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 1دکترا ،گروه زمینشناسی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2استاد ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 3استاد ،دانشكده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 4دانشیار ،پژوهشكده اكتشافات و تولید ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1391 /10 /19 :

تاريخ پذيرش1392 /03 /06 :

چكیده
سازند سروك (آلبین  -تورونین) دومین سازند مخزنی مهم در مخازن جنوب و جنوب باختری ایران است و بهطور چیره از سنگهای كربناتی تشكیل شده است .در این پژوهش
بخش باالیی سازند سروك در میادین نفتی سیری برای تعیین ریزرخسارهها ،محیط رسوبی ،فرایندهای دیاژنزی و چینهنگاری سكانسی مورد مطالعه قرار گرفت .بررسیهای

رخسارهای منجر به شناسایی  12ریزرخساره شد كه در  5مجموعه رخسارهای قرار میگیرند و در یك محیط رسوبی رمپ كربناتی هموكلینال برجای گذاشته شدهاند .بیشتر
فرایندهای دیاژنزی كه این سازند را تحت تأثیر قرار دادهاند شامل آشفتگی زیستی ،میکرایتی شدن ،سیمانی شدن ،انحالل ،دولومیتی شدن ،استیلولیتی شدن ،پیریتی شدن و ایجاد

شكستگیها است .مهمترین سیمانهای مشاهده شده در این سازند شامل سیمان کلسیتی هم بعد ریزبلور ،سیمان کلسیتی دروزی ،سیمان كلسیت اسپاری بلوكی درشتبلور و

سیمان سینتكسیال است .بررسیهای چینهنگاری سكانسی به شناسایی  3سكانس رسوبی رده سوم در بخش باالیی سازند سروك انجامید و رخسارهها و فرایندهای دیاژنزی در
چهارچوب چینهشناسی سكانسی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژهها :سازند سروك ،میادین نفتی سیری ،مدل رسوبی ،دیاژنز ،چینهنگاری سكانسی.
*نویسنده مسئول :مجید خانجانی

 -1پیشگفتار
درك صحیح محیطرسوبی با شناسایی و تحلیل رخسارهها زمینه را برای مطالعات
دیاژنزی وچینهنگاری سكانسی فراهم میكند .دیاژنز ،یك عامل كنترلكننده مهم
در بسیاری از مخازن هیدروكربنی بهویژه در خاورمیانه است )(Shano et al., 1993
و تاریخچه دیاژنزی رسوبات كربناتی عموماً با نوسانهای سطح آب دریا مرتبط
است ) .(Sarg, 1988; Emery & Meyers, 1996تركیبی از اطالعات رخسارهای ،با
بررسیهای جامع دیاژنزی در چهارچوب چینهنگاری سكانسی میتواند در كسب درك
درستی از سامانههای هیدروكربنی موجود در مخازن كربناتی و چگونگی تغییرات
آن بسیار مفید باشند (.)Moore, 2001; Beiranvand et al., 2007; Murris, 1980
تجمع ستبر رسوبات به سن كرتاسه در سکوی عربی و حوضه زاگرس در
برگیرنده ذخایر هیدروكربن فوق عظیم و بسیار مهم از دید اقتصادی هستند
(;Setudehnia, 1978; Alsharhan & Nairn, 1986 & 1988
 .)Ghabeishavi et al., 2009 & 2010; Hollis, 2011; Lapponi et al., 2011بخش
مهمی از این منابع هیدروكربنی در سازند سروك و معادلهای آن در سکوی عربی
جای گرفته است .سازند سروك به سن آلبین -تورونین یکی از سنگ مخزنهای
مهم در جنوب باختری ایران است (مطیعی )1372 ،و بیشتر از سنگهای آهکی
تشکیل شده است .این سازند بخشی از گروه بنگستان است که در سکوی کربناتی
گستردهای در حاشیه جنوبی نوتتیس نهشته شده است .برش نمونه سازند سروك
در تنگ سروك واقع در یال جنوبی تاقدیس کوه بنگستان و در شمال باختری
شهرستان بهبهان معرفی شده است ( .)James & Wynd, 1965ستبرای این سازند
در میادین مختلف از  41متر تا  223متر متغیر است ( .)Ghazban, 2007این
سازند در جنوب خاوری خلیج فارس شامل سنگآهك مادستونی و وكستونی
غنی از مواد آلی (سازند خاتیا) به سن سنومانین پیشین و سنگآهك پكستونی و
گرینستونی غنی از رودیست (معادل میشریف) به سن سنومانین پسین -تورونین است
( .)Farzadi, 2006یك ناپیوستگی این سازند را از شیلهای سازند الفان جدا
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میكند ( .)James & Wynd, 1965ناپیوستگـی رأس این سـازند یك ناپیوستگـی
ناحیهای مربوط به زمـان تورونین میانی است كه در سراسر زاگرس و صفحه
عربی قابل تشخیص است (برای نمونـه ;Rahimpour-Bonab et al., 2012
;Videtich et al., 1988; Sharland et al., 2001; Razin et al., 2010

 .)Sharp et al., 2010; Van Buchem et al., 2011در این مطالعه رخسارهها ،محیط
رسوبی و فرایندهای دیاژنزی در چهارچوب چینهنگاری سكانسی بخش باالیی سازند
سروك مورد بررسی قرار میگیرد .میادینی كه در این پژوهش مورد مطالعه قرار
گرفتهاند شامل میادین سیری اسفند ،سیوند و دنا هستند كه در جنوب و جنوب
باختری جزیره سیری (حدود  ٧٢كیلومتری خط ساحلی ایران در جنوب بندر لنگه
و  ٤٠كیلومتری باختر جزیره ابوموسی) در جنوب خاوری خلیج فارس واقع شدهاند
(شكل .)1
 - 2روش مطالعه
در این پژوهش بخش باالیی ســازند سـروك در  3میدان سیری اسفند )،(Siri E
دنا ) (Siri Dو سیوند )( (Siri Cدر هر میدان یك چاه) مورد بررسی قرار گرفت.
ستبرای سازند سروك در هریك از چاهای باال بهترتیب 158 ،108و  185متر است
(خانجانی .)1392 ،از بخش باالیی سازند سروك (معادل میشریف) كه بخش مخزنی
در میادین باال و هدف مورد مطالعه است ،مغزه تهیه شده است .این بخش در میادین
سیری اسفند ،دنا و سیوند بهترتیب  109 ، 85و  50متر است .در این پژوهش افزون
بر استفاده از الگ گاما و گزارشات مغزهها ،از  437مقطع نازك تهیهشده از مغزهها
برای تشخیص اجزای سازنده ریزرخسارهها استفاده شده است .برای جدایش كلسیت
از دولومیت ،از محلول فریسیانید پتاسیم و آلیزارین سرخ به روش )Dickson (1965
استفاده شد .هدف از بررسی موارد فوق ،تعیین اندازه و نوع ذرات سازنده و عوارض
مربوط به زمان رسوبگذاری ،تعیین ریزرخسارهها ،محیط رسوبی ،فرایندهــای
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محیط رسوبی ،دیاژنز و چینهنگاری سكانسی بخش باالیی سازند سروك (معادل میشریف) ...

