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چكیده
به منظورمطالعه زيست چینه نگاری سازندهای سروک و ايالم در چاه هاي  A1 و A2  میدان نفتی بینک، B میدان نفتی گچساران، C میدان نفتی آغاجاری و D  میدان نفتی رگ 
سفید، تعداد زيادی مقطع نازک میکروسکپی مورد مطالعه قرار گرفته است. در مطالعه زيست چینه نگاری 5 زيست زون در سازندهای سروک و ايالم در میدان های فوق معرفی 
 1-Oligostegina flood zone, 2- Nezzazata – Alveolinids assemblage zone, 3- Rudist debris zone, 4- Nezzazatinella – Dicyclina  :شد که به شرح زير می باشند
assemblage zone, 5- Rotalia skourensis – algae assemblage zone and Oligostegina flood zone.  براساس مطالعه روزن بران سن سازند سروک از آلبین پسین تا 

تورونین و برای سازند ايالم از کنیاسین تا سانتونین در نظر گرفته شده است. براساس تطابق زيست چینه نگاری و بررسی ضخامت زيست زون های معرفی شده در دو سازند مورد 
مطالعه، عمق حوضه زاگرس از شمال باختر به سمت جنوب خاور کاهش چشمگیری دارد.

کلید واژه ها: سازند سروک، سازند ايالم، زيست چینه نگاری، سانتونین، تورونین.
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است.  شده  ايالم  و  سروک  کربنات های  در  مکرر  تحت الجوی  رخنمون های 
اين  در  متعدد  شده  کارستی  و  فرسايشی  سطوح  صورت  به  رخنمون ها  اين  نتیجه 
ناپیوستگی های فرسايشی  به  از آن جمله می توان  ثبت رسیده است که  به  سازندها 
کرد.  اشاره  میانی  تورونین  و  تورونین  سنومانین-  مرز  ناپیوستگی  میانی،  سنومانین 
مطالعات مختلفی تاکنون بر روی اين سازندها از جنبه های مختلف رسوب شناسی، 
Hajikazemi et al., 2010;( ديرينه شناسی، ژئوشیمی و مخزنی به انجام رسیده است 
Mehrabi et al., 2013; Rikhtehgarzadeh et al., 2016 and 2017; 

  .)Jamalpour et al., 2017;Taghavi et al., 2006
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1- پیش نوشتار
مخازن  به  معروف  سانتونین(  پسین-  )آلبین  ايالم  و  سروک  کربناته  سازندهای 
)و  ايران  باختر  جنوب  منطقه  هیدروکربوری  مخازن  مهم ترين  از  بنگستان 
ياد  سازند  دو  مطالعه   .)1 )شکل  می روند  شمار  به  خاورمیانه(  در  آنها  معادل های 
زمین شناسان  توجه  مورد  ديرباز  از  که  است  مسائلی  از جمله  آنها  تفکیک  و  شده 
مناطق  و  دزفول  فروافتادگی  در  به ويژه  زاگرس  مناطق  از  بعضی  در  است.  بوده 
قرار  سروک  سازند  روی  بر  مستقیم  طور  به  ايالم  کربناته  سازند  که  آن  بالفصل 
است.  ممکن  غیر  گاه  و  مشکل  بسیار  شده  ياد  سازند  دو  مرز  تفکیک  می گیرد، 
ايجاد  سبب  دريا  آب  سطح  نوسانات  با  همراه  متعدد  تکتونیکی  رويداد  عملکرد 
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شکل 1- تطابق سنگ چینه اي سازند سروک در حوضة زاگرس ايران  )مطیعی، 1374(



تطابق زیست چینه ای سازندهای سروک و ایالم در محدوده میانی فروافتادگی دزفول ..........

زمستان 99، سال سي ام، شماره 242118

    با وجود اين مطالعات، تعیین مرز بین اين دو سازند با مشکل روبروست و 4 نظر کلی در 
مورد آن عنوان شده است. گروهی بر اين باورند که در محدوده زمانی سنومانین بااليی 
تا پايان تورونین تنها يک ناپیوستگی ناحیه ای وجود دارد و محل ناپیوستگی را در باالی 
James and Wynd, 1965; ( در نظر می گیرند )Wynd, 1965( زون زيستی 29 وايند 

يک  وجود  بر  نیز  دوم  گروه   .)Wood and Lacassagne, 1965; Wynd, 1965

 29 زيستی  زون  زير  در  را  ناپیوستگی  اين  محل  ولی  دارند  نظر  اتفاق  ناپیوستگی 
 وايند )Wynd, 1965( در نظر می گیرند )Hart, 1970; Bourgeois, 1969(. به عقیده 
وايند   29 زيستی  زون  زير  در  يکی  دارد که  ناپیوستگی وجود  دو   Khalili (1976(

