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چينهشناسي سکانسي توالي هاي کربناتي -تبخيري سازند دشتک در
چاه آغار 1#و آغار باختري 1#در ميدان گازي آغار
مهدي خشنودکيا ،1حسن محسني*1و محمود حاجيان
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1گروه زمين شناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ايران.
2اداره کل اکتشاف و توليد ،شرکت ملي نفت ايران ،تهران ،ايران.
تاريخ دريافت1386/11/06 :

تاريخ پذيرش1389/07/25 :

چكيده

سازند دشتک با رسوبات کربناتي -تبخيري يکي از پوشسنگهاي مهم حوضه زاگرس است که در دو چاه (آغار 1#و آغار باختري )1#بررسي شده است .دادههاي سنگنگاري

در اين مطالعه بهمنظور چينهشناسي سکانسي سازند دشتک از مقاطع نازک تهيه شده از خردههاي حفاري بههمراه دادههاي چاهنگاري (گاما -صوتي) استفاده شده است .سازند
دشتک متشکل از هشت کمربند رخسارهاي شامل رخسارههاي پهنه ساحلي ،پهنه فراكشندي ،كشندي ،الگون ،شول ،درياي محدود ،درياي باز و رمپ مياني است .در اين سازند

چهار سکانس رسوبي شناسايي شد که با دو مرز سکانسي نوع يک و سه مرز سکانسي نوع دو فرا گرفته شدهاند .سازند دشتک با محيط رمپ هموکالين و تغييرات جانبي كم
محيط رسوبي باعث شده است که تغييرات جانبي سکانسهاي سازند در ناحيه مورد مطالعه كم باشد.

کليدواژهها :سازند دشتک ،چينهشناسي سکانسي ،رمپ ،ميدان گازي آغار ،فارس ساحلي.
*نويسنده مسئول :حسن محسني

 -1مقدمه
از کاربردهاي چينهشناسي سکانسي در اکتشافات نفتي تعيين رخسارههاي مستعد
سنگ منشأ ،سنگ مخزن و پوشسنگ است و بدين وسيله با مطالعه بخش محدودي
از حوضه ميتوان شناخت بهتري نسبت به محل و گسترش رخسارهها بهدست آورد.
چينهشناسي سکانسي کاربرد فراواني در پيجويي مواد هيدروکربوري ،تغييرات سطح
آب دريا ،نرخ رسوبگذاري و تاريخچه فرسايش دارد (.)Emery & Myers, 1996
سکانسهاي رسوبي تحت تأثير تغييرات نسبي آب دريا تشکيل ميشوند که اين عامل
خود توسط عواملي مانند زمينساخت منطقه ،آب و هوا و تراکم رسوبات کنترل
ميشود (.)Van Wagoner etal., 1988
رسوبات ترياس مياني و پاياني حوضه زاگرس شامل دو سازند خانهکت و
دشتک است .سازند خانهکت شامل دولوميت ،شيل ،سنگآهک و سازند دشتک
شامل دولوميت ،شيل ،سنگآهک و انيدريت است که بهصورت جانبي کربنات-
تبخيريهاي سازند دشتک به کربناتهاي سازند خانهکت تبديل شده است.
سازندهاي دشتک و خانهکت پس از مطالعات ( Szabo & Kheradpir )1978در
سالهاي اخیر از ديدگاه چينهشناسي سکانسي در حوضه فارس ساحلي در جنوب
ايران توسط حاجيان ( )1385و فالحخيرخواه ( )1385ارزيابي شده است.
دادههاي سازند دشتک از دو چاه آغار باختري  1#و آغار  1#از ميدانهاي
گازي آغار و آغار باختري در منطقه زاگرس در جنوب ايران بهدست آمده است
(شکل  .)1اين سازند بهطور چيره از سنگهاي کربناتي -تبخيري پهنه سبخايي
تشکيل شده است و به چند بخش شيل آغار (رسمي) ،تبخيري ( Aغير رسمي)،
تبخيري ( Bغير رسمي) ،تبخيري ( Cغير رسمي) ،دولوميت سفيدار (رسمي)،
تبخيري ( Dغير رسمي) تقسيم ميشود .سازند دشتك از سوي فارس ساحلي به
سوي زاگرس مرتفع و نيز از سوي خاور زاگرس تغيير رخساره ميدهد و به سازند
خانهكت تبديل ميشود .بنابراين نحوه گسترش آن در حوضه زاگرس و تبديل
آن به سازند دشتک براي مخازن هيدروکربني بسيار مهم است ،زيرا رخسارههاي
سازند خانهکت کيفيت يک سنگپوش مناسب (وجود اليههاي تبخيري) را
ندارند (شکل .)3
سازند دشتک به تازگي از ديدگاه چينهشناسي سکانسي در صفحـه عربي براي
مقايسه رسوبات ترياس در ايران و سازندهاي همجوار در عمان و ابوظبي توسط

