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 چکیده
 غـرب  کیلـومتری  100 در واقع جنوب نفتی میادین از یکی در ،متر 323ضخامت  با سنگ شناسی غالب سنگ آهکی و سازند سروك ،پژوهشدر این 

صـورت  ه با سازند گورپی ب سروكمرز باالیی سازند  ،گورپیسازند های گلوکونیتی در قاعده لبه دلیل وجود ندو مورد مطالعه قرار گرفته است. اهواز

دیرینـه شناسـی    اساس مطالعات به علت عدم حفاری توالی زیرین آن مشخص نیست. برنیز مرز زیرین سازند سروك ه در نظر گرفته شده است. ناپیوست

 زونزیستبراساس آنها سه  وشناسایی شدند  زیکفهای گونه از میکروفسیل 28جنس و  25و  اورشنهای گونه از میکروفسیل 5جنس و  5، انجام شده

با زیسـت  ها کهزون. این زیستمعرفی شدند Oligosteginid flood zoneو  Nezzazata–alveolinids assemblage zone ،Rudist debris zone شامل

بـر پایـه    .، مؤید سن سنومانین تا تورونین برای سـازند سـروك در هـاه مـورد مطالعـه هسـتند      دارند مطابقتWynd (1965 )های معرفی شده توسط زون

بـر ایـن اسـاس،     .شناسـایی شـد  سازند سروك توالی در مختلف ریزرخساره  ی موجود، هفتهاهای رسوبی و فسیلبافت نگاری، تحلیلسنگ مطالعات 

نگاری های هینهباشد. بررسیمییک رمپ کربناته متعلق به و دریای باز  شولالگون،  بخش سه شاملدر این منطقه گذاری سازند سروك محیط رسوب

  .در سازند سروك انجامید ناقص سکانس دوسکانس رسوبی کامل و  یکبه شناسایی نیز سکانسی 
 

 .ینتورونـ  سنومانین ؛سازند سروك ؛سکانسی نگاری هینه ؛ریزرخساره ؛زیست هینه نگاریهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 گـروه  ایهینـه سـنگ  واحـدهای  از یکـی  سـروك  سـازند 

 شـدن  عمـق  باشـد. کـ   مـی  تـورونین ـ  آلبین سن با بنگستان

 مقـادیر  رسـوب  باعـ   سـنومانین  آلبـین تـا   اواخـر  در دریـا 

 پهنـه  در( سـروك  سـازند ) عمـق  ک  هایکربنات از زیادی

(. 1372 ،)مطیعــی اســت شــده زاگــرس حوضــه از وســیعی

ــازند ــروك س ــواحی در س ــف ن ــرس مختل ــدگاه از زاگ  دی

ــه زیســت ــاره نگــاری، هین ــیط ریزرخس ــا، مح ــوبی ه  و رس

 ،James & Wynd (1965) توسـط  سکانسـی  نگـاری  هینـه 

Adams & Bourgeois (1967 ،)Khalili (1974 ،)Bolz 

 و واحی فـارس نـ در  (1373فنونی ) و خسروتهرانی(، 1977)

 های رسوبینشریه علمی رخساره

                108-91(:  1) 12،  1398بهار و تابستان 
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ــتا ــمی ،نخوزسـ ــان ) و السـ ــتدر ( 1376جلیلیـ  و انخوزسـ

 سـیمیرم،  منطقـه در ( 1382صـفری )  و مقدم وزیری لرستان،

 و نـژاد رحیمـی  خوزسـتان، در ( 1383)و همکاران تیموریان 

ــاران ) ــداندر  (1385همک ــی می ــاران، نفت ــاوی  گچس غبیش

ــتان، و پارســـی میـــداندر ( 1387) ــیان کـــوه بنگسـ  و دانشـ

 همکاران و زادهکاظ  اشی،بهنار برشدر ( 1390همکاران )

( 1390) و طـاهری  یمحمـود  اهواز، نفتی میداندر ( 1390)

 تاقـدیس در ( 1389صـفدری )  گچسـاران،  شـر   شـمال در 

ــار، ــاقی آغـ ــاران ) و عباسـ ــداندر ( 1391همکـ ــی میـ  نفتـ

 بنگستان، تاقدیس( در 2010)  .Ghabeishavi et alکوپال،

Eghtesadi et al. (2010 ،)Fakour et al. (2010 ،)

Gholamizadeh & Adabi (2010،) Hosini & 

Pormourad (2010 و ،)Rahimpour-Bonab et al. 

، Mehrabi et al.  (2014)دزفـول،  فروافتادگی( در 2012)

Asadi Mehmandosti et al. (2013 ــه ( در پهنـــ

 دزفــول، فروافتــادگی( در 2014)  .Omidvar et alایــذه،

Afghah & Fadaei (2014 در )خرامـه،  برش Yang et al. 

Esrafili-Dizaji  (2015 )،دزفــول فروافتـادگی  ( در2015)

و  فــارس( در 2015)  .Vincent et al،فــارس خلــی در 

Rikhtegarzadeh et al. (2017 در ) دزفـول  فروافتـادگی 

 متفاوت رخساره دو دارای سروك است. سازند شده مطالعه

ک  هایرخساره ساحلی، فارس و برش الگو محل است. در

 ناحیـه  در کـه  درحـالی ، دارنـد  گسـترش  سـازند  ایـن  عمـق 

 جا آن از (.1374، )مطیعی تر هستندعمیق هارخساره لرستان

ــازند کـــه ــروك سـ ــه سـ ــنگ عنـــوان بـ ــواد مخـــزن سـ  مـ

مــی محســوب زاگــرس رســوبی حوضــه در هیـدروکربوری 

 اسـاس  بـر  ایـن سـازند   تردقیق بررسی و شناسایی لذا گردد،

و  دمفیـ  اطالعـات  سکانسـی  نگـاری  هینـه  و هارخساره ریز

 دربعـدی  اکتشافی  کارهای و مطالعات جهت را ارزشمندی

 نوشـتار حاضـر   داد. هـد   خواهـد  دسـت  بـه  حوضـه  ایـن 

هـا، محـیط رسـوب   نگاری، ریزرخساره هینه زیست بررسی

یکـی از   سـروك در  سازند سکانسی نگاری هینه و گذاری

 .باشدمی جنوب غرب ایران های میدان نفتیهاه

 