)Wynd, 1965( و ديگری در باالی آن قرار دارد. غبیشاوی و رحمانی )1385( با مقايسه 

نتايج بیواستراتیگرافی و سکانس استراتیگرافی نتیجه گرفته اند که بر خالف نظرات 
)Wynd, 1965( قبلی، ناپیوستگی اصلی مشاهده شده در میانه زون زيستی 29 وايند 

 قرار دارد و در زير و باالی آن هیچ گونه شواهدی از خروج از آب مشاهده نشده است. 
هدف از اين مطالعه تعیین واحدهای زيست چینه ای سازندهای سروک و ايالم و تطابق 
 بین آنها و تعیین سن سازتدهای ايالم و سروک در چاه های مورد مطالعه می باشد.

2- موقعیت جغرافیایي میدان های مورد مطالعه
 در اين مطالعه 4 میدان نفتی مورد بررسی قرار گرفتند که به شرح زير می باشند )شکل 2(:

شمال  کیلومتری   20 فاصله  در  و  بوشهر  استان  در  میدان  اين  بینک:  نفتی  میدان   -

ابعاد  با  تاقديسی  میدان  اين  می باشد.  مستقر  فارس  خلیج  ساحل  در  گناوه،  بندر 
9/5 و 21 کیلومتر است. اين میدان از شمال توسط میدان کرنج،  از جنوب توسط 
میدان رامشیر، از خاور توسط میدان پازنان و از باختر توسط میدان مارون محدود 

شده است.
- میدان نفتی گچساران: اين میدان در فاصله 220 کیلومتری جنوب خاوری اهواز و 

در منطقه نفت خیز گچساران واقع شده است. 
خاور  جنوب  کیلومتري   90 فاصله  در  میدان  اين  آغاجاري:  نفتي  میدان   -

قرار  جفیر  میدان  و  امیديه  شهرستان  خاور  شمال  کیلومتري   5 حدود  و  اهواز 
میدان  توسط  جنوب  کرنج،  از  میدان  توسط  شمال  از  میدان  اين  است.  گرفته 
محدود  مارون  میدان  توسط  باختر  از  و  پازنان  میدان  توسط  خاور  از  رامشیر، 

است. شده 
- میدان رگ سفید: میدان رگ سفید تاقديس نامتقارنی است که در جنوب باختری 

جنوب  کیلومتري  در150  میدان  اين  است.  گرفته  قرار  خوزستان  استان  در  و  ايران 
خاوری اهواز و در منتهي الیه شمال ساحل خلیج فارس واقع شده است. اين میدان در 
جنوب باختری میدان پازنان و شمال باختری میدان بي بي حکیمه و در خاور میدان 

رامشیر واقع شده است.

شکل 2- موقعیت جغرافیايي میدان های مورد مطالعه، جنوب باختر )مديريت اکتشاف نفت، 1390(. 

3- روش مطالعه 
 A2 و A1 به منظور تعیین سن و زيست چینه نگاري سازندهای سروک و ايالم در چاه
بینک، B گچساران، C آغاجاری و  D رگ سفید به ترتیب 725، 388، 162،  906 و 
211 متر از رسوبات کرتاسه بااليی مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات انجام شده براي 
دستیابي به اهداف مورد نظر شامل دومرحله مي باشد: 1- تهیه مقاطع میکروسکپي از 
مغزه ها و خرده هاي حاصل از حفاري، 2- مطالعات آزمايشگاهي مقاطع میکروسکپي 

و  ارتوکم ها  و  آلوکم ها  شناسايی  و  دوچشمي  میکروسکپ  توسط  شده  تهیه 
با  شده  ياد  زيست زون هاي  که  است  ذکر  به  الزم  می باشد.  اساليد  و  عکس  تهیه 
زيست زون هاي نامگذاري شده توسط )Wynd )1965 مطابقت دارند. جهت شناسايي 
Robaszynski et al., 2010;(است شده  استفاده  متعددي  منابع  از   میکروفسیل ها 

مطالعه  با   .)Piuz et al., 2014;  Mehrabi et al., 2015; Wendler et al., 2015
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جدول 1-  زيست زون هاي معرفی شده در چاه های مورد مطالعه

و  میکروسکوپي  نازک  مقاطع  چاه،  رسمی  نمودارهاي  و  پاياني  گزارش هاي 
عکسبرداري و تهیه اطلس از میکروفسیل ها، رسم و انتشار پراکندگي آنها در ستون 
چینه شناسي، نمايش زيست زون هاي شناسايي شده و همچنین مطالعه سنگ چینه شناسي 

توالي رسوبي در میدان مورد مطالعه امکان پذيرشد.