دیاژنزی و ترتیب قرارگیری سكانسهای رسوبی است .نامگذاری سنگهــای
كربناتی بر پایه ردهبندی ) Dunham (1962و ) Embry & Klovan (1971صورت
گرفت و ریزرخسارههای تعین شده با ریزرخسارههای استاندارد )Flugel (2010
مطابقت داده شد.
 -3ریزرخسارهها
مطالعه مقاطع نازك بخش باالیی سازند سروك در میادین مورد مطالعه به شناسایی
 12ریزرخساره انجامید كه در  5مجموعه رخسارهای برجای گذاشته شدهاند .این
ریزرخسارهها به شرح زیر خالصه شدهاند:
 .1 -3مادستون )(Mudstone

این ریزرخساره از زمینه گلی تیره و  5درصد آلوكم تشكیل شده است .آلوكمها
كه بهطور بسیار پراكنده در ماتریكس قرار گرفتهاند شامل روزنبران پالنكتونیك،
الیگوستژینید ،رادیوالریا و سوزن اسفنج هستند .بافت گلپشتیبان ،حضور زیای
پالژیك ،نبود زیای کفزی ،نشان دادن مقادیر زیاد الگ گاما و رنگ تیره كه
احتماالً در نتیجه شرایط انوكسیك و حفظ مواد آلی ایجاد شده است ،نشانگر محیط
ژرف و كمانرژی حوضه است (شكل -2الف) .این ریزرخساره را میتوان معادل
( Flugel (2010) RMF5مادستون پالژیك) درنظر گرفت و در كمربند رخسارهای
شماره ( Wilson (1975) 1حوضه) قرار میگیرد.
 .2 -3وكستون تا پكستون دارای روزنبران پالنكتونیك و الیگوستژینید

)(Planktonic foraminifera Oligosteginids wackstone to packstone

در این ریزرخساره روزنبران پالنكتونیك و الیگوستژینیدها فراوانترین آلوكم
هستند كه به میزان  25تا  35درصد در مقاطع نازك وجود دارند .خردهای اكینویید،
سوزن اسفنج ،استراكدا و پلویید بهصورت فرعی با هم  15درصد ریزرخساره را
تشكیل میدهند .بافت گلپشتیبان ،حضور زیای پالنكتونیك ،عدم حضور زیای
کفزی ،نشان دادن مقادیر زیاد الگ گاما و نبود بایوكالستهـای درشت نشـانگـر
محیط ژرف و كمانرژی حوضـه است (شكل  -2ب) .این ریزرخسـاره را میتوان
معادل (Argillaceous burrowed mudstone/wackestone) Flugel (2010) RMF2
در نظر گرفت و در كمربند رخسارهای شماره ( Wilson (1975) 1حوضه) قرار
میگیرد .ریزرخسارههای حوضه در توالیهای مورد مطالعه با بخش خاتیا (شیلیف)
در بخش جنوبی خلیج فارس ) (Burchette & Britton, 1985مطابقت دارند.
 .3 -3پـكـسـتـون تـا وكـسـتـون اسـكلتی در انـدازه سـیـلتـی

)(Silt Size–grained Skeletal Packstone to wackstone

این ریزرخساره از پكستونها و وكستونهای بیوكالستی تشكیل شده است .آلوكمها
در این ریزرخساره بیشتر خردههای رودیستی با اندازه در حد سیلت (كوچكتر از
0/064میلیمتر) هستند كه بین  30تا  50درصد ریزرخساره را تشكیل میدهند .از
آنجایی كه رودیستها در بخشهای كمژرفاتر حوضه رسوبی گسترش داشتهاند ،بر
اثر عملكرد امواج و جریانها قطعاتی از آنها خرد و به این محیط منتقل شدهاند .این
ریزرخساره در محدوده رمپ بیرونی قرارگرفته و قابل مقایسه با ریزرخساره شماره 1
) (Peloidal Calcisiltite with Spicules( Flugel (2010است (شكل  -2پ).
 .4 -3پكستون بایوكالستی ریزدانه )(Fine–grained Skeletal Packstone

اجــزای اصلــی این ریــزرخســاره قطعـــات خردشـده رودیستـــی به میزان 50
درصــد هستنــد .خــردههـای اكینودرم و پلوییدهـا سـازنــدگــان فرعــی این
ریزرخســاره هستنــد كه با هم  13درصد ریــزرخســاره را تشكیــل میدهنــد.
انــدازه ذرات در حــد ماســه خیلی ریز و ریز (0/064تا 0/25میلیمتر) و
جــورشـــدگی متــوسط است (شكل  -2ت) .این ریزرخســاره را میتــــوان معـــادل
 ،)Burrowed Multigrain Packstone/Wackestone( Flugel (2010) RMF8واقع
در رمپ میانی در نظر گرفت.
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 .5 -3گـرینستــون بـایـوكالستــی كـورتـویـیــدی ریـزدانــه
)(Fine–grained Skeletal Cortoid Grainstone

خردههای اسكلتی بیشتر رودیستی وكورتوییدها حدود  55درصد اجزای این
ریزرخساره هستند و پلوییدها ،خردههای اكینودرم و روزنبران کفزی (بیشتر
تكستوالرید و آلوئولینید) بهطور فرعی  10درصد ریزرخساره را تشكیل میدهند.
اندازه ذرات بین 0/125تا  0/25میلیمتر و جورشدگی ذرات متوسط است .این
ریزرخساره را میتوان مربوط به رمپ میانی نزدیك به شول دانست (شكل  -2ث).
 .6 -3گرینستون رودیستی )(rudist grainstone