E-mail: mohseni@basu.ac.ir

( Sharland et al. (2001& 2004و در ناحيه عراق توسط
) (2004بررسي شدهاست.
حوضه زاگرس از شمال خاور بهسوي جنوب باختر به سه زون ساختماني
زون راندگی ،زون چينخوردگي ساده و دشت خوزستان تقسيم ميشـود
( .)Alavi, 1994 & 2004; Berberian, 1995; Falcon, 1961مطالعات فارس
ساحلي و داخلي که بخشي از زاگرس با چينخوردگيهاي ساده و ميزبان
بخش بيشتر مخازن گاز غيرهمراه ايران است ،توسط ؛)James & Wynd (1965
؛ )Szabo & Kheradpir (1978؛ )Kashfi (1992؛ )Ziegler (2001
)Sharland et al. (2001 & 2004؛ )Sadooni & Alsharhan (2004
و ( Koopman et al. (2005بـهانجام رسيده است .همچنين
( Szabo & Kheradpir )1978نيز گزارش کاملي از ناحيه فارس شمالي در زمان
پرمو -ترياس پيرامون مسائل چينهشناسي و محيط رسوبي منتشر کردهاند .بهسوي
خاور خليج فارس که رسوبات ترياس آغازين تا پاياني وجود دارد ،يک محيط
کربناتي -تبخيري بههمراه ورود آواريها از ارتفاعات باختـري وجود داشته
است ،اما در اواخر ترياس مواد آواريها از سوي خـاور وارد حوضه ميشدند
( .)Murris, 1980ماهيت سيکلي کربناتها و تبخيـريهاي سازند
دشتک با منحني نسبي سطح آب دريا و ائوستازي قابل تطابق است
( .)Hag et al., 1988; Hag & Al-Qahtani, 2005بر پايه اطالعات رسوبشناسي،
ريزرخساره و چينهشناسي سکانسي در حوضه زاگرس ،فارس ساحلي چهار سکانس
رسوبي در اين سازند تفسير شده است ( .)Szabo & Kheradpir, 1978در شکل
 3تغييرات سنگشناسي سازندهاي خانهکت و دشتک در منطقه مورد مطالعه
مشاهده ميشود .رسوبات کربناتي و تبخيري شامل سازند دشتک بيشتر در زاگرس
چينخورده و خليج فارس رخنمون دارند و رسوبات کربناتي معادل آن بدون
تبخيري ،بهنام سازند خانهکت در زاگرس مرتفع رخنمون دارد.
موضوع اين پژوهش شناخت چارچوب چينهشناسي سکانسي مرتبه سوم
سازند دشتک است .در اين مطالعه سازند دشتک به سکانسهايي که قابل تطابق
با سکانسهاي مرتبه سوم است ،تقسيم شده است .هر سکانس سازند دشتک با
رخسارههاي ژرفشونده به سوي باال ( )transgressive system tract or TSTشروع
Sadooni & Alsharhan
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شده و در ادامه به سطوح بيشينه پيشروي آب دريا ( )MFSو به رخسارههاي کم
ژرفاشونده ( )highstand system tract or HSTميرسد .رخساره  HSTدر ابتدا با
فضاي برانباشت عمودي زياد شروع و در پايان با رخسارههاي پسرونده تمام ميشود.
در اين پژوهش ،دو چاه آغار باختري  1#و آغار  1#با ستبراي  1833متر سازند
دشتک و  350عدد مقطع نازک خرده حفاري مورد بررسي قرار گرفت .چاه آغار
باختري  1#با ستبراي  1117متر و آغار  1#با ستبراي  716متر مطالعه شد .افزون بر
اين ،پرتو گاما و نمودار صوتي نيز تفسير شدند و در پايان ،نمودار تاريخچه تدفين
سادهاي از حوضه رسوبي ارائه شد.
 -2تحليل ريزرخسارهها و تفسير محيط رسوبي