 جغرافیایی موقعیت

 یکی ازمیادین نفتی جنوب غرب ایـران  در مطالعه وردم هاه

 (.1)شـکل   دارد جـای  اهـواز  غـرب  کیلومتری 100در واقع

ــازند   ــاالیی س ــرز ب ــا ســازند گــورپی   ســروكم ــلب ــه دلی  ب

ه بـ گـورپی  سـازند  هـای گلوکـونیتی در قاعـده    وجود ندول

مرز زیرین سـازند   .درنظر گرفته شده استه صورت ناپیوست

 سازند سروك در این هـاه دم حفاری به علت عنیز سروك 

 مشخص نیست.

 

 روش مطالعه

 مـورد نظـر   اهـدا   بـه  یابیدست برای شده انجام مطالعات

مختلف بوده است. ابتدا تعداد  مرحله شامل سهاین پژوهش 

ــازك  مقطــع 195  هــایخــرده و هــامغــزه میکروســک ی ازن

 جنـوب(  نفـت خیـز   منـاطق  ملی حفاری )شرکت از حاصل

 میکروسـکپ  توسط تهیه شده مقاطعست. س س تهیه شده ا

 و هـا آلـوک  هـا شـامل   مطالعه و محتوای بافتی آن دوهشمی

تهیه  عکسمختلف شناسایی و از مقاطع نازك  هایارتوک 

ــن در .شــده اســت ــه ای ــرای مطالع ــین ب ــت تعی  و ســنگ باف

Reading  (1996 )( و1962) Dunham روش از گذارینام

الگوی شرح داده شـده در  از  هاریزرخساره توصیف برای و

ــته  ــتفاده Flügel (2010 )نوشـ ــده اســـتاسـ ــایی .شـ  شناسـ

 نیـز و  مقـاطع نـازك میکروسـک ی    بـا مطالعـه  ها میکروفسیل

Bolli (1945, 1959, 1966 ،) منـابعی همچـون   اسـتفاده از 

Postuma (1971 و )Caron (1983  انجــام شــده و ســ س )

در  هـا فسـیل ی پراکندگ ضمن تصویربرداری از آنها، نمودار

 ذکر است به الزمنگاری ترسی  شده است.  ستون هینهطول 

موجود بر اساس الگوی زیسـت پهنـه بنـدی     هایزونزیست
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Wynd (1965شناسایی و معرفی شده )   هینـه انـد. مطالعـات

هـای شـرح داده   به کمک منابع و روش نیزسکانسی  نگاری

 Haq et al. (1988 ،)Van Wagonerهـای  شده در نوشـته 

et al. (1988 ،)Emery & Myers (1996 ،)Simmons et 

al. (2007.انجام شده است ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه مورد چاه در سروک سازند نگاری چینه زیست

 5جـنس و   5براساس مطالعات دیرینه شناسـی انجـام شـده،    

گونـه از   27جـنس و   24هـای شـناور و   گونه از میکروفسیل

(. 4تا  2های زی شناسایی شدند )شکلکف هایمیکروفسیل

در هاه مورد مطالعه تشخیص داده  زونزیست بر این مبنا سه

   :( که عبارتند از5 شدند )شکل

 
1. Nezzazata – Alveolinids Assemblage zone 

(Wynd, 1965) 

( معرفـی  1965) Wyndزون که اولین بار توسـط  این زیست

ــانی ســازند   شــد اســت در هــاه مــورد مطالعــه در  بخــش می

 متـــر شناســـایی شـــده اســـت. 288ضـــخامت  ســـروك بـــا

 زون شــــاملهـــای شـــاخص ایـــن زیســـت    میکروفســـیل 

Cisalveolina fallax ،Nezzazata conica  وNezzazata 

simplex زون زیسـت های همـراه ایـن   میکروفسیل باشند.می

 نیز عبارتند از:
Alveolina sp., Biplanata peneropliformis, 

Calcisphaerula innominate, Chrysalidina gradate, 

Cisalveolina lehneri, Cisalveolina sp., Coxites 

zubairensis, Cuneolina pavonia, Cycledomia 

iranica, Cyclolina cretacea, Dicyclina 

schlumbergeri, Dicyclina sp., Mangashtia 

viennoti, Merlingina cretacea, Murgeina apula, 

Neoiraqia convexa, Nezzazata concave, Nezzazata 

gyra, Nezzazata sp., Nezzazatinella picardi, 

Nezzazatinella sp., Nummoloculina heimi, 

 چاه مورد مطالعههای دسترسي به راه (B، منطقه مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي( A :1شكل
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Nummoloculina regularis, Nummoloculina sp., 

Orbitolina conica, Orbitolina sp., Praealveolina 

cretacea, Pseudolituonella reicheli, 

Pseudolituonella sp., Pseudorhapydionina dubia, 

Pseudorhipidionina bingstani, Rhaphydionina 

liburacia, Spiroloculina cretacea, Stomiosphaera 

sphaerica, Trochospira avnimelechi, Miliolids, 

Textularids. 

 25زون معـــادل بـــا زون زیســـتی شـــماره    ایـــن زیســـت 

(Nezzazata – alveolinids assemblage zone در )

( و از نظـر زمـانی متعلـق بـه سـنومانین      1965) Wyndنوشته 

( معتقد است که مـرز بـاالیی ایـن    1969) Bourgeoisاست. 

