بــه شــمار میآینــد.
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زمینــه از نــوع گل آهکــی اســت و فونــای نرتیــک کــم

بایوکلســتی صــدف و رودیســتها نیــز در زمینهایــی

کــم انــرژی نشــانگر رســوبگذاری زیــر ســطح اســاس

در محیــط الگــون محــدود بــا انــرژی کــم رســوبگذاری

عمــق در آن مشــاهده میشــود .رژیــم هیدرودینامیکــی
امــواج اســت[ 10و  ]15وجــود فرامینیفرهــای پالژیــک

و ماتریکــس دانــه ریــز ،محیــط حوضــه شــلف بیرونــی
رانشــان میدهــد .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل
 20 RMFفلــوگل( بایــو کلســت وکســتون /پکســتون

بههمــراه جلبــک و فرامهــای بنتیــک) اســت (.شــكل )4
رخساره میکروفاسیسی
:Mfs2اBioclaste green alga packstone –wackstone

مهمتریــن اجــزای تشــکیلدهنده ایــن زیــر رخســاره

قطعــات جلبــک ســبز و خــرده رودیســتها ،اکینوئیــد،

روزن داران کــف زی میباشــند .فراوانــی جلبکهــای
ســبز وابســته بــه نــور نشــانگر نهشــته شــدن رســوبات در
شــلف داخلــی اســت .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل

RMF

 20فلوگل(بایــو کلســت وکســتون /پکســتون

بههمــراه جلبــک و فرامهــای بنتیــک) اســت .مشــابه ایــن
رخســاره از ســازند ســروک جنــوب غــرب فیروزآبــاد[ ]4و

میــدان نفتــی آب تیمــور[ ]2گــزارش شــده است(شــكل .)4
رخساره میکروفاسیسی

میگــردد کــه فونــای اســکلتی بــا تنــوع کــم و موقعیــت
چینهشناســی مویــد ایــن امــر میباشــد .تنــوع کــم ایــن

بایوکلس ـتها و زمینــه گل آهکــی نشــانگر رســوبگذاری
در یــک محیــط الگونــی کــم انــرژی بــا ارتبــاط ضعیــف

بــا دریــای بــاز میباشــد .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا
معــادل  16 RMFفلوگل(مادســتون /وکســتون بههمــراه
میلیولیــد) اســت کــه مشــابه آن از تاقديــس بنگســتان[]8

و میــدان نفتــی آب تیمــور[ ]2و میــدان نفتــی مــارون[]5

گــزارش شــده است(.شــكل )4
رخسارههای محیط شول
رخساره میکروفاسیسی

:Mfs4اBioclaste wackstone -packstone

عناصــر و آلوکمهــای اصلــی ســازنده ایــن رخســاره شــامل

خــرده رودیســت و دو کفــهای و الیگوســتژینا و روتالیــا
اسکورنســیس میباشــد و بــه مقــدار کــم خردههــای
نــرم تنــان و خارپوســتان در زمینهایــی از میکرایــت
قــرار دارنــد .ایــن رخســاره در بخشهــای جلویــی

شــول بــه ســمت دریــای بــاز تشــکیل شــدهاند .ایــن

:Mfs1اMiliolid rudist packstone-floatstone

ایــن رخســاره توســط حضــور روزن داران کوچــک

(میلیولیــد ،نزازاتــا) مشــخص میگــردد .تکههــای
الف

از میکرایــت دانــه ریــز مشــاهده میشــود .ایــن فاســیس

ب

میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل  13 RMFفلوگل(وکســتون/
پکســتون بههمــراه فرامینیفرهــای بــزرگ) است(شــكل .)5
ج

شکل  4رخسارههای سازند سروک در محیط الگون.
الــف -فاســیس  Miliolidrudistpackstone –floatstoneکــه شــامل میلیولیــد و خــرده رودیســت بــوده کــه معــرف محیــط الگــون
میباشــند.
ب) فاســیس  Bioclaste green alga packstone- wackstoneکــه شــامل پلوئیــد ،خردههــای جلبــک ســبز ،رودیســت ،اکینوئیــد و دو
کفهایــی اســت.
ج -فاســیس  foraminifera wackstone- packstone Benthicشــامل میلیولیــد و فرامینیفرهــای کــف زی کوچــک متعلــق بــه محیــط
الگــون میباشــد کــه در زمینهایــی از میکرایــت قــرار گرفتهانــد.