سازند دشتک  17ريزرخساره کربناتي و  4ريزرخساره غيرکربناتي دارد (شکل
 4تا  .)11شناخت اين ريزرخسـارهها بر اساس طبقهبنـدي ) Dunham (1962و
) Embry & Klovan (1971و ترتيب قرارگيري در کمربندهاي رخسارهاي است.
سازند دشتک در  8کمربند رخسارهاي تهنشين شده که شامل رخسارههاي پهنه
ساحلي  ،Aپهنه فراكشندي  ،Bپهنه كشندي  ،Cالگون  ،Dشول  ،Eدرياي محدود
 ،Fدرياي باز  Gو رمپ مياني  Hاست .سازند دشتک در هر دو چاه آغار باختري
 1#و آغار  1#با شيل آغار شروع ميشود و شامل سطح ناپيوستگي فرسايشي موازي
بههمراه آثار اکسيد آهن با کربناتهاي سازند کنگان است .مرز باالي سازند دشتک
نيز با سازند نيريز با سطح ناپيوستگي فرسايشي در رأس عضو ( )Memberتبخيريهاي
 Dبه پايان ميرسد .در آغار  1#مرز بااليي با دولوميت سفيدار پايان ميپذيرد که
بخشي از آن در اثر فرسايش از ميان رفته است .با توجه به نوع ريزرخسارهها و مقايسه
با مدلهاي شناخته شده ،محيط رسوبگذاري سازند دشتک يک رمپ هموکالين
کربناتي -تبخيري (سبخايي) تعيين شده است (.)Burchette & Wright, 1992
نهشتههاي فراكشندي شامل کربنات (بيشتر دولوميت ،سنگآهک و انيدريت)
است .رسوبات ميانكشندي ،شامل مادستونهاي جلبکي دولوميتي است .نهشتههاي
فروكشندي شامل رخساره وکستون پلتي و گرينستوني است ( .)Warren, 1989وجود
ذرات اسکلتي و غير اسکلتي دليلي بر يک رمپ دروني و مياني است ،زيرا اجزاي
اصلي در رمپ اُئوييد ،بيوکالست و به مقدار کمتر پلوييد و اينتراکالست است.
بيوکالستهاي رمپ دروني در مقايسه با درياي عادي و سكو تنوع کمتري دارند
و شامل جلبک سبز ،نرمتنان ،استراکد و اکينودرم است ( .)Flügel, 2004اُئوييدها
نيز در رمپ دروني نزديک خط ساحلي و تپههاي شول تشکيل ميشوند و بيشتز آنها
ميکريتي يا هممرکز هستند .پلوييدها بهصورت پلت مدفوعي و حاصل طوفان هستند،
کورتوييدها در جريان شستشوي تپههاي ماسهاي در رمپ دروني ديده ميشوند که
در سكوها ارزش چنداني ندارند .آنکوييدهاي جلبکي در رمپ دروني فراوان هستند.
اينتراکالستها در کل رخساره رمپ حضور دارند (.)Flügel, 2004
 -3چينهشناسي سکانسي
بررسي تغييرات عمودي رخسارهها ،الگوي روي هم انباشتگي چرخههاي رسوبي،
شواهد فسيلشناسي و مقايسه با پرتو گاما و نمودار صوتي به شناسايي چهار
سکانس رسوبي در برش زير زميني چاه آغار ( 1 #از ژرفاي  1865تا 2581
متري) و آغار باختري ( 1#از ژرفاي  2395تا  3512متري) وابسته به سوپر سيکل
 )Sloss, 1963( Absarokaدر سازند دشتک انجاميده است .در بحث چينهشناسي
سکانسي بهترين مکتب مورد استفاده بهعلت حوادث ائوستازي فراوان در
صفحه عربي بهکارگيري مدل )Genetics Sequence Stratigraphy (G.S.S
براي تعبير و تفسير چينهشناسي سکانسي است که بيش از مدل  Exxonکاربرد
دارد .بنابراين ،از چينهشناسي سکانسي صفحه عربي در منطقه خاورميانه توسط
) Sharland et al. (2001استفاده شد .در اين سازنـد دسته رخسارههاي HST