زون محدود به بـاالترین قسـمت سـنومانین اسـت. بـه      زیست

زون یک ناپیوسـتگی اسـت   باور وی، مرز باالیی این زیست

هـای  ب مناطق حوضـه زاگـرس ایـران در قسـمت    که در اغل

شــود. مطالعــات جدیــدتر نشــان بــاالیی ســنومانین دیــده مــی

زون )از دهد که کلیه آلوئولینیدهای مربوط به این زیستمی

( در نزدیکی .Ovalveolina spو  .Cisalveolina spجمله 

 ,.Rikhtegarzadeh et al)شوند )مرز سنومانین منقرض می

اکســیژنی قــراض بــه دلیــل وجــود رویــداد بــی . ایــن ان2017

OAE21      در مــرز ســـنومانین ـ تـــورونین روی داده اســـت

(Husinec et al., 2000.) 

 
2. Rudist debris zone (Wynd, 1965) 

( تعریـف شـده اسـت؛    1965) Wyndتوسط  زونزیستاین 

ــر ایــن بــاور اســت کــه ارزش ایــن  Bolz (1977اگرهــه  ( ب

یار نـاهیز اسـت، زیـرا ح ـور     از نظر زمـانی بسـ   زونزیست

های رودیستی از زمان آپتـین تـا مایستریشـتین و حتـی     خرده

(. این 1372تر از آپتین نیز گزارش شده است )مطیعی، کهن

متر ضـخامت دارد. ایـن    74در هاه مورد مطالعه  زونزیست

 Rudist debris) 24زون زیسـتی  که مطـابق بـا    زونزیست

zone در نوشــته )Wynd (1965)  زونزیســتاســت، درون 

                                                
1  - Oceanic Anoxic Event 2 

Nezzazata – alveolinids assemblage zone  .قـرار دارد 

را قطعات رودیسـتی تشـکیل    زونزیستسنگواره غالب این 

هـای  های رودیستی، فسـیل دهند، اگرهه همراه این خردهمی

   شوند:زیر نیز مشاهده می
Alveolina sp., Chrysalidina gradate, Cisalveolina 

lehneri, Cisalveolina sp., Cuneolina pavonia, 

Dicyclina schlumbergeri, Dicyclina sp., 

Mangashtia viennoti, Merlingina cretacea, 

Nezzazata sp., Nezzazatinella picardi, 

Nezzazatinella sp., Nummoloculina heimi, 

Nummoloculina sp., Orbitolina sp., 

Pseudolituonella reicheli, Pseudolituonella sp., 

Pseudorhapydionina dubia, Spiroloculina 

cretacea, Trochospira avnimelechi, Miliolids, 

Textularids. 
شناسـی، سـنومانین در   سن این پهنه با توجه به موقعیت هینـه 

 نظر گرفته شده است.

 
3. Oligostegina flood zone (Wynd, 1965)  

متـر ضـخامت دارد و    36زون در سازند سـروك  این زیست

متشــکل از یــک رخســاره مادســتون ـ وکســتونی پال یــک    

هــای شاخصــی اسـت. ایــن زون زیســتی بــا تجمـع ســنگواره  

و  Calcisphaerula innominate همچـــــــــــون

Stomiosphaera sphaerica شـود. همچنـین،   مشخص می

ــیل ــت  میکروفســ ــن زیســ ــراه ایــ ــای همــ ــامل هــ زون شــ

Globigerinoides sp.، Heterohelix sp. ،Moricohed-

bergella planispira ،Moricohed-bergella sp. ،
Nezzazatinella sp. ،Miliolids  وTextularid د. باشـن می

 26زون مطـــابق بـــا زون زیســـتی شـــماره    ایـــن زیســـت 

(Oligostegina flood zone )  در نوشــتهWynd (1965 )

ــورونین اســت.    ــا ت ــین ت  اســت و گســترش اصــلی آن از آلب

سن این بایوزون بر اساس جمعیت فسیلی شناسـایی شـده در   

 تورونین تعیین شده است. این مطالعه، 
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 مورد مطالعه چاههای شناسايي شده در سازند سروک در سيل: مجموعه ميكروف2شكل 

 Dicyclina schlumbergeri, Axial - پ ,Pseudolituonella reicheli, Longitudinal section -ب ,Chrysalidina gradate, Axial section -الف

section, ت - Coxites zubairensis, Sub axial section, ث - Orbitolina sp., Sub axial section, ج - Neoiraqia convexa, Sub axial section, 

 ,Nummoloculina regularis, Axial section - د ,Nummoloculina heimi section - خ ,ح ,Cycledomia iranica, Sub axial section - چ

 ,Praealveolina sp., Axial section - ز ,Cisalveolina sp., Sub-equatorial section - ر ,Cisalveolina sp., Sub-equatorial section - ذ

  - Orbitolina conica, Axial section, س - Cisalveolina sp., Axial section. 
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مرز باالیی سازند سروك به صورت ناپیوسـته اسـت و هـی     

ــا حتــی    گونــه شــواهد ســنگ شناســی و فســیل شناســی و ی

شـود  در این هاه دیده نمـی  های هماتیتی از سازند ایالمقلوه

( و سازند گـورپی مسـتقیماب بـر روی سـازند     1360)صفاری، 

ه دلیـل وجـود ناپیوسـتگی و    گیرد. این امر بسروك قرار می

 ازند ـالم در باالی سـازند ایـسص ـهای شاخزونزیستنبود 

  : مجموعه ميكروفسيل های شناسايي شده در سازند سروک در مقطع مورد مطالعه3شكل 

 Nezzazata - ج ,ث ,ت ,Nezzazata sp., Axial section - پ ,.Cisalveolina sp  - ب ,الف

conica, Axial section, خ ,ح ,چ - Nezzazata gyra, Axial section, 

  ,Quinqueloculina sp., Axial section - ذ ,Cuneolina pavonia, Sub axial section - د

 Nezzazatinella picardi, Sub - ز ,Trochospira avnimelechi, Sub axial section - ر

equatorial section. 
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باشد. نبود رسـوبات بـین سـازندهای سـروك و     سروك می

هرسینین از تورونین پسـین  زایی سابگورپی، بر اثر خشکی

تا سـانتونین باعـ  شـده اسـت کـه رسـوبات سـازندگورپی        

ی سازند سروك نهشته شود. همـان طـور کـه    مستقیماب بر رو

تر نیز ذکر شد، مرز زیرین سازند سروك به علت عدم پیش

هـای  بـا ایـن توضـیحات، بررسـی     حفاری، مشـخص نیسـت.  