بررسی میکروفاسیسها و...
الف

167

ب

ت

پ

ث

شکل  5رخسارههای سازند سروک در محیط شول.

الــف -فاســیس  Peloidalbioclastepackstone– grainstoneکــه شــامل کمــی پلوئیــد و اینتراکلســت و بریوزوئــر و خردههــای کوچــک
جلبــک کــه در زمینهایــی اســپاریتی قــرار گرفتهانــد.
ب -فاســیس  Bioclasterudistgrainstone –packstoneقطعــه بزرگــی از رودیســت را در مقطــع نمونــه مشــاهده میکنیــد کــه بههمــراه
الیگواســتژینا و خردههــای اکینوئیــد کــه در زمینــه میکرایتــی قــرار دارنــد ،میباشــد.
پ -فاسیس  Rudistgrainstoneهمانطور که در شکل میبینیم از قطعههای رودیست تشکیل شده است.
ت -فاســیس  Bioclastewackstone- packstoneکــه شــامل رگههــای اســتیلولیتی کــه از اکســیدهای آهــن و گاهــا از لکههــای نفتــی پــر
شــده اســت وحــاوی میلیولیــد و فرامینیفرهــای کــف زی کوچــک و خردههــای دو کفهایــی را میباشــد.
ث -فاســیس  Bioclastepeloidalgrainstoneشــامل پلوئیــد و بایوکلســت و خردههــای رودیســت و اکینوئیــد کــه در زمینــه اســپارایتی
قــرار دارد.
رخساره میکروفاسیسی

آب تیمــور[ ]2گــزارش شــده است(.شــكل ) 5

:Mfs6اRudist grainstone

رخساره میکروفاسیسی

تکههــای بــزرگ رودیســت مشــخصه ایــن رخســاره

:Mfs7اBioclaste rudist grainstone– packstone

میباشــد .اجــزای فرعــی دیگــر شــامل پلوئیــد ،خــرده

تکههــای بــزرگ رودیســت بههمــراه مرجــان ،جلبــک

بایوکلس ـتها اغلــب دارای پوشــش میکریتــی میباشــند.

اجــزای اصلــی ایــن رخســاره میباشــند .بیوکلســتهای

قطعــات صــدف رودیس ـتها ،جورشــدگی خــوب دانههــا

یــا یــال ریــف یــا ســد بایوکلســتی ســاخته شــده اســت

در محیطــی بــا انــرژی بــاال در محیــط شــول حاشــیه

رودیســت باشــد .رخســاره مذکــور مربــوط بــه محیــط

تشــکیل گردیــده اســت[ .]15[]10ایــن میکــرو فاســیس

پــر انــرژی و باالتــر از خــط اثــر امــواج تشــکیل شــده

پکســتون بههمــراه دانههــای اســکلتی متنــوع) اســت.

فلوگل(بایــو کلســت گرینســتون /پکســتون بههمــراه

اکینوئیــد ،کورتوئیــد و فرامینیفرهــای کوچــک بــوده و

قرمــز ،بریوزوئــرو خردههــای بایوکلســتی متنــوع از

بــا توجــه بــه بافــت دانــه پشــتیبان ،انــدازه بــزرگ

ایــن رخســاره از قطعــات ارگانیســمهای ســازنده راس

و فقــدان گل میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن رخســاره

و میتوانــد شــامل مرجــان ،بریوزئــر ،جلبــک قرمــز و

پالتفــرم و جداکننــده دریــای بــاز از محیــط محصــور

شــول و کمربنــد  6ویلســون بــوده ،بنابرایــن در محیطــی

تقریبــا معــادل  26 RMFفلوگل(بایــو کلســت گرینســتون/

اســت .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل 26 RMF

ایــن فاســیس در تاقدیــس بنگســتان[ ]8و میــدان نفتــی

دانههــای اســکلتی متنــوع) است(.شــكل )5
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رخساره میکروفاسیسی