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نسبت به  TSTستبراي بيشتري دارند و حجم رسوبگذاري در  HSTبيشتر است
( TST .)Tucker, 1993در سازند دشتک نشاندهنده رخسارههاي بهنسبت ژرف
(رخساره فروكشندي و ميانكشندي پاييني) است که معموالً بههمراه پلوييد،
اينتراکالست ،گرهك انيدريت و دولوميت الگون است .سنگنگاري رسوبات
رخسارههاي پيشرونده  TSTبيشتر نشاندهنده سيمانهاي دريايي همستبرا ،هممحور،
ميکريتي شدن و دولوميتي شدن نشتي -بازگشتي است .از سوي ديگر پرتو گاما
و نمودار صوتي در مرحله  TSTشکل زنگولهاي در زمان پيشروي سکانس نشان
ميدهند که گواه جابهجايي از رخسارههاي ساحلي و فراكشندي به رخسارههاي
درونيتر الگون و رمپ مياني است .رخسارههاي پسرونده يا سطح باالي آب دريا
( )HSTبه سوي باال کمژرفاشونده و شامل اجزايي همچون اينتراکالست ،بيوکالست،
پلت ،المينههاي جلبکي و همچنين سطوح فرسايشي در باالي سکانس در برخي از
سطوح هستند .از سوي ديگر ،در بخش بااليي رخسارههاي  HSTبيشتر ،المينههاي
ستبرشونده انيدريت و گرهكهاي انيدريت در کربناتهاي سبخايي به سوي باال
وجود دارد .سنگنگاري رخسارههاي پسروي پديدههاي دياژنزي گستردهتري نسبت
به رخسـارههاي پيشروي دارد .پسـروي رخسارهها از درياي باز ،درياي محدود،
الگون ،شول ،ميانكشندي به فراكشندي است .دولوميت موجود در رخسارههاي
پسروي از نوع دولوميت سبخايي به ستبراي چندين متر بههمراه رسوبات سبخايي
است و دولوميتي شدن نشتي -بازگشتي نيز در اثر نفوذ سيالهاي سبخايي اتفاق
ميافتد ( .)Tucker, 1993پرتو گاما و نمودار صوتي در مرحله  HSTبهطور کلي
با شکل مخروطي شناخته ميشوند .چندين سطح فرسايشي در سکانسهاي سازند
دشتک وجود دارد .مرز سکانسي نوع يک در باالي برخي از دسته رخسارههاي
 HSTو شواهدي از فرسايش بخشهايي از سازند و نيز آثار لکههاي اکسيد آهن،
ستبراي بسيار زياد انيدريت ،برشي شدن و وجود درزه و شکستگي ديده ميشود.
ديگر مرزها در سکانسهاي سازند دشتک از نوع دو است که شواهد خروج از
آب را نشان نميدهد .ستبراي سطوح  MFSدر حدود  2متر و گاهي بيشتر است كه
برخي اوقات بهسختي در پرتو گاما و نمودار صوتي قابل تشخيص است .در کل اين
سطوح با افزايش نمودار صوتي و مقدار تخلخل کمتر و همچنين پيک بيشينه در پرتو
گاما شناخته ميشونـد .سطوح  MFSدر چاه آغار باختري  1#با آغار  1#و حتـي با
نتايج ديگر پژوهشها ( )Szabo & Kheradpir, 1978; Sharland et al., 2001برابري
خوبي نشان ميدهد (شکل  .)10همچنين بهعلت به تله افتادن سيالهاي غني از منيزيم
حاصل از انحالل شورابهها در زير سطوح  MFSدولوميتي شدن نشتي -بازگشتي در
رخسارههاي پاييني  TSTروي دادهاست .اليهها و عدسی های کوچک انيدريت که
در نزديکي سطوح  MFSديده ميشوند ميتوانند حاصل تغيير ژيپس در حوضههاي
شور باشند ( .)Warren, 1989حضور و يا نبود گونههاي دريايي بسته و حضور كم