مهمترین اجزای این ریزرخســاره خردههــای رودیستی است كه به میزان 40درصــد
در مقطع نازك وجــود دارند .كورتویید ،پلویید و قطعات اكینودر م با هم به میزان 20
درصــد اجزای فرعی این ریزرخســاره هستنــد .اندازه ذرات در حد ماســه متوســط
(بین  0/25تا  1میلیمتر) و جــورشدگــی متوسط است (شكل  -2ج) .گردشــدگــی
ذرات و نبــود ماتریکس گلی نشــان میدهــد این ریزرخســاره مربوط به پشتههــای
كمژرفــای پرانرژی است .این ریزرخســاره قابل مقایســه با Flugel (2010) RMF27
()Bioclastic Grainstone/Packstone with a few Dominant Skeletal Grains
است.
 .7 -3رودستون رودیستی كورتوییدی )(Rudist Cortoid Rudstone

قطعات رودیستها وكورتوییدها اجزای اصلی این ریزرخساره به میزان  60درصد
هستند و پلوییدها و قطعات اكینودرم بهطور فرعی  15درصد این ریزرخساره
را تشكیل میدهند .اندازه ذرات تا چند میلیمتر است و جورشدگی ذرات این
ریزرخساره ضعیف است (شكل  -2چ) .گردشدگی ذرات و نبود ماتریکس گلی
نشان میدهد این ریزرخساره مربوط به پشتههای كمژرفای پرانرژی (شول) و در
مقایسه با ریزرخسارههای پیشین و بعدی ،نشاندهنده قله پشته زیرآبی و قابل مقایسه با
ریزرخساره شماره Bioclastic Grainstone/Packstone with a( Flugel (2010) 27
 )few Dominant Skeletal Grainsاست.
 .8 -3پكستون تا فلوتستون رودیستی )(Rudist Packstone to Floutone

این ریزرخساره از پكستونها و فلوتستونهای رودیستی تشكیل شده است .قطعات
بزرگ و عمدتاً سالم رودیستها و اكینودرمها به میزان  25تا  35درصد اجزای
اصلی این ریزرخساره هستند .روزنبران کفزی كوچك ،كورتوییدها ،استراكدا و
پلوییدها به میزان  7درصد سازندگان فرعی این ریزرخساره هستند (شكل  -2ح) .این
ریزرخساره نسبت به ریزرخسارههای مربوط به شول موجودات دستنخورده بیشتری
دارد .حالت میانالیهای رسوبات این گروه ریزرخساره با رسوبات الگون ،نشاندهنده
ریفهای كومهای ) (Patch Reefsدرون محیط الگون است.
 .9 -3وكستــون بایــوكالستیكــی دارای روزنبــران کــفزی

)(Bioclastic Benthic Foraminifera Wackestone

این ریزرخساره با بافت وكستون دارای خردههای دوكفهای ،پلویید و اكینودرم و
روزنبران کفزی كوچك (بیشتر میلیولید ،تكستوالرید و نزازاتا) با هم به میزان
 20تا  30درصد تشكیل شده است .اجزای فرعی این ریزرخساره شامل استراكدا،
گاستروپودها و روزنبران کفزی بزرگ به میزان  6درصد هستند (شكل  -2خ).
) Geel (2000آهكهای دارای میلیولید را به محیط الگون نسبت داده است .فراوان
بودن روزنبران کفزی با پوسته پورسالنوز از جمله میلیولید و نزازاتا و بافت گلی
معرف محیط الگون برای این ریزرخساره است.
 .10 -3وكستون حاوی كریسالینید )(Chrysalinid Wackestone

كریسالینید و روزنبران کفزی كوچك (از جمله نزازاتا و میلیولید) به میزان
 20درصد اجزای اصلی این ریزرخساره هستند .جلبك ،استراكدا ،گاستروپودها
و اكینودرمها با هم به میزان  5درصد سازندگان فرعی این ریزرخساره هستند
(شكل  -2د) .ریزرخسارههای شماره  9و  10قابل مقایسه با Flugel (2010) RMF20

مجید خانجانی و همکاران

(وكستون تا پكستون بایوكالستی دارای جلبك و فرامینیفر کفزی) است كه بیانگر
محیط الگون در رمپ درونی هستند.

 .11 -3مـادسـتـون تـا وكـسـتـون دارای روزنبــران کــفزی
)(Benthic Foraminifera Mudstone to Wackestone

روزنبران کفزی كوچك میلیولید ،نزازاتا و تكستوالرید و پلوییدها با هم به میزان
 8تا  18درصد سازندگان اصلی این ریزرخسارهاند .بیشتر این ریزرخساره گل آهكی
است كه زمینه سنگ را تشكیل میدهد (شكلهای  -2ذ و ر) .این ریزرخساره قابل
مقایسه با  (Non-burrowed lime mudstone) Flugel (2010) MF19است كه بیانگر
محیط الگون در رمپ درونی است.
 -4محیط رسوبگذاری
بررسی ریزرخسارهها ،اجزای سازنده و تغییرات عمودی آنها و مقایسه با
ریزرخسارههای ارائه شده توسط ) Flugel (2010نشان میدهد كه بخش باالیی
سازند سروك در میادین مورد مطالعه در یك محیط رمپ کربناتی تشکیل شده
است .نبود رسوبات ریزشی و المیناسیـون و چینـههـای پیچیـده ،رمپ همـوکلینال
را بـرای منطقــه مورد مطالعه پیشنهـاد میكنـد .در این رمپ ،چیـرگی آبوهــوای
حـارهای مرطــوب در زمـان كـرتـاسـه میانی در خـاورمیـانـه );Murris, 1980
;Beydoun, 1991; Beydoun et al., 1992; Fluteau et al., 2007