میانی  محدوده  در  ایالم  و  سروک  سازند  سنگ چینه ای  مطالعات   -4
فروافتادگي دزفول

- چاه های A1 و A2 میدان نفتی بینک: در چاه A1 سازندسروک، 559 متر ضخامت 

داشته و شامل2 واحد سنگي و درچاه A2 ، 136 متر ضخامت داشته و شامل1 واحد 
سنگي است. سنگ شناسي عمده اين دو چاه شامل سنگ آهک و سنگ آهک مارنی 
می باشد. مرز زيرين سازند سروک تا انتهای سروک حفاری نشده است و مرز بااليی 
آن با بخش شیلی الفان به صورت ناپیوسته است. سازند ايالم در چاه A1، 252 متر 
ضخامت داشته و شامل3 واحد سنگي و در چاه A2 ، 166 متر ضخامت داشته و شامل 
3 واحد سنگي است. سنگ شناسي عمده اين چاه ها شامل شیل، سنگ آهک، سنگ 
آهک مارنی و سنگ آهک شیلی می باشد. مرز بااليی سازند ايالم با سازند گورپی 
به صورت ناپیوستگی فرسايشی به دلیل وجود ندول های گلوکونیتی در قاعده گورپی 

می باشد.
- چاه B میدان نفتی گچساران: در اين چاه سازند سروک 95/5 متر ضخامت داشته 

و سنگ شناسي عمده اين برش در اين چاه شامل سنگ آهک می باشد. مرز زيرين 
سازند سروک تا انتهای سروک حفاری نشده است و مرز بااليی آن با بخش شیلی 
اين چاه 66/5 متر ضخامت داشته و  ايالم در  ناپیوسته است. سازند  به صورت  الفان 
شامل 3 واحد سنگي است. سنگ شناسي عمده اين برش در اين چاه شامل شیل و 
سنگ آهک می باشد. مرز بااليی سازند ايالم با سازند گورپی به صورت ناپیوستگی 

فرسايشی به دلیل وجود ندول های گلوکونیتی در قاعده گورپی می باشد.
- چاه C میدان نفتی آغاجاری: در اين چاه سازند سروک 863 متر ضخامت داشته 

شامل  چاه  اين  در  برش  اين  عمده  سنگ شناسي  است.  سنگي  واحد   4 شامل  و 
سنگ آهک، سنگ آهک شیلی و شیل می باشد. مرز زيرين سازند سروک تا انتهای 
سروک حفاری نشده است و مرز بااليی آن با بخش شیلی الفان به صورت ناپیوسته 
است. سازند ايالم در اين چاه 43 متر ضخامت داشته و شامل يک واحد سنگي است. 
مرز  می باشد.  شیل  و  سنگ آهک  شامل  چاه  اين  در  برش  اين  عمده  سنگ شناسي 

وجود  دلیل  به  فرسايشی  ناپیوستگی  به صورت  گورپی  سازند  با  ايالم  سازند  بااليی 
ندول های گلوکونیتی در قاعده گورپی می باشد.

در اين چاه سازندسروک 184 متر ضخامت داشته  میدان نفتی رگ سفید:   D - چاه 

شامل  چاه  اين  در   برش  اين  عمده  است. سنگ شناسي  سنگي  واحد  شامل يک  و 
سنگ آهک می باشد. مرز زيرين سازند سروک تا انتهای سروک حفاری نشده است 
و مرز بااليی آن با بخش شیلی الفان به صورت ناپیوسته است. سازند ايالم در اين چاه 
27 متر ضخامت داشته و شامل دو واحد سنگي است. سنگ شناسي عمده اين برش در 
اين چاه شامل شیل، سنگ آهک و سنگ آهک شیلی می باشد. مرز بااليی سازند ايالم 
با سازند گورپی به صورت ناپیوستگی فرسايشی به دلیل وجود ندول های گلوکونیتی 

در قاعده گورپی می باشد.