رخساره میکروفاسیسی

:Mfs8اPeloidal bioclaste packstone– grainstone

: Mfs10اRudist packstone – floatstone

بایوکلســتها و پلوئیدهــا اجــزای اصلــی ایــن فاســیس

ایــن رخســاره بهطــور کامــل شــامل تکههــای بــزرگ

زمینــه اســپاریتی میباشــد و اجــزای فرعــی آن عبارتنــد:

خارپوســتان و روزن داران کــف زی(میلیولیــد ،نزازاتــا)

میباشــند .بافــت از نــوع پکســتون– گرینســتون ،بــا
�Green alge, Dicyclina, Oligosteginides, Rutalia skou

rensis, Textularia sp., Heterohelix

رودیســت همــراه بــا مقــدار کمــی از خردههــای

میباشــد .خردههــای رودیســت از بخشهــای کــم
عمقتــر محیــط در اثــر امــواج دریــا خــرد شــده و بــه ایــن

ایــن فاســیس معــرف محیــط پشــت شــول ،الگــون نزدیک

محیــط منتقــل میشــوند .مشــخصات فونــا و خصوصیــات

 26فلوگل(بایــو کلســت گرینســتون /پکســتون

کمعمــق پــر شــیب بــا انــرژی پاییــن تــا متوســط دریــای

بــه شــول میباشــد .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل
RMF

بههمــراه دانههــای اســکلتی متنــوع) است(.شــكل )5
رخساره میکروفاسیسی

بافتــی آن حاکــی از تشــکیل ایــن رخســاره در محیــط

بــاز اســت .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل 15 RMF

فلــوگل (بایــو کلســت فلوتســتون بههمــراه مــواد مشــتق

:Mfs5اBioclaste peloidal grainstone

شــده از ریــف) است(.شــكل ) 6

در این رخساره پلوئیدها و بایوکلستهایی همچون

رخساره میکروفاسیسی

خردههای اکینودرم ،جلبک سبز ،رودیست و فرامینیفرهای
کف زی وجود دارند .پلوئیدها اغلب از میکریتی شدن

بایوکلستها و روزن داران کف زی ایجاد شدهاند .فابریک
دانه پشتیبان و جور شدگی نسبتا خوب دانهها مربوط به
انرژی باالی محیط رسوبگذاری میباشد .این فاسیسها

در محیط شول شکل میگیرند .این میکرو فاسیس تقریبا
معادل

RMF

 26فلوگل(بایو کلست گرینستون /پکستون

بههمراه دانههای اسکلتی متنوع) است.این فاسیس در

:Mfs16اDolo mudstone

اجــزای ایــن رخســاره را دولومیتهــای لــوزی شــکل
(بــه مقــدار زیــاد) و بیشــکل (بــه مقــدار کــم) در زمینــه
مادســتون آرژیلــی تشــکیل میدهــد .خصوصیــات بافتــی

و حضــور فونــای پالژیــک و پیریتــی شــدن نشــانگر کــم

بــودن انــرژی محیــط و همچنیــن عمیــق بــودن محیــط

حوضــه میباشــد .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل
 5 RMFفلوگل(پالژیــک مادســتون) است(.شــكل )6