 (Keller et al., 2008; Hollis, 2011باعث گسترش رودیستها در یک مجموعه
فتوزوآن شده است .زیرمحیطهای این رمپ كربناتی شامل رمپ درونی ،رمپ میانی،
رمپ بیرونی و حوضه است .در رمپ درونی بخشهای الگون ،ریفهای كومهای
و شول تشخیص داده شدهاند و رخسارههای ساحلی و پهنه کشندی دیده نشده است.
بهطوركلی با توجه به مقاطع میكروسكوپی در توالی مورد مطالعه در هر  3میدان،
اندازه ذرات سازنده ریزرخسارهها بهسوی باال درشت میشوند .در میادین سیری
اسفند و سیوند رخساره گلپشتیبان با زیای پالژیك ،پایینترین بخش توالی مورد
مطالعه است ،كه بیانگر محیط حوضه است و توسط رسوبات پكستونی رمپ بیرونی
پوشیده میشود .رخسارههای مربوط به رمپ میانی بیشترین ستبرا را در هر سه میدان
تشكیل میدهند كه از پكستون (در بخشهای ژرفتر) تا گرینستون (در بخشهای
نزدیكتر به شول) متغیر است .در میدان دنا و سیوند رخسارههای مربوط به رمپ
درونی دیده نمیشود .در میدان سیری اسفند ،رمپ درونی ،با رخسارههای گرینستونی
و رودستونی مربوط به شول شروع میشود كه به اوج رسیدن توالی درشتشونده
بهسوی باال را نشان میدهد و توسط رسوبات ریفهای كومهای با رخساره فلوتستون
دارای رودیست پوشیده میشود .رخساره مادستونی و وكستونی الگون باالترین
بخش توالی مطالعه شده در میدان سیری اسفند را تشكیل میدهد .شکل  3محیط
رسوبی سازند سروك در منطقه مورد مطالعه را بهصورت نمادین نشان میدهد.
 -5فرایندهای دیاژنزی
مخازن زیر ناپیوستگـی  20تا  30درصد مخـازن هیدروكربنی را تشكیـل
میدهنـد ) (Harris et al., 1984; Weidlich, 2010كه تحت تأثیر رخنمون تحت
جوی و دیاژنز جوی كه مهمترین فرایندها در گسترش یا تخریب تخلخل هستند
( )Harris et al., 1984; Weidlich, 2010قرار گرفتهاند .تأثیر فرایندهای جوی قابل
مالحظه بر کربناتهای سازند سروک به اثبات رسیده و به ناپیوستگی تورونین
میانی نست داده شده است (;Hajikazemi et al., 2010; Razin et al., 2010
 .)Taghavi et al., 2006; Rahimpour-Bonab et al., 2012این ناپیوستگی
منطقهای بوده و در سراسر خاورمیانه قابل شناسایی است (Alsharhan & Nairn,
 .)1997; Sharland et al., 2001دیگر ناپیوستگـی به ثبت رسیده در بخش
باالیی سـازنـد سـروك و معادلهـای آن ،ناپیوستگی سنومانین -تورونین اسـت

(;Alsharhan & Nairn, 1997; Sharland et al., 2001; Ziegler, 2001
 Rahimpour-Bonab et al. (2012) .)Rahimpour-Bonab et al., 2012تأثیر این
ناپیوستگیها را بر دیاژنز و ویژگیهای مخزنی سازند سروك بررسی كردهاند.
فرایندهای اصلی دیاژنزی بخش مخزنی سازند سروك در میادین سیری به شرح
زیر است:

 .1 -5آشفتگی زیستی

آشفتگی زیستـی در توالیهای مورد مطالعه بهصورت ظاهر لكهای ،آثار حفـاری و
بههم ریختگی رسوبـات توسط مـوجـودات ،در رسوبات بخشهایی از رمپ بیرونی،
رمپ میانی و در زیر محیطهای الگون و ریفهای كومهای از رمپ درونی دیده شد
(شكل  -4الف).
 .2 -5میکرایتی شدن

میكرایتی شدن فرایندی است كه طی آن حاشیههای دانههای كربناتی یا همه حجم دانه
توسط بلورهای كربناتی ریزبلور یا نهانبلور جایگزین میشوند .میكریتی شدن ناقص
به ایجاد كورتویید میانجامد ) .(Flugel, 2010این فرایند بیشتر در ریزرخسارههای
مربوط به بخشهای كمژرفاتر محیط رسوبی سازند سروك باالیی (الگون ،ریف و
بخشهای كمژرفاتر رمپ میانی) وجود دارد .ولی در بخشهای ژرفتر (بخشهای
ژرفتر رمپ میانی و رمپ بیرونی) هم دیده میشوند (شكل  -4ب).
 .3 -5سیمانی شدن

 4نوع سیمان در سازند سروك باالیی در میادین مورد مطالعه شناسایی شد كه بدین
شرح است )1 :سیمان کلسیتی هم بعد ریز بلور که در توالی مورد مطالعه ،بخشی از
تخلخل میاندانهای (در گرینستونها) و درون دانهای (درون حجرات رودیستها و
روزنبران) را پر كرده است و بیشتر در رخسارههای مربوط به بخشهای نزدیك
به شول در رمپ میانی و شول دیده میشـود Hajikazemi et al. (2010) .همانند
این سیمـان را در سازند سروك در جنوب باختری ایـران دیده و تشکیـل آن را به
محیط جوی نسبت دادهاند .در شكل  -4پ این سیمان در میان دانههای گرینستون
دیده میشود؛  )2سیمان کلسیتی دروزی که با تشكیل در تخلخلهای اولیه و ثانویه
موجب كاهش كیفیت مخزنی شده است .به علت فراوانی این سیمان در زیر مرزهای
سكانسی و پر كردن حفرات انحاللی بهنظر میرسد طی دیاژنز جوی تشكیل شده
باشند .مشابه این نوع سیمان در سازند سروك را غالمیزاده و آدابی ( )1390در
نواحی تنگستان (در جنوب ایران) و ) Hajikazemi et al. (2010در جنوب باختری
ایران دیده و تشكیل آن را به محیط جوی نسبت دادهاند .در توالی سازند سروک
در میادین سیری ،این نوع سیمان به فراوانی در رخسارههای شول و رمپ میانی و به
میزان كمتر در رخسارههای ریف و الگون و بهطور خیلی کم در رخسارههای رمپ
بیرونی گسترش دارد (شكل  -4ت)؛  )3سیمان كلسیت اسپاری بلوكی درشتبلور
که پركننده بخشی از تخلخلهای قالبی ،حفرهای و شكستگیهاست كه نشانگر
تشكیل در محیط دفنی است .سیمان بلوكی درشت در همه گروههای ریزرخساره
بخش میشریف بهویژه در رخسارههای شول گسترش دارد (شكل  -4ث).
) Hajikazemi et al. (2010این سیمان را در سازند سروك در جنوب باختری ایران
دیده و تشكیل آن را به محیط دفنی نسبت دادهاند؛  )4سیمان سینتكسیال که نوع
شفاف آن در محیط دیاژنز جوی و همراه با سیمان دروزی ( )Flugel, 2010و نوع
غبارآلود آن در محیط دریایی و همراه با سیمان شعاعی ()Kaufman et al., 1988
تشكیل میشود .این سیمان در رخسارههای مورد مطالعه سازند سروك گسترش
چندانی ندارد و بهطور كمیاب در اطراف دانه های اکینویید بهصورت شفاف دیده
میشود كه بهنظر میرسد در محیط جوی تشکیل شده است (شكل  -4ج).
 .4 -5انحالل