زیست هینه نگاری انجام شده بر روی توالی در دسـترس از  

سازند سروك در هاه مورد مطالعـه در ایـن پـژوهش مؤیـد     

 ی این سازند است.سن سنومانین تا تورونین برا

 

 چراه های شناسایی شده در سازند سرروک در  رخساره

 مورد مطالعه

 میکروسـک ی  رخساره 7 نگاری سنگ مطالعات به توجه با

 شرح به خشکی به دریا سمت ترتیب از به که شد شناسایی

  (.7و  6هستند )شکل  زیر

 

  باز دریای ایرخساره گروه

 MF1) میکروسـک ی  رخساره 4 شامل ایرخساره گروه این

 .است( MF4تا 

 
MF1: Bioclastic planktonic foraminiferal oligos-

tegina wackestone  

 دهنـده ایـن ریزرخسـاره شـامل     تشـکیل  هـای اصـلی  آلوک 

ــناورروزن ــتژین داران ش ــی  ها یدو الیگوس ــی کل ــا فراوان  15ب

هــای اســ یکولو  قطعــات رودیســت، خارپوســتدرصــد و 

های اشـاره  . آلوک باشددرصد می 10ی با فراوانی کل اسفن 

 (.الف6)شکل  اندقرار گرفتهگل پشتیبان ای شده در زمینه

 و نبـود ها یدالیگوسـتژین و  داران شـناور فراوانـی روزن  تفسیر:

هـای  بایوکالست نبود و پشتیبانزی، فابریک گلفونای کف

؛ Arthur et al., 1987) درشت، نشانگر محیط عمیق هستند

Luciani & Cobianchi, 1999 ؛Aguilara-Franco & 

Hernndez Romano, 2004 .) ،بــا توضـیحات ارائــه شــده 

 و در تـاسه ـحوضمیق ـخش عـببه  تعلقـم سارهـریزرخاین 

 های شناسايي شده در سازند سروک در مقطع مورد مطالعه: مجموعه ميكروفسيل4شكل 

 .Globigerinoides sp., Axial section - ث ,Moricohedbergella sp., Equatorial  section - ت ,پ ,ب ,Moricohedbergella planispira, Axial section - الف



 زادهاهلل کاظممه عسکری، محمدرضا کمالی، عزتبهزاد سعیدی رضوی، فاط     98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مورد مطالعه چاهسازند سروک در شناسايي شده در های زونستزي :5شكل 
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 Wilson مطـابق بـا نوشـته    2و  1ای شـماره  کمربند رخسـاره 

 ( نهشته شده است.1975)

 
MF2: Bioclastic foraminifera (benthic and 

planktonic) wackestone 

 دهنـده ایـن ریزرخسـاره شـامل     تشـکیل  هـای اصـلی  آلوک 

ــر داران کـــــــفروزن و  Nezzazata ،Rotaliaزی نظیـــــ

هـای  است و آلـوک   Rotaliporaنظیر ی داران شناورروزن

. آلـوک  باشـند مـی های خارپوست پلوئید و خردهفرعی ه  

)شکل  اندقرار گرفتهپشتیبان گلای زمینه های اشاره شده در

 (.ب6

داران کـف داران شـناور در کنـار روزن  ح ور روزن تفسیر:

 احتمـاالب کـه  ها رسوبی نظیر آشفتگی رخساره فابریکو زی 

های انتهایی بخشدهنده نشان است، مرتبط با عمق اثر امواج

-Flügel, 2010; Rahimpourمحـیط رمـپ میـانی اسـت )    

bonab et al., 2012تـوان مـی  شده ذکر موارد به توجه (. با 

 عمیـق  نیمـه  هـای بخـش  بـه  مـذکور  ریزرخسـاره  که گفت

 Wilson در نوشـته  3ای شماره کمربند رخساره و باز دریای

 تعلق دارد. (1975)

 
MF3: Benthic foraminifera bioclast wackestone to 

packstone 
خرده شامل ه بیشترریزرخسار این دهنده تشکیل هایآلوک 

 قطعـات  از مقـداری  بـا  همـراه  هـا رودیست از فراوانی های

داران و بـه نسـبت خیلـی کمتـر روزن     تنـان نـرم  خارپوسـتان، 

 میکرایت از ایدر زمینه (Rotaliaو  Nezzazata) زیکف

 (.پ6)شکل  باشدمی

 به محیط، ترعمقک  هایدر بخش رودیست قطعات تفسیر:

 و شده خرد دریا امواج اثر در اشته ود قرار سد ویژه بخش

 .(Zhicheng et al., 1997) انـد منتقـل شـده   محـیط  ایـن  بـه 

 دریای عمقک  هایمزبور در بخش رخساره، اساساین  بر

 Wilson در نوشـــته 3ای شـــماره کمربنـــد رخســـاره و بـــاز

وزیـری  را ریزرخسارهاین  مشابه. است شدهتشکیل  (1975)

 سـروك  سـازند  باز محیط دریای از (1382) صفری و مقدم

 مزبـور  سازند از (1376) جلیلیان و السمی سمیرم، ناحیه در

و همکـاران   تیموریـان  و و لرسـتان  خوزسـتان  نـواحی  در

 . اندکرده خوزستان گزارش ناحیه از (1383)

 
MF4: Rudist debris floatstone  

 دهنـده ایـن ریزرخسـاره شـامل     تشـکیل  هـای اصـلی  آلوک 

ای میکرایتــی متــری در زمینــهســتی هنــد میلــیقطعــات رودی

د اسـت.  یـ ئواکین و هـای کوهـک رودیسـتی   خـرده  همراه با

قسمت سطحی برخی از قطعـات رودیسـتی میکرایتـی شـده     

ای هـای اشـاره شـده در زمینـه    آلـوک   با این توضـی،،  است.