5- مطالعات زیست چینه نگاری سازند سروک و ایالم در محدوده میانی 
فروافتادگي دزفول

در مطالعه زيست چینه نگاری چاه های مورد مطاله، 4 زيست زون در سازند سروک و 
2 زيست زون درسازند ايالم در میدان های ياد شده معرفی شد )جدول 1( که به شرح 

زير می باشند:
1. Oligostegina flood zone # 26 of Wynd, 1965

اين زون زيستی در بخش میانی سازند سروک قرار دارد و از نظر رخساره مادستون- 
وکستون پالژيک است. اين زون زيستی با تجمع سنگواره های شاخص زير مشخص 
 Calcisphaerula innominate, Stomiosphaera sphaerica,  :(Plate 1) می شود 
عبارتند  زون  اين  همراه  میکروفسیل هاي   .  Pithonella ovalis, Pithonella trejoi

 Hedbergella sp., Rotalipora sp., Textularids, Echinoid fragments, از: 
 )Oligostegina floodzone( 26 اين زون زيستی با رخساره های زيستی .Gastropods

مربوط به )Wynd (1965 مطابقت دارد. ضخامت بخش مطالعه شده اين زيست زون 
 497 و   123 ترتیب  به  آغاجاری   C و  بینک   A1 های  چاه  در  سازند سروک  در 
متر می باشد. گسترش اصلی اين زون از آلبین تا تورونین است. با توجه به اينکه 
چینه شناسی  جايگاه  به واسطه  تنها  نیستند،  خوبی  زمانی  شاخص  الیگوستژين ها، 
 Nezzazata – Alveolinids assemblage زيستی  زون  زير  در  که  زون  اين 
نظر در  سنومانین  تجمعی  زون  اين  سن  گرفته،  قرار  سنومانین  سن  به    zone 

شد. گرفته 

D چاهC چاهB چاهA2 چاهA1 چاهWynd (1965(زیست زون ها
-√-√√26Oligostegina flood zone

√√√√√25Nezzazata – Alveolinids assemblage zone

√-√√√24Rudist debris zone

√√---29Nezzazatinella – Dicyclina assemblage zone

√√√√√30Rotalia skourensis – algae assemblage zone

2. Nezzazata – Alveolinids assemblage zone # 25 of Wynd, 1965

رخساره  نظر  از  و  دارد  قرار  سروک  سازند  میانی  بخش  در  نامبرده  زيستی  زون 
 Ovalveolina :وکستون-پکستون است. میکروفسیل های شاخص اين زون عبارتند از
 ovum, Praealveolina cretacea, Cisalveolina fallax, Nezzazata simplex,

 Dicyclina  :(Plate 1)میکروفسیل هاي همراه اين زون عبارتند از .Nezzazata conica

 schlumbergeri,  Pseudolituonella reicheli, Chrysalidina gradate, Cuneolina

 pavonia, Cisalveolinalehneri, Pseudorhipidionina bingstani, Spiroloculina

 cretacea, Pseudorhapydionina dubia, Biplanata peneropliformis,

 Murgeina apula, Cyclolina cretacea, Nezzazatinella picardi, Merlingina

 cretacea, Coxites zubairensis, Nummoloculina regularis, Nezzazata
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 gyra, Mangashtia viennoti, Nummoloculina heimi, Orbitolina conica,

 Trochospira avnimelechi, Rhaphydionina liburacia, Cycledomia iranica,

 Neoiraqia convexa, Nezzazata concave, Nezzazata sp., Nezzazatinella

 sp., Cisalveolina sp., Alveolina sp., Pseudolituonella sp., Orbitolina sp.,

Dicyclina sp., Nummoloculina sp., Calcisphaerula innominate Bonet, 1956,1 

 Stomiosphaera sphaerica, Miliolids, Textularids. اين زون معادل زون زيستی 25

نظر  از  و  است   )Nezzazata – Alveolinids assemblage zone) Wynd (1965(

مي باشد.  نیز   Khalili (1976( تايید  مورد  سن  اين  است.  سنومانین  به  متعلق  زمانی 
است.  کرده  مطرح  نیز  آلبین  تا  را  زيستی  زون  اين  احتمال گسترش   Bolz (1977( 

به  زيستی محدود  اين زون  بااليی  مرز  است که  باور   اين  بر   Bourgeouis (1969(

باالترين قسمت سنومانین است. وي معتقد است که مرز بااليی اين زون زيستی يک 
ناپیوستگی است که در اغلب مناطق در حوضه زاگرس ايران در قسمت های بااليی 
سنومانین ديده می شود. مطالعات جديدتر نشان می دهد که کلیه آلوئولین های مربوط 
)Cisalveolina sp., Ovalveolina sp., Praealveolina sp. از جمله   ( زون  اين   به 