انحالل زمانی رخ می دهد که سامانه سنگ -آب (سیال) خارج از تعادل باشد و
باعث ایجاد تخلخل قالبی و حفره ای در مقیاس کوچک میشود که با ادامه
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محیط رسوبی ،دیاژنز و چینهنگاری سكانسی بخش باالیی سازند سروك (معادل میشریف) ...

وگسترش انحالل به تشکیل کانال و کارست می انجامد (.)Lucia, 2007; Ahr, 2008
چنین شرایطی بیشتر در محیط جوی یا منطقه آمیختگی آب ایجاد میشود
) .(Ahr, 2008عملكرد انحالل بهویژه در زیر مرزهای سكانسی باعث ایجاد تخلخل قالبی
(شكل  -4چ) و حفرهای (شكل  -4ح) در توالی مورد مطالعه شده است.
) Rahimpour-Bonab et al. (2012با بررسی سازند سروك در جنوب باختری
ایران ،عامل گسترش تخلخل قالبی و حفرهای مجزا را تأثیر انحالل دانههای ناپایدار
بهصورت انتخاب كننده فابریك تحت تأثیر آبهای جوی در مرحله ائوژنتیك كه
رسوبات هنوز كام ً
ال سخت نشدهاند میدانند .در مرحله دوم این رسوبات پساز دفن
و سیمانی شدن ،سخت میشوند و دوباره تحت تأثیر آبهای جوی ،این بار در
مرحله تلوژنتیك قرار میگیرند .در این شرایط همه اجزا از جمله دانهها و سیمان
و ماتریكس تحت تأثیر انحالل قرار میگیرند و تخلخل حفرهای مرتبط ،قالبی و
حفرهای مجزا گسترش مییابد ) .(Rahimpour-Bonab et al., 2012در توالیهای
مورد مطالعه گسترش تخلخل حفرهای در سكانس میانی نشانگر تأثیرپذیری دوباره
رسوبات سختشده این بخش از آبهای جوی در مرحله تلوژنز است.
 .5 -5دولومیتی شدن

دولومیتی شـدن در شرایط خاص ممکن است سـبب بهبود کیفیت مخزنی شود
) .(Morrow, 1982; Machel, 2004بلورهای دولومیت بهصورت شکلدار،
نیمهشکلدار و بیشکل دیده میشوند .بلورهای شکلدار باعث افزایش بیشتر
تخلخل و تراوایی مخزن نسبت به بلورهای نیمهشکلدار و بیشکل میشوند
( .)Gregg & Sibley, 1984حضور دولومیتها در استیلولیتها قابل توجه است.
این استیلولیتها به موازات سطوح الیه بندی بوده و در حاشیه و درون آنها
بلورهای شکلدار دولومیت تشکیل شدهاند که از ویژگیهای دیاژنز دفنی هستند
( .)Morrow, 1982این دولومیتها با بلورهای ریز تا متوسط ،احتماالً از مهاجرت
سیالهای هیدروكربوری ،زمانی كه استیلولیتها مجرایی فعال برای عبور سیالها
بودهاند ،تهنشست كردهاند ( .)Kamali et al.,1995در نمونههای مورد مطالعه سازند
سروک این نوع دولومیت در رخسارههای ژرفتر رمپ بیرونی كه حضور گل و به
طبع آن فشردگی و استیلولیتها فراوانتر است و با فراوانی كمتر در رخسارههای
رمپ میانی و الگون و در توالی سكانسی عمدتاً مرتبط با بیشترین سطح غرقابی
) (MFSدیده میشود (شكل  -4خ) .نوع دیگر دولومیت دیده شده در نمونههای
مورد مطالعه دولومیتهای شكلدار و رمبوهدری درشت و شفاف و بهصورت منفرد
و با فراوانی كم است كه بیشتر در رخسارههای رمپ میانی گسترش دارد (شكل
 -4د) .این نوع دولومیت را در سازند سروك ،غالمیزاده و آدابی ( )1390در نواحی
تنگستان (در جنوب ایران) و ) Rahimpour-Bonab et al. (2012در جنوب باختری
ایران دیده و تشكیل آن را به منطقه آمیختگی آب شور و شیرین نسبت دادهاند.
 .6 -5استیلولیتی شدن

مهمترین محصول فشردگی شیمیایی در رسوبات كربناتی ،استیلولیتها هستند.
استیلولیتها در توالیهای مورد مطالعه در رخسارههای گلپشتیبان به مراتب بیشتر از
دانهپشتیبان دیده میشود .تعداد استیلولیتها در افقهای غنی از مواد آلی در حوضه،
بخشهای ژرفتر رمپ بیرونی و الگون افزایش مییابد (شكل  -4ذ).
 .7 -5شكستگیها

شكستگیها در هردو رخساره گلپشتیبان و دانه پشتیبان دیده میشود .این شكستگیها
عرض كمتر از  1میلیمتر دارند و به سه صورت باز(شكل  -4ر) ،نیمه پرشده یا كامل
پرشده توسط سیمان دفنی (شكل  -4ز) دیده میشوند.
 .8 -5پیریتی شدن