 (.ت6)شکل  اندقرار گرفتهپشتیبان گل

همـراه بـا وجـود    این ریزرخسـاره   فابریک فلوتستونی تفسیر:

هـای   آثاری از ریزش قعات نظیر مخلوط شدگی بایوکلست

ــش ــر روزن  بخـ ــق )نظیـ ــ  عمـ ــای کـ ــفداران هـ و  زیکـ

ها( و نیـز جورشـدگی ضـعیف قطعـات و ح ـور      رودیست

های مختلف بیانگر تـالوس ناشـی از ریـف   قطعات در اندازه

ای رودیســتی اســت کــه در محــیط رمــپ میــانی  هــای تکــه

 (. Sadooni, 2005ح ور دارند )

 

     سدی ایرخساره گروه

 میکروسـک ی  رخسـاره  یـک  شـامل  ایرخسـاره  گـروه  این

(MF5 ) استبه شرح زیر. 

       
MF5: Peloidal bioclast packstone to grainstone 

 دهنـده ایـن ریزرخسـاره شـامل     تشـکیل  هـای اصـلی  آلوک 

های میکرایتی شده، پلوئید و قطعات خارپوست بایوکالست

از سیمان و بع ی  ایهای اشاره شده در زمینهند. آلوک هست

 (.ث6)شکل  اندگلی قرار گرفته هاقسمت

و  داشـته جورشـدگی خـوبی    ی موجـود هابایوکلست تفسیر:

 مگی حاکی از تشکیل ـباالیی دارند که ه بتابـگردشدگی نس
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 مطالعه مورد چاه در : ريزرخساره های شناسايي شده در سازند سروک6شكل 

 

 Benthic :پ ,Bioclastic foraminifera (benthic & planktonic) wackestone :ب ,Bioclastic planktonic foraminiferal oligostegina wackestone :الف

foraminifera bioclast wackestone to packston, ت: Rudist debris floatstone to packstone, ث: Peloidal bioclast packstone to grainstone, ج: Benthic 

foraminifera bioclastic wackestone to packstone, چ: Benthic foraminifera wackestone. 
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ـ    . بایوکلســتیشــول هسـتند نظیــر در یـک محــیط پرانـر ی   

هـا بـا اقلـی  گـرم و مرطـوب حـاک  بـر        پلوئیدی بودن شول

کرتاسه سازگاری اواسط پالتفرم کربناته سازند سروك در 

دارد. این ریزرخساره به محیط شول رمپ میانی تعلق داشـته  

فسیلی دریای بـاز   یواسطه بایوکلستی بودن و غلبه اجزاه و ب

قسـمت رو بـه    ژهبـه ویـ  نظیر خارپوستان، بـه حواشـی شـول    

 Flügel, 2010; Khatibi Mehr) تعلـق دارد  2دریای شـول 

& Adabi, 2013.) 

 

 الگون   ایرخساره گروه

 میکروسـک ی  رخسـاره  دو شـامل  ایرخسـاره  گـروه  ایـن 

(MF7  وMF6 ) استبه شرح زیر: 

 
MF6: Benthic foraminifera bioclastic wackestone to 

packstone 

دانـه  دهنده این ریزرخساره شـامل  تشکیل های اصلیآلوک 

، پـا شـک   سـبز،  ای، جلبکدوکفه بیوکالستی همچون های

ــه همــراه روزن خارپوســت و رودیســت  زیداران کــفب

(Miliolids ،Alveolina )... ،.موجـود   زیستی شرایط هستند

 بـه  و اسـت  شـده  فراه  آب هرخش و بیشتر ارتباط دلیل به

 بیوکالسـتی  هـای دانـه  در فراوانـی  و گوناگونی دلیل همین

 به شده، بیان های بیوکالستیدانه بر شود. افزونمی مشاهده

مـی  هش  به رخساره در این نیز پلویید هایدانه کمی مقدار

 به دو توانمی ریزرخساره این آشکار هایویژگی خورد. از

  کـرد  اشـاره  زیسـتی  آشـفتگی  و شـدن  میکرایتـی  ینـد آفر

 (.ج6)شکل 

 ینـد آفر توسـعه  و یـاد فونـای الگـون   بـا گسـترش ز   تفسریر: 

  الگون محیط به را ریزرخساره توان اینشدن می یتیامیکر

 Alsharhan, 2006; Maurer et) داد نسـبت نیمه محصـور  

al., 2009; Flügel, 2010.) 

 
                                                
2- Seaward Shoal  

MF7: Benthic foraminifera wackestone 

 دهنـده ایـن ریزرخسـاره شـامل     تشـکیل  هـای اصـلی  آلوک 

Nezzazata، Miliolids ،Orbitolinids و Alveolinids 

. دارد رودیسـت  قطعـات  کـ  خیلـی  بـه نسـبت    باشـند و مـی 

  اندقرار گرفتهپشتیبان گلای های اشاره شده در زمینهآلوک 

 (.چ6)شکل 

، آب بـا دریـای بـاز و گـردش     ارتبـاط  نبـود  دلیـل  به تفسیر:

 شـود. افـزون  مین مشاهده هاآلوک  در فراوانی و گوناگونی

 پلوییـد نیـز   هـای دانه کمی مقدار به شده، یاد هایآلوک  بر

 تـرین اصلی از شدن . میکرایتیشوددیده می رخساره در این

 دلیـل  بـه . ریزرخسـاره هسـتند   ایـن  در تأثیرگذار یندهایآفر

 ناحیـه،  ایـن  در آب کـ   هـرخش  و الگـون  آرام شـرایط 

 بـه  توجـه  بـا . ندارد هندانی گسترش کلسیتی دریایی سیمان

 زیکـف  زیای پلت، ح ور فراوانی مانند گوناگون هدشوا

ایـن   تـوان مـی  هـا دانـه  شـدید  شـدن  میکرایتـی با تنوع ک  و 

 & Tucker) داد نسبت محصور الگون منطقه به را رخساره

Wright, 1990; Flügel, 2010; Maurer et al., 2009.) 