میدان نفتی آب تیمور[ ]2گزارش شده است (.شكل ) 5

رخساره میکروفاسیسی

رخسارههای محیط دریای باز

:Mfs13اDolomitized oligosteginid packstone - wackstone

رخساره میکروفاسیس

در ایــن رخســاره مهمتریــن دانــه اســکلتی الیگواســتژینا

: Mfs11اBioclaste packstone – wackstone

بــوده ،کــه در بعضــی مواقــع بایوکالســتهایی ماننــد

توضیحــات آن در بخــش رخســارههای ایــام آمــده

خردههــای ریــز اکینوئیــد ،ســوزن اســفنج آهکــی نیــز

رخساره میکروفاسیسی

میکرایــت دانــه ریــز بــوده و روزن داران پالژیــک بــدون

است(.شــكل )6

:Mfs9اBioclaste packstone

در آن مشــاهده میشــود .ماتریکــس ایــن رخســاره

کیــل نیــز بهنــدرت در آن مشــاهده میشــوند .حضــور

توضیحــات آن در بخــش رخســارههای ایــام آمــده

الیگواســتژینا ،فرامهــای پالژیــک همــراه بــا بافــت

رخساره میکروفاسیسی

دریــای بــاز میباشــد .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا

است(.شــكل )6

:Mfs12اOligosteginid fine bioclaste packstone– wackstone

توضیحــات آن در بخــش رخســارههای ایــام آمــده

است(.شــكل )6

گلدانــه ریــز نشــانگر محیطــی بــا انــرژی کــم درمحیــط
معــادل  8 RMFفلوگل(پکســتون /وکســتون حفــر شــده
بههمــراه ذرات اســکلتی ،اینتراکلســت و  )...اســت.

بررسی میکروفاسیسها و...
الف

169

ب

ت

پ

ث

ح

ج

خ

شکل  6رخسارههای سازند سروک در محیط دریای باز.
الــف -فاســیس  Oligosteginid fine bioclastepackstone– wackstoneپــر از الیگواســتژینا و بلورهــای ریــز دولومیــت بــوده
کــه در زمینهایــی از گل احاطــه شــدهاند.
ب -فاســیس  Bioclastepackstoneشــامل پالنکتونهــای ریــز شــناور مــه بههمــراه الیگواســتژینا کــه در زمینــه
میکرایتــی قــرار دارنــد.
پ -فاسیس  Bioclastepackstone –wackstoneحاوی اکینوئید و خردههای رودیست و دو کفهای میباشد.
ت -فاســیس  Dolomitized oligosteginidpackstone-wackstoneشــامل الیگواســتژینا و پالنکتونهــای پالژیــک ریــز کــه
در زمینــه میکرایتــی واقــع شــدهاند.
ث -فاسیس Dolo mudstoneحاوی گل میباشد.
ج -فاســیس  Rudistpackstone – floatstoneشــامل خردههــای درشــت رودیســت کــه بههمــراه خردههــای ریــز دو کفهایــی
کــه در ایــن میــان ریــز اســتیلولیتهایی کــه از اکســید آهــن پــر شــده کــه در زمینــه میکرایتــی واقع شــده اســت.
خ -فاســیس  Planktoneforaminiferoligosteginideswackstone-packstoneشــامل الیگواســتژینا و فرامینیفرهــای کــف زی
ریــز بــه همــراه پالژیکهــای ریــز کــه در زمیتــه میکرایتــی قــرار داشــته و بلورهــای ریــز تــا متوســط دولومیــت در
آن دیــده میشــود.
ح -فاسیس  Dolobioclasticwackestoneحاوی خردههای دو کفهایی و رودیست که در زمینه میکرایتی واقع شدهاند.
مشابه این فاسیس از تاقدیس بنگستان[ ]16و میدان نفتی

روزن داران شــناور بــدون کیــل ،خانــواده هدبرگلیــده

کمربند رخسارهای شماره  1ویلسون میباشد(شكل .)6

در خمیــرهای از گل آهکــی دانــه ریــز قــرار گرفتهانــد.