دو نوع پیریتی شدن در توالیهای مورد مطاله دیده شد .نوع اول پیریت ریزبلور كه
در طی دیاژنز اولیه و شرایط احیایی ایجاد میشود ( .)Butler & Rickard, 2000این
نوع پیریت در رخسارههای ژرفتر با مواد آلی بیشتر (حوضه ،بخشهای ژرف رمپ
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بیرونی و الگون) گسترش دارد (شكل  -4ژ) .نوع دوم بلورهای پیریت شكلدار
درشت است كه بهصورت اكتاهدرال یا كوبیك و در طی دیاژنز دفنی ایجاد شده
است .این نوع پیریت در سراسر توالی كم و بیش دیده میشود (شكل  -4س).
 .9 -5توالی پاراژنتیكی

فرایندهای دیاژنزی در طی  3مرحله ائوژنز ،مزوژنز و تلوژنز رسوبات سروك باالیی
را تحت تأثیر قرار دادهاند .ائوژنز اولین مرحله از تأثیر فرایندهاى دیاژنزى بر رسوبات
مورد مطالعه است که بیدرنگ پس از تهنشست و گاه در هنگام تهنشست و پیش
از مرحله دفن ژرف بر رسوبات اثر کرده و به دو صورت دیاژنز در محیط دریایى
و جوی صورت گرفته است .در این مرحله در محیط دریایی فرایندهای آشفتگی
زیستی و میكریتی شدن دانهها و تشكیل پیریت ریزبلور مهمترین فرایندهای دیاژنزی
دیدهشده در توالی مورد مطالعه هستند .در محیط جوی رسوبات تحت تأثیر آبهای
جوی قرار گرفته كه باعث انحالل قالبی دانههای آراگونیتی و تشكیل سیمانهای
کلسیتی هم بعد ،دروزی و سینتكسیال و نیز تشكیل دولومیتهای شكلدار در این
محیط شده است.
پس از مرحله دیاژنز اولیه (ائوژنز) رسوبات سازند سروك باالیی تحت تأثیر دیاژنز

میانى (مزوژنز) قرار گرفتهاند .فرایندهاى دیاژنزى در این مرحله در هنگام دفن و در
دما ،فشار و ژرفاهای مختلف رسوبات را تحت تأثیر قرار میدهد .فرایند اصلى در این
مرحله شامل استیلولیتی شدن ،دولومیتی شدن مرتبط با استیلولیتها ،تشکیل سیمان
بلوکى و تشكیل بلورهای پیریت شكلدار هستند .آخرین مرحله از تأثیر فرایندهاى
دیاژنزى بر روى سنگهاى آهکى سازند سروك باالیی در مرحله تلوژنز صورت
مىگیرد .در این مرحله در هنگام باالآمدگى سنگهاى سازند سروك باالیی،
شکستگیهایى ایجاد میشود .تأثیر دوباره آبهای جوی روی رسوبات سختشده
سازند سروك باالیی باعث انحالل دانهها ،سیمان و ماتریكس ،و گسترش تخلخل
حفرهای (شكلهای  -5الف و ب) شده است .انحالل سیمانهای دفنی (شكل  -5پ)
و انحالل بلورهای دولومیت ایجادشده در محیط دفنی (شكلهای  -5ت و ث) نیز از
شواهد دیاژنز در مرحله تلوژنز است .شكل  6انواع فرایندهای دیاژنزی در محیطهای
مختلف را نشان میدهد.
 -6چینهنگاری سكانسی
بهطور كلی پراکندگی جانبی رخساههای رسوبی مربوط به محیط رسوبی است،
در حالی كه برهم انبارش قائم رخسارهها توسط نوسانهای سطح آب دریا تعین
میشود و بازتابی از چهارچوب چینهنگاری سكانسی است );Schlager, 2005
 3 .)Roger, 2006سكانس رسوبی رده سوم برای بخش باالیی سازند سروك در
میادین مورد مطالعه شناسایی شد كه به خوبی با سكانسهای شناساییشده مربوط
به این سازند در جنوب باختری ایران (;Taghavi et al., 2006; Razin et al., 2010
 (Rahimpour-Bonab et al., 2012و سـکـوی عـربـی (;Wagner, 1990
 )Van Buchem et al., 1996قابل مقایسه استRahimpour-Bonab et al. (2012) .
این انطباق را در پهنه گستردهای از جنوب باختری ایران تا سکوی عربی ،مرتبط با
نقش ائوستازی نوسانهای سطح آب دریا در شكلگیری سكانسهای رسوبی در
طول این زمان میدانند .در زیر هر یك از سكانسها مورد بررسی قرار میگیرند.
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این سكانس با ستبرای در حدود  40متر در میدان سیری اسفند و با كاهش بهسوی
باختر به  35متر در سیری دنا و  19متر در سیری سیوند میرسد .دسته رخساره پیشرونده
( )TSTدر این سكانس كمستبرا ( 5تا  8متر) است و با رخساره ژرف حوضه (مادستون
و وكستون با فسیلهای پالژیك) و بهسوی باختر (سیری دنا) با رخساره رمپ بیرونی
(وكستون و پكستون اسكلتی در اندازه سیلتی) دنبال میشود .بیشترین سطح غرقابی
( )mfsمطابق با ریزرخساره ( 1مادستون مربوط به حوضه) در میدانهای سیوند و اسفند
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و ریزرخساره ( 3وكستون و پكستون اسكلتی در اندازه سیلتی مربوط به رمپ بیرونی)
در میدان دنا و بیشترین میزان الگ گاما در هر توالی است .دسته رخساره تراز باال
)(HSTاز رخسارههای حوضه و رمپ بیرونی تا رخساره پكستونی (در سیری اسفند)
و گرینستونی (در سیری سیوند و دنا) رمپ میانی دنبال میشود .مرز سكانسی ()SB
در هر  3میدان نوع دوم است .این مرز با ریزرخساره ( 4پكستون بایوكالستی ریزدانه)
در میدان اسفند و ریزرخساره ( 5گرینستون بایوكالستی كورتوییدی ریزدانه) در
میدانهای سیوند و دنا نشاندهنده بیشترین كمژرفاشوندگی در این دسته رخساره
است .آشفتگی زیستی در سرتاسر این سكانس كموبیش بهصورت یكنواخت دیده
میشود .سیمانی شدن بهصورت محدود در بخشهای باالیی دسته رخساره تراز
باال دیده میشود .انحالل بهصورت گسترده در این سكانس وجود ندارد و تنها در
دسته رخساره تراز باال با انحالل بخشی از خردههای رودیستی ،تخلخل قالبی ایجاد
شده است .استیلولیتی شدن و دولومیتی شدن مرتبط با آن در سرتاسر این سكانس
بهویژه در دسته رخساره پیشرونده با رخساره ژرفتر دیده میشود .این سكانس با
داشتن فسیلهـای الیگوستیژینا بهطورگستـرده در ریزرخسارههـای مربوط به حوضه،
دربرگیرنـده زیستزون شمـاره )Oligostegina interval zone( Wynd (1965) 26
به سن سنـومانین پیشیـن است .بیشتـریـن سطـح غرقـابـی ( )mfsدر این سكـانس
معـادل بیشترین سطح غرقـابـی  K130تعیین شده توسط ) Sharland et al. (2001در
صفحه عربی است.
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این سكانس دارای ستبرای  37متر در میدان سیری اسفند 29 ،متر در میدان سیری دنا
و  16متر در میدان سیوند است .دسته رخساره پیشرونده در این سكانس هم كمستبرا
( 5/5تا  9متر) و نمایانگر باال آمدن سریع آب دریاست و در هر  3میدان با رخساره
پكستونی یا گرینستونی رمپ میانی آغاز و در بیشترین سطح سیالبی مطابق با بیشترین
میزان الگ گاما به ریزرخساره شماره 3مربوط به رمپ بیرونی (پكستون تا وكستون
اسكلتی در اندازه سیلتی) میرسد .دسته رخساره تراز باال در برگیرنــده رخسارههــای
پكستونی رمپ بیرونی تا رخساره گرینستونی رمپ میانی (در سیری سیوند و دنا)
و رخســاره گرینستونی و رودستونی شول (در میدان سیری اسفند) است و به مرز
سكانسی نوع اول میرسد (شكل  .)8انحالل گسترده بدون وابستگی به فابریك و
ایجاد تخلخل حفرهای (شكلهای  -5الف و ب) ،انحالل بلورهای دولومیت مرتبط
با استیلولیت (شكلهای  -5ت و ث) و انحالل سیمانهای دفنی (شكل  -5پ) در
زیر مرز سكانسی بهویژه در رخسارههای گرینستونی و رودستونی مربوط به شول در
میدان سیری اسفند نشاندهنده قرارگیری دوباره رسوبات در محیط دیاژنزی جوی در
مرحله تلوژنز پس از مرحله دفن ژرف است .گسترش نیافتن عوارض باال در سكانس
سوم نشاندهنده وجود مرز سكانسی نوع اول در رأس سكانس دوم است .چنین
حالتی را ) Rahimpour-Bonab et al. (2012در سازند سروك در جنوب باختری
ایران دیده و این ناپیوستگـی درون سازند سروك را به مرز سنومانین -تورونین
نسبت دادهاند .برخی این ناپیوستگـی را محلی دانسـتهانـد كه تنها در باالآمدگیهای
قدیمی به ثبت رسیده است (برای نمونه;Alsharhan & Nairn, 1997; Ziegler, 2001
.)Sharland et al., 2001
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این سكانس دارای ستبرای  18متری در سیری اسفند است و دسته رخساره پیشرونده
با رخساره وكستونی (ریزرخسارههای شماره  9و  )10الگون آغاز میشود و با
رخساره فلوتستونی ریفهای تكهای (ریزرخساره شماره  )8در بیشترین سطح
سیالبی پایان مییابد .در دسته رخساره تراز باال تناوب رخسارههای باال به رخساره