 

 سروک سازند رسوبی محیط
 شناسـایی  ی رسـوبی هازیرمحیط و هاریزرخساره به توجه با

 و رسـوبی  محـیط  تـوان نـوع  مـی  ،مورد مطالعه  هاه در شده

 آن بـرای  مـدلی  و را تفسـیر  سـروك  سـازند  نشستته نحوه

 از کـار  ایـن  انجـام  بـرای  اسـت  ذکـر  بـه  الزم. نمـود  هیـ ارا

 شـده  اسـتفاده  مختلـف  توسـط محققـین   شده ارائه هایالگو

ــال:  اســت  ;Wilson, 1975; Carrozi, 1989)بــرای مل

Reading, 1996; Geel, 2000.) توجـه  بـا و  اسـاس ایـن   بر 

است،  شده ارائهکربناته  سکوهای انواع برای که تعاریفی به

 تفرم کربناتهپال یک در مطالعه مورد هاه در سروك سازند

 حوضه رخسارهای کمربند سه واست  شده نهشته رمپ نوع

  .(8دارند )شکل  قرار آن در الگون و شولباز،  دریای یا
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مورد مطالعه چاهسازند سروک در  سکانسی نگاریها و چینه ریزرخساره کندگی عمودیپرانمودار : 7شكل   
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یوفوتیـک   پهنـه هارهوب سـاز در   زیستارانقابل توجه  نبود

آنهـا بـر اسـاس     فقـدان هـای ریـف سـاز( کـه     )مانند مرجـان 

مورد مطالعه قابل توجیه  هاهمعیارهای دمایی و تروفیک در 

گـرم(،  هـای  است )نبود شـرایط الیگوفوتیـک پایـدار و آب   

هـای  دار یـا پالتفـرم  وجود پالتفرم کربناته نوع رمپ حاشـیه 

کنـد. تولیـد و تـراک  انـدك رسـوبات در      مسط، را رد مـی 

یوفوتیک )شامل رسوبات دانه ریـز و   پهنههای باالیی بخش

تـر  هـای عمیـق  ها در بخـش گل کربناته(، پراکنده شدن دانه

ــه ــاب ت و عمــق الیگوفوتیــکیوفوتیــک و کــ  پهن ــع نهایت جم

 پهنـــههــای عمیــق   تــر در بخــش  رســوبات دانــه درشــت   

رودولیتهـا و   نبـود فوتیـک، و  آ پهنهعمق الیگوفوتیک و ک 

های دارای شـیب  دهنده رمپ های توربیدیتی )نشانرخساره

وجود  رسوبی موجود، ذرات بیشترانتهایی( و دانه ریز بودن 

یک پالتفرم کربناتـه از نـوع رمـپ بـا شـیب مالیـ  )رمـپ        

 دهد.را نشان مینال( هموکلی

شیب  با که هستند خاصی گذاریرسوب هایها محیطرمپ

شوند. می منتهی عمق ک  هایآب با ساحلی منطقه به مالی 

 ناحیـه  بـه  مربـوط  هـای رخسـاره  مطالعه مورد هاینمونه در

مورد مطالعه چاه: مدل رسوبي پيشنهادی برای سازند سروک در 8شكل   
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 دارانروزن وجـود  بـارز آن  مشخصـه  کـه  باز دریای  ر 

. اسـت  شـده  شاهدهم باشد،داران پال یک( می)روزن شناور

مادسـتون تـا وکسـتون حـاوی      موجـود  رخسـاره   رفتـرین 

مربـوط   کـه   (MF1)اسـت ینیدهداران شناور و الیگستژروزن

 سط، زیر در هارخساره باشد. اینمی به مناطق عمیق حوضه

اساس امواج طوفانی، جلوی شیب قـاره و بـه سـمت منـاطق     

ــده   ــته ش ــا نهش ــق دری ــدعمی ــارهFlügel, 2010) ان  (. رخس

زی و پال یـک( وکسـتون بـا    بایوکالستیک فرامینیفرا )کف

ــار  ح ــور روزن ــناور در کن ــرمداران ش ــایف  وزی کــف ه

هـای انتهـایی محـیط    دهنده قسـمت نشان (MF2) خارپوست

ــپ میــانی اســت )   بنتیــک  رخســاره  (.Flügel, 2010رم

 هـای خـرده  شـامل فرامینیفرا بایوکالست وکسـتون پکسـتون   

ــی ــا همــراه اهــرودیســت از فراوان  قطعــات از مقــداری ب

داران و بـه نسـبت خیلـی کمتـر روزن     تنـان نـرم  خارپوسـتان، 

 دریای عمقک  هایدر بخشکه  (MF3) باشدمی زیکف

رودیسـت   رخسـاره (. Wilson, 1975انـد ) نهشـته شـده   بـاز 

سط، اسـاس امـواج در    زیر محدوده در فلوتستون ـ پکستون 

ــه مــورد مطالعــه نهشــته شــده    رخســاره (.MF4اســت )ناحی

 سـیمان  پلوئیدال بایوکالسـت پکسـتون تـا گرینسـتون دارای    

(MF5)  گل کربناتـه از محـیط در اثـر     نشسته شد ازحاکی

 ف ای خالی توسـط سـیمان اسـت    نافزایش انر ی و پر شد

(Flügel, 2010.) ترین رخساره ناحیـه  رخساره فو  پرانر ی

هـای  هـایی بـا خـرده   مورد مطالعه اسـت و بـه صـورت پشـته    

اسکلتی فراوان بر روی رمپ تشـکیل شـده اسـت. رخسـاره    

بـه   یالگـون  هایبیوکالست زیاد با پلوئید، تنوع الگونهای 

دهنـده الگـون   ( نشانMF6) زی ک داران کفهمراه روزن

داران روزنکـ    تنـوع و  پلوئیدح ور  نیمه محصور است و

 باشــد.مــی نشــان دهنــده الگــون محصــور (MF7زی )کــف

بـا دیـواره    هاییفرم غالباب موجود در این رخساره اندارروزن

ــا   ــدون منفــذ هســتند. شــرایط محصــور ب موجــودات  نبــود ب

اران داستنوهالین و ح ور فونای ناحیـه محـدود شـده روزن   

 (.Zhicheng et al., 1997د )گردیید میأبدون منفذ ت

 