حادثه  وجود  دلیل  به  انقراض  اين  می شوند.  منقرض  سنومانین  مرز  نزديکی  در 
سنومانین  مرز  در   )OAE: Oceanic Anoxic Event 2(  2 شماره  اکسیژن  کمبود 
مطالعه شده  )Husinec et al., 2000(. ضخامت بخش  است  داده  روي  تورونین   –
گچساران،  B بینک،   A2 و   A1 های  چاه  در  سروک  سازند  در  زيست زون   اين 

متر   102 و    219  95/5  ،85/5  ،441 ترتیب  به  رگ سفید   D و  آغاجاری   C
به روزن بران شاخص، سنومانین در نظر گرفته شد با توجه  اين بخش   می باشد. سن 

)شکل های 3، 4، 5، 6 و 7(.
3. Rudist debris zone # 24 of Wynd, 1965

 )Rudist debris zone(  24 زيستی  رخساره  با  مطابق  که  زيستی  زون   اين 
 Nezzazata –Alveolinids assemblage زيستی  زون  درون  است،   Wynd (1965(

zone  قرار دارد و به صورت اينتروال های زير در اين مقطع ديده شده است. سنگواره 

شاخص اين زون را قطعات روديستی تشکیل مي دهد. همراه اين خرده روديست ها، 
 Algae debris, Echinoid fragments,  Miliolids, :فسیل های زير نیز مشاهده شدند
گرفته  نظر  سنومانین  تجمعی  زون  اين  سن   .Textularids, Rare Oligosteginids

می شود. ضخامت بخش مطالعه شده اين زيست زون در سازند سروک در چاه های 
متر   25 و   61  ،12  ،113 ترتیب  به  سفید  رگ   D و  گچساران   B بینک،   A2 و   A1

می باشد )شکل های 3، 4، 5 و 7(.
4. Nezzazatinella – Dicyclina assemblage zone # 29 of Wynd, 1965

رخساره  نظر  از  و  است  سروک  سازند  زيستی  زون  آخرين  شده،  ياد  زيستی  زون 
Wynd (1965(   29 زيستی  زون  معادل  زون  اين  است.  وکستون   پکستون- 

)Valvulammina – Dicyclina assemblage zone( است.  میکروفسیل هاي شاخص 

 Nezzazatinella picardi, Dicyclina schlumbergeri,  :(Plate 1) اين زون عبارتند از
 Moncharmontia apenninica. میکروفسیل هاي همراه اين زون عبارتند از )شکل 8(:

 Pseudolituonella reicheli, Spiroloculina cretacea, Cuneolina pavonia,

 Mangashtia viennoti, Nummoloculina regularis, Calcisphaerula

  innominata, Stomiosphaera sphaerica, Pithonella ovalis, Pithonella trejoi,

 Nummoloculina sp., Nezzazatinella sp., Dicyclina sp., Peneroplis sp.,

 Rotalia sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Whiteinella sp., Miliolids,

 Textularid, Echinoid fragments, Rudist debris, Corals, .Sponge spicules,

 .Shell fragment

اين زون، جنس های شاخص سنومانین مثل گونه های  با شروع  اينکه  به  با توجه      
Alveolinidae  ناپديد می شوند و گونه Moncharmontia apenninica  ظهور می کند 

 ،Dicyclina schlumbergeri و Nezzazatinella picardi و همچنین با توجه به فراوانی
بین    M. apenninica ظهور  مورد  در  البته  شد.  تعیین  تورونین  زون،  اين  سن 

 ،De Castro (1966( که  طوری  به  دارد  وجود  نظر  اختالف  زيادی   افراد 
ظهور  ،Altiner and Decrouez  )1982( و   Bignot and Guernet  )1967( 

M .apenninica را در سنونین زيرين می دانند و )Bignot and Poisson (1974 اين گونه 

 Korbar  and  Husinec )2003( را در توالی سنومانین يافت نموده اند. بر اساس نظر 
اولین ظهور M. apenninica در تورونین بااليی است. ضخامت بخش مطالعه شده اين 
زيست زون در سازند سروک در چاه های C آغاجاری و D رگ سفید به ترتیب 147 

و 82 متر می باشد )شکل های 6 و 7(.
5. Rotalia skourensis – algae assemblage zone # 30 and Oligostegina 

flood zone # 26 of Wynd, 1965

شدند  مشخص  ايالم  سازند  زيرين  قسمت  در  تداخلی  صورت  به  نام برده،  زون  دو 
30 زيستی  رخساره  معادل  زيست زون  اين  هستند.  وکستونی  رخساره  نظر  از   و 

حضور  با  و  است   )Rotalia sp. 22 – algae assemblage zone) Wynd (1965(

Rotalia skourensis همراه با فراوانی جلبک و خرده های اکینويید مشخص می شود. 