مادستونی الگون (ریزرخساره شماره  )11در مرز سكانسی پایان مییابد .همراه بودن
رسوبات ستبر الگونی با تجمع رودیستها (ریفهای كومهای) نوسانهای آب
دریا را نشان میدهد ) .(Alsharhan & Nairn, 1988این سكانس ،دارای ستبرای
 39متر در میدان سیری دنا و  24متر در میدان سیری سیوند است و دسته رخساره
پیشرونده با رخساره گرینستونی رمپ میانی نزدیك به شول (ریزرخساره شماره )5
در سیری دنا و پكستونی دور از شول (ریزرخساره شماره  )4در سیری سیوند آغاز
و به رخساره وكستونی و پكستونی رمپ بیرونی (ریزرخساره شماره  )3در بیشترین
سطح سیالبی میرسد كه معادل بیشترین سطح غرقابی  K140تعینشده توسط
) Sharland et al. (2001در صفحه عربی است .دسته رخساره تراز باال در این دو
میدان از پایین به باال ،شامل رخساره رمپ بیرونی (پكستون تا وكستون اسكلتی
در اندازه سیلتی) و رمپ میانی (پكستون و گرینستون بایوكالستی كورتوییدی
ریزدانه) تشكیل شده است .در این دو میدان اثری از رخسارههای الگون و ریفهای
كومهای نیست ،كه احتماالً در اثر فرسایش ناشی از ناپیوستگی تورونین در رأس
سروك باالیی (میشریف) از بین رفتهاند .مرز سكانسی كه در این سكانس باالترین
بخش سازند سروك را از سازند شیلی الفان جدا میكند از نوع اول است و آثار
رخنمون تحت جوی و فرسایش بهخوبی در آن دیده میشود .این سطح فرسایشی
در میدان سیوند با فراوانی پیزوییدهای كالیچی و تشكیل میكروكنگلومرای پیزوییدی
(شکلهای  -7الف ،ب ،پ و ت) به خوبی مشخص است .برشی شدن (شكل  -7ث)
در بخشهایی در زیر این مرز بهویژه در میدان سیری اسفند نمایانگر گسترش تخلخل
غاری و كارستی شدن و ریزشهای ناشی از آن است.
در سكانسهای  2و  3كه با مرز سكانسی نوع اول (ناپیوستگی) پایان مییابند ،در
اثر نفوذ آبهای جوی در زیر مرزهای سكانسی ،تأثیر انحالل باعث گسترش تخلخل
حفرهای و قالبی شده است كه میتواند باعث باال رفتن كیفیت مخزنی شود .افزون
بر این بهطوركلی توالیهای مورد مطالعه بهسوی باال كمژرفاشونده هستند .كمژرفا
شدن رخسارهها باعث افزایش رودیستها میشود و انحالل قطعات رودیستی با
اسكلت ناپایدار آراگونیتی موجب افزایش تخلخل میشود كه میتواند باعث باال
رفتن كیفیت مخزنی در بخشهای باالیی توالیها شود .ستونهای چینهشناسی،
عوارض دیاژنزی مهم و سكانسهای شناساییشده در میادین مورد مطالعه در شكل
 8نشان داده شده است.