آب تیمور[ ]2و میدان نفتی مارون[ ]5گزارش شدهو جزء

رخساره میکروفاسیسی
:Mfs14ا–Planktone foraminifer oligosteginides wackstone
packstone

مهمتریــن اجــزای تشــکیلدهنده ایــن رخســاره

و هتروهلیکــس و الیگواســتژینا میباشــند .ایــن اجــزاء
حضــور روزن داران شــناور و الیگواســتژینا حاکــی از تــه
نشســت ایــن رخســاره در محیــط کــم انــرژی دریــای بــاز

و زیــر ســطح اســاس امــواج در شــرایط عــادی
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اســت .ایــن میکــرو فاســیس تقریبــا معــادل 8 RMF

1395-5

پکســتون -گرینســتون و بایوکلســتیک پکســتون

فلوگل(پکســتون /وکســتون حفــر شــده بههمــراه ذرات

گســتردگی دارنــد کــه نشــاندهنده شــرایط شــول در

از تاقدیــس بنگســتان[ ]8و میــدان نفتــی مــارون[]5

زیــادی از ایــن چاههــا بیشــتر رخســارهها تکــرار شــده

اســکلتی ،اینتراکلســت و  )...اســت .مشــابه ایــن فاســیس
گــزارش شــده است(.شــكل )6

رخساره میکروفاسیسی :Mfs15اDolo bioclastic wackestone

توضیحات آن در بخش رخسارههای ایالم آمده است(.شكل )6

یــک حوضــه ریفــی میباشــند .بهدلیــل اینکــه در متــراژ

و تغییــر چشــمگیری پیــدا نکــرده اســت و محیطهــای
حوضههــای نیمــه عمیق(جلــوی ریــف) و دریــای بــاز
(کــم عمــق) هــم مشــاهده شــده اســت.

میــزان بایوکلســتها بــاال و همچنیــن لیتوکلســتها

محیط رسوبی

نشــاندهنده حوضــه کــم عمــق و رخســارههای

براســاس مطالعــات میکروســکوپی انجــام شــده در

بایوکلســتیک وکســتون نشــاندهنده حوضــه آرام

شناســایی شــده کــه عبارتنــد :

پشــت ریــف و همچنیــن رخســارههای بایوکلســتیک

کل(چهــار چــاه مــورد مطالعــه) ،ســه رخســاره اصلــی

بــا رســوبگذاری آهســته در شــرایط دریــای بــاز و

 -1گــروه میکروفاسیســی الگــون -2 .گــروه

گرینســتون– وکســتون نشــاندهنده حوضههــای پشــت

دریــای بــاز .براســاس مطالعــات میکروســکوپی دســته

مویــد حوضههــای پشــت ریــف میباشــد .همچنیــن

میکروفاسیســی شــول -3 .گــروه میکروفاسیســی
رخســاره پکســتون -وکســتون بایوکلســتیک ،رخســاره
غالــب بــوده و از لحــاظ کیفــی عناصــر بایوکلســت،
اغلــب قطعــات اســکلتی فرامینیفرهــای تشــکیلدهنده

رخســاره چاههــای مــورد مطالعــه بــوده اســت .بهترتیــب
رخســارههای بایوکلســتیک گرینســتون ،بایــو کلســتیک

ریــف و رخســارههای پلوئیــد بایوکلســت وکســتون

جلبکهــای ســبز -آبــی و مرجانهــا کــه معــرف

محیطهــای پشــت شــول و الگــون میباشــند .و ایــن
موضــوع نشــاندهنده ایــن اســت کــه محیــط در ایــن

چاههــا از نــوع رمــپ هموکلینــال میباشد(.شــکلهای

 7و )8

شکل  7مدل محیط رسوبی سازند ایالم در میدان مورد مطالعه.
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شکل  8مدل محیط رسوبی سازند سروک در میدان مورد مطالعه