Moncharmontia  apenninica, :(Plate 1( از  عبارتند  آن  همراه    میکروفسیل هاي 
 Mangashtia viennoti, Spiroloculina cretacea, Cuneolina pavonia,  

 Nezzazatinella picardi, Dicyclina schlumbergeri, Calcisphaerula

 innominata, Stomiosphaera sphaerica, Pithonella ovalis, Pithonella trejoi,

 Heterohelix sp., Hedbergella sp., Rotalia sp., Rudist debri, Echinoid

..fragments, Ostracods, Sponge spicules, Gastropods, Shell fragments

 A2 و A1 ضخامت بخش مطالعه شده اين زيست زون در سازند ايالم در چاه های    
بینک، B گچساران، C آغاجاری و D رگ سفید به ترتیب 242، 252، 66/5 ، 43  و 
27 متر می باشد. سن زون ياد شده با توجه به فسیل های شاخص ذکر شده، سانتونین 

تعیین شد )شکل های 3، 4، 5، 6 و 7(.

6- تطابق زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایالم در فروافتادگی 
دزفول

چاه های  در  شده  شناسايی  زيستی  زون های  گسترش  وضعیت  درک  منظور  به 
تطابق  مکان،  و  زمان  در  آنها  تغییرات  و  دزفول  فروافتادگی  در  شده  مطالعه  نفتی 
زيست چینه نگاری انجام شده است. با توجه به ناقص بودن اينتروال های مورد مطالعه 
در بخش بااليی سازند سروک و بخش زيرين سازند ايالم، تنها به بررسی تغییرات 
ضخامت زون زيستی Wynd (1965( 29 که مرز زيرين و بااليی آن در تمام چاه های 
مرز  زيست چینه نگاری،  تطابق  اين  در  می پردازيم.  است  مشخص  مطالعه  مورد 
سنومانین- تورونین به عنوان سطح مبنا انتخاب شده است که در تمام چاه های مورد 

مطالعه به صورت يک سطح فرسايشی مشخص قابل رديابی است.
6-1. تطابق زیست چینه نگاری بخش باالیی سازند سروک )سروک باالیی(

سازند سروک شامل 2 بخش سروک پايینی و بااليی است که مهم ترين زيست زون 
مورد  میدان های  تمام  در  که  است   Wynd (1965(  25 زيستی  زون  پايینی،  سروک 
مطالعه، شناسايی شده است )جدول 2(. فسیل های اين زون با توجه به تنوع بسیار بااليی 
که دارند بیشتر متعلق به محیط های دريای باز و سدهای ريفی و بیوکلستی هستند. مرز 
فروافتادگی  مناطق  بیشتر  در  تورونین(  )مرز سنومانین-  بااليی  و  پايینی  بین سروک 
دزفول به صورت ناپیوستگی  ديده می شود و با سطوح فرسايشی، آغشتگی شديد به 
ترکیبات آهن، کارستی شدن، گلوکونیتی شدن و برشی شدن همراه است. در چاه هاي 
میدان های نفتی آغاجاری، رگ سفید، اين مرز با آخرين حضور گونه های آلوئولینید 
  Merlinginacretacea,  Chrysalidinagradate, و گونه های شاخص سنومانین مانند
تورونین  آغاز  و  می شود  مشخص  غیره  و   Coxiteszubairensis, Murgeinaapula

 Nezzazatinella فراوانی  و   Moncharmontia apenninica گونه  ظهور  اولین  با 
  Nummoloculina spp. و   Mangashtia viennoti حضور  همچنین  و   Dicyclina و 

مشخص است. 
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شکل 3- زيست زون هاي سازندهاي سروک در چاه A1 میدان نفتی بینک به همراه میکروفسیل هاي شاخص
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شکل 4- زيست زون هاي سازندهاي سروک در چاه A2 میدان نفتی بینک به همراه میکروفسیل هاي شاخص
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شکل 5- زيست زون هاي سازندهاي سروک در چاه B میدان نفتی گچساران به همراه میکروفسیل هاي شاخص



تطابق زیست چینه ای سازندهای سروک و ایالم در محدوده میانی فروافتادگی دزفول ..........