 -7نتیجهگیری
با مطالعات انجام شده روی مقاطع نازك ،اطالعات مغزه و الگ گاما و بررسی
رخسارههای بخش باالیی سازند سروك در میادین نفتی سیری میتوان نتیجه گرفت
كه كربناتهای سازند سروك در یك رمپ كربناتی هموكلینال نهشتـه شدهانـد.
مهمترین فرایندهای دیاژنزی شناساییشـده در توالی مورد مطالعه شامل آشفتگـی
زیستی ،میکرایتی شدن ،سیمانی شدن ،انحالل ،دولومیتی شدن ،استیلولیتی شدن،
پیریتی شدن و ایجاد شكستگیهاست 3 .سكانس رسوبی رده سوم در این توالی
شناسایی شد كه سكانس اول با مرز سكانسی نوع دوم و دو سكانس باالیی با مرزهای
سكانسی نوع اول پایان مییابند .سكانس اول در برگیرنده بخشهای ژرفتر محیط
رسوبی است و فرایندهای دیاژنزی چیره در آن شامل آشفتگی زیستی ،استیلولیتی
شدن و دولومیتی شدن است؛ انحالل گسترده و سیمانی شدن بیشترین فرایندهای
دیاژنزی در سكانسهای دوم و سوم بهویژه در زیر مرزهای سكانسی است .مرز
سكانسی سكانس سوم با گسترش پیزوییدهای كالیچی در سطح ناپیوستگی جدا
كننده سازند سروك باالیی (میشریف) از سنگهای باالیی (سازند الفان) است.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه.

شکل  -2ریزرخسارههای سازند سروك باالیی در میادین مورد مطالعه :الف) مادستون با فسیل روزنبران پالنكتونیك ،مربوط به محیط ژرف و
كمانرژی حوضه؛ ب) وكستون تا پكستون دارای روزنبران پالنكتونیك و الیگوستژینید مربوط به حوضه؛ پ) پكستون تا وكستون اسكلتی در
اندازه سیلتی مربوط به محدوده رمپ بیرونی؛ ت) پكستون بایوكالستی ریزدانه ،كه بیشتر دانهها خردههای رودیستی هستند ،مربوط به رمپ میانی؛
ث) گرینستون بایوكالستی كورتوییدی ریزدانه مربوط به رمپ میانی نزدیك به شول؛ ج) گرینستون رودیستی گردشده و بدون ماتریکس گلی

مربوط به پشتههای كمژرفای پرانرژی (شول)؛ چ) رودستون رودیستی كورتوییدی مربوط به پشته های كمژرفای پرانرژی (شول)؛ ح) پكستون

تا فلوتستون رودیستی مربوط به ریفهای كومهای؛ خ) وكستون بایوكالستیكی دارای روزنبران کفزی مانند میلیولید و تكستوالرید ،مربوط

به محیط كوالب؛ د) وكستون حاوی كریسالینید ،مربوط به محیط كوالب؛ ذ ،ر) مادستون تا وكستون دارای روزنبران کفزی از جمله نزازاتا و
میلیولید ،مربوط به محیط كوالب از رمپ داخلی.
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شکل  -3محیط رسوبی سازند سروك باالیی در منطقه مورد مطالعه.

شکل  -4فرایندهای دیاژنزی مهم مشاهده شده
در سازند سروك باالیی :الف) آشفتگی زیستی
مربوط به محیط دیاژنز دریایی؛ ب) میكریتی
شدن دانهها و ایجاد پوشش میكریتی مربوط به
محیط دیاژنز دریایی؛ پ) سیمان كلسیتی همبعد
ریزبلور میان دانهها مربوط به محیط دیاژنز جوی؛
ت) سیمان كلسیتی دروزی پركننده تخلخل
حفرهای ،مربوط به محیط دیاژنز جوی؛
ث) سیمان كلسیت اسپاری بلوكی درشتبلور،
مربوط به محیط دیاژنز دفنی؛ ج) سیمان
سینتكسیال شفاف در پیرامون دانه های اکینویید
مربوط به محیط دیاژنز جوی؛ چ) انحالل انتخاب
كننده فابریك( ،بیشتر جوی)؛ ح) انحالل
حفرهای (بیشتر تلوژنتیك)؛ خ) دولومیتی شدن
مرتبط با استیلولیت مربوط به محیط دیاژنز دفنی؛
ت شكلدار درشت مربوط به محیط
د) دولومی 
جوی؛ ذ) استیلولیت مربوط به محیط دیاژتز دفنی؛
ی باز مربوط به مرحله تلوژنتیك؛
ر) شكستگ 
ز) شكستگی پرشده توسط سیمان دفنی؛
ژ) پیریت ریز بلور در حجرات میلیولید ،مربوط
به محیط دیاژنز دریایی؛ س) بلورهای پیریت
شكلدار درشت كه در طی دیاژنز دفنی ایجاد
شده است.
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شکل  -5انحالل در مرحله تلوژنز  :الف) تخلخل حفرهای (تصویر مغزه)؛ ب) تخلخل حفرهای (تصویر مقطع میكروسكوپی)؛ پ) انحالل سیمان تدفینی؛ ت و ث) انحالل
بلورهای دولومیت.

شکل  -6انواع فرایندهای دیاژنز در سازند سروك در مقاطع مورد مطالعه.
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شکل  -7الف و ب) میكروكنگلومرای پیزوییدی در سطح فرسایشی رأس سازند سروك (تصویر مغزه)؛ پ و ت) تصویر میكروسكوپی پیزوییدهای كالیچی؛ ث) برشی شدن
در زیر ناپیوستگی رأس سازند سروك (تصویر مغزه).

شکل  -8ستون چینهشناسی و سكانسهای مشاهده شده در چاههای مورد مطالعه.
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