 شناسی سکانسی سازند سروک در چاه مورد مطالعهچینه

ســکانس  دوســکانس رســوبی کامــل و  کیــدر ایــن هــاه، 

 ( کـه 7در سازند سروك شناسایی شده است )شـکل  ناقص 

  در ادامه معرفی خواهند شد:

 

 (SQ1سکانس اول )

 2286متر از عمق  107با ضخامت تقریبی  ناقص این سکانس

 HSTرسد. دسته رخساره به پایان می 2179آغاز و در عمق 

یی این سکانس از نوع متر است. مرز باال 107در این سکانس 

مادســتون ـ    باشــد. ایــن مــرز بــا رخســاره وکســتونمــیدوم 

نیمه مبین شرایط الگون  ( مشخص شده وMF8) فرامینیفری

ـ    از رخسـاره رودسـتون   نـاقص  . این سکانساستمحصور 

فلوتسـتون رودیســتی تشــکیل شــده و مبــین بخــش پرانــر ی  

از  سکانسدر این نی  HSTجلوی شول است. دسته رسوبی 

رو بـه دریـا و    3فلوتستون رودیسـتی ـ   های رودستونرخساره

پکســتون فرامینیفــری بایوکالســتی و در نهایــت ـ    وکســتون

مادستون فرامینیفردار الگونی تشکیل شده ـ  رخساره وکستون

 شود. محیط جلوی شول به سمت الگون را شامل می و است

 (SQ2سکانس دوم )

آغـاز و   2179تر از عمـق  م 183این سکانس با ضخامت تقریبی 

در ایـن    TSTرسـد. دسـته رخسـاره    به پایان می 1996در عمق 

ــر و دســته رخســاره   149ســکانس  دارای ســتبرایی در  HSTمت

باشـد.  مـی  2متراست. مرز باالیی این سکانس از نوع  34حدود 

کـه   (MF8)وکستون فرامینیفـری  ـ   دستونااین مرز با رخساره م

شــود. دســته بــوده مشــخص مـی  مبـین شــرایط الگــون محـدود  

های رمپ داخلی از قبیل با رخساره (TST) هروندرخساره پیش

پکستون فرامینیفری بایوکالستی و رمپ میانی از قبیل ـ  وکستون

                                                
3- Fore shoal 
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و گرینستون حاوی بایوکالست  فلوتستون رودیستیـ   رودستون

و پلت و وکستون پکستون بایوکالسـتی فرامینیفـری آغـاز و در    

داران شناور با رخساره وکستون حاوی روزن TST انتهای بخش

. ایـن  رسـد محیط رمپ خارجی به پایان می هایو الیگوستژینید

هـای رمـپ   های بخش الگـونی بـه رخسـاره   تبدیل رخسارهامر 

گذارد. بخش حداکلر طغیان سط، آب خارجی را به نمایش می

داران رخسـاره وکسـتون حـاوی روزن    بـا دریا در این سـکانس  

شده و مبین محیط رمپ خارجی  مشخصالیگوستژینید  شناور و

هــای در ایــن ســکانس از رخســاره HSTاسـت. دســته رســوبی  

و در نهایــت شــولی  پلتــی بایوکالســتی ـ گرینســتون   پکســتون

 رخساره وکستون فرامینیفر الگونی تشکیل شده است. 

 
 (SQ3) سومسکانس 

 1996متر از عمـق   34با ضخامت تقریبی  ناقص این سکانس

 TSTرسد. دسته رسـوبی  به پایان می 1962آغاز و در عمق 

های وکستون فرامینیفـردار  از رخساره ناقص در این سکانس

 شناور( رمپ میانی و در ادامه رخساره وکسـتون و  زی)کف

در نهایت  یدها وتژینسدستون حاوی بایوکالست و الیگوامـ 

داران شــناور و پکســتون حــاوی روزنـ    رخســاره وکســتون

یگوستژینید رمپ خارجی تشـکیل شـده اسـت کـه محـیط      ال

ــه ســمت حوضــه را شــامل مــی   د. مــرز نشــوجلــوی شــول ب

( نیـز منطبـق بـر    یمتر 1962)عمق  مجموعهاین در سکانسی 

یک ناپیوستگی قابل مالحظه است کـه بـا اسـتفاده از نتـای      

ای و فسیل شناسی به خوبی قابل تشـخیص  مطالعات رخساره

ــرز در   ــن م ــین    هــاهاســت. ای ــرز ب ــر  م ــه مع ــورد مطالع م

 سازندهای سروك و گورپی است.

 

 گیرینتیجه

و  شناورهای گونه از میکروفسیل 5جنس و  5 در این مطالعه

 .زی شناسـایی شـدند  کـف  هـای از فرمگونه  28جنس و  25

 Nezzazata – alveolinids زوناسـاس سـه زیسـت   ایـن   بر

assemblage zone (#25)، Rudist debris zone (#24) و  

Oligosteginid flood zone (#26)      معرفـی شـدند کـه بـا

ــت زون ــای زیس ــیفه ــط   توص ــده توس Wynd (1965 )ش

مطابقت دارد. بر اسـاس مجموعـه فـونی مطالعـه شـده، سـن       

سازند سروك در هاه مورد مطالعه سنومانین تا تورونین تعیین 

هـای  زونسـازند ایـالم و زون زیسـت   نبود توالی شده است. 