نتیجهگیری

ارائــه مــدل رســوبی ســازندهای ایــام و ســروک
در میــدان نفتــی ســعادتآباد براســاس مطالعــات
آزمایشــگاهی ،تشــخیص رخســارهها و محیــط رســوبی

آنهــا و مقایســه آنهــا بــا محیــط رســوبی امــروزی

صــورت گرفتــه اســت .براســاس دادههــای حاصــل از
مطالعــات مذکــور رخســارههای کربناتــه ایــام وســروک

همانطــور کــه ذکــر شــد در مناطــق الگــون  ،شــول

و دریــای بــاز نهشــته شــدهاند .تغییــر رخســارهها بــه
رخســارههای گرینســتونی و پکســتونی نشــاندهنده

کــم عمــق شــدن حوضــه وگاهــا در برخــی از نمونههــا
مویــد شــرایط شــول 1و حضــور گونههــای فرامینیفــر بــا

دیــواره پرســانوز نشــاندهنده شــرایط الگــون 2اســت .

بررســیهای آزمایشــگاهی صــورت گرفتــه بــر روی
ســازندهای فــوق بــه شناســایی رخســارههای مختلــف

کــه در ســهم محیــط قــرار دارنــد ،انجامیــده اســت .در
ســازند ایــام ،محیــط شــول شــامل دو دســته رخســاره

بــوده و محیــط دریــای بــاز نیــز شــامل چهــار دســته

رخســاره میباشــد .در ســازند ســروک شــانزده رخســاره
تشــخیص داده شــد کــه چهــار رخســاره مربــوط بــه

محیــط الگــون ،چهــار رخســاره مربــوط بــه محیــط
شــول و هشــت رخســاره مربــوط بــه محیــط دریــای بــاز
میباشــد .

پــس از بررســی آزمایشــگاهی بــر روی مقاطــع حاصــل از
ســازندهای مذکــور مشــخص گردیــد ،کــه محیــط رســوبی

آنهــا مربــوط بــه یــک حوضــه کــم عمــق (ریــف کامــل)
از نــوع رمــپ کــم شــیب (رمــپ هموکلینــال) همــراه بــا

چندیــن شــول ( چاههــای  Bو  )Dدر ســازندهای ایــام و
ســروک میباشــد .ایــن رمــپ کربناتــه بــه ســه قســمت

داخلــی ،میانــی و خارجــی قابــل تقســیم اســت .قابــل ذکر

اســت کــه در نمونههــای مطالعــه شــده رخســارههای
مربــوط بــه الگــون بــه ســمت خشــکی دیــده نشــده

اســت .در همیــن بخــش فرامهــای بــزرگ کــفزی
ماننــد دیکتیوکونــوس 3واوربیتولینــا 4در رخســارههای
فلوتســتون ،وکســتون و پکســتون دیــده میشــوند کــه

شــاخص محیــط رمــپ میانــی( ابتــدای میــد رمــپ و

دریــای بــاز) میباشــند.

1. Shoal
2. Lagoon
3. Dictyoconus sp.
4. Orbitolina sp.

شماره ،90
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بــا توجــه بــه اطالعــات پتروفیزیکــی موجود(نمودارهــای

از شــرایط مخزنــی بهتــری برخــوردار میباشــد.

چاههــای مــورد مطالعــه و بررســی و تطابــق آنهــا بــا

تشکر و قدردانی

گامــا ،ســونیک ،نوتــرون ،دنســیتی و مقاومــت) در

نتایــج میکروســکوپی مشــخص گردیــد کــه رخســاره

صمیمانــه از همــکاری بخــش پژوهــش و توســعه شــرکت

رســوبگذاری کــرده اســت ،بهدلیــل حمــل رودیســتها و

پــروژه تشــکر مینمایــم.

Bioclastepackstone

کــه در محیــط دریــای بــاز

تشــکیل رخســاره تالوســی نســبت بــه بقیــه رخســارهها

نفــت مناطــق مرکــزی ایــران جهــت حمایــت از ایــن
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