زمستان 99، سال سي ام، شماره 248118

شکل 6- زيست زون هاي سازندهاي سروک در چاه C میدان نفتی آغاجاری به همراه میکروفسیل هاي شاخص
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شکل 7- زيست زون هاي سازندهاي سروک در چاه D میدان نفتی رگ سفید به همراه میکروفسیل هاي شاخص
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ZoneAJ#56BK#2BK#17RS#120GS#335

2521944185.510295.5

29147--82-

میانی  تورونین  مرز  و  تورونین  سنومانین-  مرز  است که  معتقد   Khalili (1976(     

در  تورونین  رسوبات  دارد.   قرار   Wynd (1965(  29 زيستی  زون  باالی  و  زير  در 
 27 زون  امتداد  در  که  شده  مشخص   Wynd (1965(  29 زون  با  خوزستان   ناحیه 
)Wynd (1965  به سن تورونین در لرستان است.  بخش بااليی سازند سروک در میدان های 

 )Nezzazatinella-Dicyclina assemblage zone( مورد مطالعه با زون زيستی 29 وايند 
به سن تورونین مشخص می شود. فسیل های اين زون از نظر تنوع محدود بوده و بیشتر 
بودن  متغیر  ياد شده،  تطابق  در  هستند.  محدود  و  عمق  رسوبی کم  محیط  به  متعلق 
 B ضخامت زون زيستی 29 وايند بسیار چشمگیر است به طوريکه اين زون در چاه
در میدان نفتی گچساران و چاه های A1 و A2  در میدان نفتی بینک وجود ندارد و 
ضخامت اين زون در چاه D در میدان نفتی رگ سفید با ضخامت 82 متر و در چاه 
C در میدان نفتی آغاجاری با ضخامت 147 متر است. نتیجه تطابق زيست چینه نگاری 
بخش سروک بااليی در میدان های مورد مطالعه اين است که ضخامت زون زيستی 
29 از شمال باختر حوضه به سمت جنوب خاور کاهش چشمگیری دارد به طوری که 
در چاه B در میدان نفتی گچساران و چاه A1 و A2 در میدان نفتی بینک اين ضخامت 
به صفر می رسد )شکل8( که يکی از داليل آن تأثیر فاز فرسايشی پس از سنومانین 
است که سبب حذف کامل رسوبات تورونین شده است. از طرف ديگر می توان اين 

جدول 2- ضخامت زون های شناسايی شده )بر حسب متر( در سازند سروک در میدان های مورد مطالعه

ZoneAJ#56BK#2BK#17RS#120GS#335

301471601642766/5

کاهش ضخامت را به فعالیت های تکتونیکی و باالآمدگی های قديمه ارتباط داد. 
6-2. تطابق زیست چینه نگاری بخش زیرین سازند ایالم

 Wynd (1965(  30 زون  با  مطالعه  مورد  نفتی  میدان های  همه  در  ايالم   سازند 
)Rotalia sp.22 – Algae assemblage zone( مشخص می شود )جدول 3(. ضخامت 

حداقل  که  طوری  به  است،  متفاوت  بسیار  مطالعه  مورد  میدان های  در  سازند  اين 
حداکثر  و  متر   27 ضخامت  به  سفید  رگ  نفتی  میدان  در   D چاه  در  آن  ضخامت 
است )شکل 8(.  متر  بینکبه ضخامت 252  نفتی  میدان  در   A2 ضخامت آن در چاه 
 Wynd (1965(  26 زيستی  زون  ايالم  سازند  قاعده  در  بینک  نفتی  میدان های   در 
)Wynd (1965  ديده  با زون 30  تداخلی  به صورت   )Oligostegina facies zone(

می شود. با توجه به فراوان تر بودن الیگوستژينا در چاه های A1 و A2 در میدان نفتی 
بینک و کاهش نسبی آنها به سمت میدان های نفتی رگ سفید و آغاجاری می توان 
اين گونه استنباط کرد که حوضه از سمت شمال باختر به سمت جنوب خاور در حال 
کم عمق شدن است به طوری که در چاه D در میدان نفتی رگ سفید، الیگوستژينا 
به شدت کمیاب شده اند. اما دوباره به سمت میدان نفتی گچساران حوضه به عمیق تر 
و   Heterohelix sp. حضور  ايالم،  سازند  باالتر  بخش های  در  که  طوری  به  شده 

الیگوستژينا فراوان است.