 رأسدر Wynd (1965 ) معرفی شده توسط 30 و 29ره شما

و پوشیده شـدن آن بـا سـازند گـورپی و نیـز       سازند سروك

حاکی گورپی سازند های گلوکونیتی در قاعده ندولح ور 

ه دانسـته  ناپیوسـت نین هرسیساب زاییخشکیفاز عملکرد از 

اسـت.   که گذرناپیوسـته سـازندهای سـروك و گـورپی     شد

حفـاری   بـه دلیـل عـدم   سـروك   سـازند ن همچنین مرز زیری

ای انجام گرفته بر براساس مطالعات رخساره .استمشخص نا

مـورد   روی مقاطع نازك تهیه شده از سازند سروك در هاه

 3 که مؤید نهشـته شـدن در   هفت ریزرخساره تعداد ،مطالعه

هسـتند،  الگون  شول وای اصلی دریای باز، کمربند رخساره

 در سـروك  سـازند  های کربناتهنگس . بررسیشناسایی شد

دهد که محیط رسوبی این سازند مطالعه نشان می مورد مناطق

 رمـپ  نـوع  از عمـق کـ   تفرمپال یک در میدان مورد مطالعه

مقـاطع   مـورد  منطقـه  در سـروك  سـازند  کربناته بوده است.

 سـکانس  دورسـوبی کامـل و    سـکانس یک از  مورد مطالعه

 صورت به عموماب هاانسسک این که تشکیل شده است ناقص

مطالعـه   مورد مقاطع در TSTرونده و پیش  HSTروندهپس

 از سکانس این در HSTرونده پس هایرخساره است. دسته

 محیط هایرخساره به و شروع دریایی هایریزرخساره انواع

ه ب TST روندههای پیشرخساره دسته شوند.می خت  الگون

در کل دسته رخسـاره  است. طور عمده مربوط به دریای باز

و دسته  و میانی بوده تفرم داخلیرونده مربوط به پالهای پس

تفرم خـارجی و میـانی   رونده مربوط به پالهای پیشرخساره

 د.نباشمی
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Introduction 

Sarvak Formation is one of the units in the Bangestan lithostratigraphic group with Albian-Turonian age. 
The shallow sea at the end of the Albian to Cenomanian time has deposited large amounts of the shallow 

marine carbonates (Sarvak Formation) over a large area of the Zagros basin (Motiei, 1995). The Sarvak 

Formation has two different facies. At the type section and coastal Fars, shallow marine facies of this 

formation mostly formed while in the Lorestan area, the facies are belonging to deeper water (Motiei, 1995). 
The Sarvak Formation is a reservoir of hydrocarbon in the Zagros sedimentary basin. Therefore, a detailed 

study of this formation, based on microfacies and sequence stratigraphy, will provide useful and valuable 

information for further exploration in this basin. The purpose of this study was to evaluate the 
biostratigraphy, microfacies, depositional environment, and sequence stratigraphy of the Sarvak Formation. 

 

Methods and Results   
To approach the objectives of this research, two stages have been taken: Preparation of 195 thin sections 

from drill cores and cuttings (National South Oil Company), then Laboratory studies of thin sections 

prepared by binocular microscopy and identification of allochems and orthochems and the preparation of 

photomicrographs. The identified biozones correspond to biozones named after Wynd (1965). In this study, 
Flugel (2010) method used to describe the microfacies, and also Reading (1996) and Dunham (1962) 

methods used to determine rock texture and nomenclature Identification, photography and the creation of the 

Atlas of microfossils, their distribution in stratigraphic column, representation of identified biozones, and 
sedimentary sequence lithology in the studied area has been made possible through the study of graphs and 

logs, thin sections, and the use of various research satellites such as Bolli (1945; 1959; 1966), Postuma 

(1971) and Caron (1983). Sequence stratigraphy of the Sarvak Formation has been studied based on 

sequence stratigraphic methods and principles (Haq et al., 1987; Van Wagoner et al., 1988; Emery and 
Myers, 1996; Simmons et al., 2007). 

 

Results and Conclusion 
Based on this study, 5 genus and 2 species of pelagic microfossils and 25 genus and 28 species of benthic 

microfossils were identified. Therefore, three biozones including Nezzazata - alveolinids assemblage zone # 

25, Rudist debris zone # 24, and Oligosteginid flood zone # 26 were introduced that are corresponding to the 
biozones introduced by Wynd (1965). Based on the studied faunal assemblage, the age of the Sarvak 

Formation is from Cenomanian to Turonian in the studied wells. The upper boundary of the Sarvak 

Formation with the Gurpi Formation is discontinuous due to the presence of glauconitic nodules at the base 

of the Gurpi. According to the regional geology of this area and information from the studied wells, the Ilam 
Formation and the 30th Wynd Biological Zone (Wynd, 1965), as well as the biodegradation of Wynd (1965) 

at the top of the Sarvak Formation, are absent. The drilling has not reached to the base of the Sarvak 

Formation, therefore the lower boundary is not clear. 7 microfacies identified in the Sarvak Formation in the 
studied wells. These microfacies are formed in 3 main facies belts including 1- open sea, 2- shoal, and 3- 

lagoon. Investigation of carbonate rocks of the Sarvak Formation in the study area shows that the 

sedimentary environment of the Sarvak Formation in the studied field was a shallow carbonate platform of 
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the carbonate ram type. The Sarvak Formation in the study area consists of 1 complete sedimentary sequence 
and 2 incomplete sequences, which are generally HST and TST in the studied sections. The HST facies in 

this sequence originate from a variety of marine microfacies and finished with the lagoon. The TST facies is 

mainly related to the open marine. Finally, the HST facies is related to the inner and middle parts of the 
platform; while the TST facies is related to the outer and middle parts of the platform. 
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