جدول 3- ضخامت زون های شناسايی شده )بر حسب متر( در سازند ايالم در میدان های مورد مطالعه
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شکل8- تطابق زيست چینه نگاری چاه های مورد مطالعه و تعیین سن نسبی مرزهای احتمالی معرفی شده

7- نتیجه گیری
آهک،  سنگ  عمدتاً  سروک  سازند  در  مطالعه  مورد  چاه های  در  سنگ شناسی   -
شیل، سنگ آهک شیلی، سنگ آهک مارنی و مارن و در سازند ايالم عمدتاً شیل، 
 B بینک،    A2 و   A1 چاه  در  سازند سروک  می باشد. ضخامت  شیلی  سنگ آهک 
گچساران، C آغاجاری و D رگ سفید به ترتیب 559، 136، 95/5، 863 و 184 متر 
زيرين سازند سروک  مرز  متر می باشد.  و 27  ايالم 252، 166، 66/5، 43  و سازند 
به دلیل عدم حفاری در چاه های فوق با سازند کژدمی نامشخص است، مرز بااليی آن 
با سازند ايالم به صورت ناپیوسته است )شواهد: ظهور Rotalia skourensis می باشد( 
و مرز بااليی سازند ايالم با سازند گورپی به صورت ناپیوسته به دلیل وجود ندول های 

گلوکونیتی در قاعده گورپی می باشد. 
- در مطالعات زيست چینه نگاری، ضمن تشخیص 44 گونه از 91 جنس از روزن بران، 5 
 Wynd (1965( زون زيستي زير در سازندهای سروک و ايالم براساس زون بندي زيستي 

در چاه های مورد مطالعه معرفی شده است:

1- Oligostegina flood zone, 2- Nezzazata – Alveolinids assemblage zone, 

3- Rudist debris zone, 4- Nezzazatinella – Dicyclina assemblage zone,  

5- Rotalia skourensis – algae assemblage zone and Oligostegina flood zone.

- سن سازند سروک از آلبین پسین تا تورونین و سازند ايالم از کنیاسین تا سانتونین 
درنظر گرفته شده است.

- زيست زون بخش سروک زيرين )25( و بخش ايالم زيرين )30( در تمام چاه ها 
با تفاوت در ضخامت ديده می شود، زيست زون بخش سروک بااليی )29( فقط در 

چاه های D رگ سفید و C آغاجاری ديده می شود.
سمت  به  باختر  شمال  از  حوضه  ضخامت  مطالعه،  مورد  میدان های  در   -
تاثیر  می تواند  آن  داليل  از  يکی  که  دارد.  چشمگیری  کاهش  خاور  جنوب 
تورونین  رسوبات  کامل  حذف  سبب  که  است  سنومانین  از  بعد  فرسايشی  فاز 

است.  شده 
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اطلس میکروفسیل های سازندهای سروک و ايالم در میدان های مورد مطالعه
1. Chrysalidina gradata, Axial section, 2. Pseudolituonella reicheli, Longitudinal section, 3. Dicyclina 

schlumbergeri, Axial section, 4. Rotalia skourensis (Pfender in Moret 1938), Axial section, 5. Oalveolina 

ovum, Sub-axial section, 6. Coxites zubairensis, Sub-axial section, 7. Praealveolina cretacea (D’Archiac 

1837), Axial section, 8. Cuneolina pavonia , Sub-axial section, 9. Nezzazatinella picardi, Sub-equatorial 

section, 10. Trochospira avnimelechi, Sub-axial section, 11. Nummoloculina heimi, Conkin and Conkin 

1958 Axial section, 12. Nezzazata simplex, Axial section, 13-15. Nezzazata conica, Axial section, 16. 

Oligostegina sp., Axial section, 17. Rudist, Axial section.

Plate 1
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Abstract

In order to study the biostratigraphy of Sarvak and Ilam in wells A1 and A2 of Binak oilfield, B of Gachsaran oilfield, C of Aghajari oilfield 

and D of Rag-Sefid oilfield, numerous thin sections have been studied microscopically In the biostratigraphic study of 5 biozones in the Sarvak 

and Ilam formations, the following fields were introduced: 1-Oligostegina flood zone, 2-Nezzazata – Alveolinids assemblage zone, 3-Rudist 

debris zone, 4-Nezzazatinella – Dicyclina assemblage zone, 5- Rotalia skourensis – algae assemblage zone and Oligostegina flood zone. Based 

on the study of age of Sarvak Formation from Late Albian to Turonian, and for Ilam Formation from Coniasian to Santonian. Based on the 

biostratigraphy correlation and thickness analysis of biozones introduced in the two studied formations, the depth of the Zagros basin from 

northwest to southeast decreases dramatically.

Keywords: Microbiostratigraphy, Sarvak Formation, Ilam Formation, Santonian, Turonian.
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