گونههاي دريايي باز (از ويژگيهاي کربناتهاي سازند دشتک در رسوبات  TSTو
 )HSTنشاندهنده يک محيط سبخايي است .همه گونههاي دريايي ديده شده تحمل
شوري بااليي (گاستروپود ،دوکفهاي کوچک ،تريکولينا و استراکد و  )...دارند.
رخساره سطوح  MFSبهعنوان بخشي ژرف حوضه معرفي ميشوند.
در چاه آغار  1#در قاعده سکانس اول يک مرز ناپيوستگي نوع يک در
ژرفاي  2581متري است که در مرز سازند دشتک و کنگان قرار دارد ،با آثار
اکسيد آهن شناخته ميشود و نشاندهنده خروج رسوبات از آب است .در بررسي
مقاطع نازک در اين سطح آثار اکسيد آهن و ذرات کوارتز آواري مشاهده شد
(شکل  -4الف) TST .از ژرفاي  2466تا  2581متري با ستبراي  115متر از شيلهاي
سرخ رنگ آغار به دولوميت و پلوييد پکستونهاي محيط الگون و در پايان به
اُئوييد گرينستون محيط شول ميرسد .شيل آغار در پرتو گاما و نمودار صوتي با
افزايش بسيار زياد پيک شيلي شناخته ميشود (شکل .)8سطح  MFSيک افق اُئوييد
گرينستون عضو ( 4Sسکانس اول بر اساس تقسيمات سنگشناسي به عضو  1Sتا
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 8Sتقسيم شده است (مطيعي ))1372 ،متعلق به محيط شول است .در ژرفاي 2466
متري پرتو گاما و نمودار صوتي تا حدودي افزايش مييابد .اين سطح منطبق با Tr50
و اشکوب  Ladinianاست ( .)Sharland et al., 2001سامانه تراکت سطح آب
باال ( )HSTاز ژرفاي  2330تا  2466متري با ستبراي  136متر است .رخسارههاي
رمپ مياني به درياي باز ،درياي محدود ،پهنه كشندي و فراكشندي و رخسارههاي
دولوميتي -آهکي به انيدريت تودهاي و انيدريت عضو  Aتبديل ميشوند .دسته
رخساره سطح آب باال ( )HSTدر حوضههاي کربناتي -تبخيري بهعلت کاهش
ژرفاي حوضه و پسروي دريا ،رخسارههاي ستبرشونده بهسوي باال تشکيل
ميدهند و بنابراين ،تبخيريها ستبرتر و کربناتها كمستبراتر ميشوند (Emery
 .)& Myers, 1996پرتو گاما و نمودار صوتي نيز سيکلهاي کوچکشونده را به
سوي باال نشان ميدهد (شکل  .)8مرز بااليي سکانس اول نيز از نوع ناپيوستگي
نوع دو در ژرفاي  2330متري است که ميان انيدريتهاي تودهاي  Aو تبخيري
 Bقرار دارد .در سکانس دوم  TSTاز ژرفاي  2280تا  2330متري با ستبراي 50
متر از رخساره بيوکالست مادستون -وکستون الگوني با مياناليهاي از انيدريت
تشکيل شده است که به سوي باال از ستبرايشان کاسته ميشود و پيک گاما نشان
از ژرفشدن حوضه از محيط فراكشندي به رخساره الگوني با افزايش گونههاي
موجود در الگون دارد TST .در اين رخساره ارزش گاماي در حدود  API 40را
دارد و افزايش کلي پرتو گاما و نمودار صوتي به سوي باال را نشان ميدهد (شکل .)8
در سکانس دوم سطح بيشينه پيشروي آب دريا ( )MFSدر ژرفاي  2280متري
بيوکالست -پلت پکستون است که نشاندهنده تجمع و افزايش بيوکالست در
محيط الگون است .اين سطح قابل برابري با  Tr60و اشکوب  Carnianاست (شکل
 HST .)Sharland et al., 2001( )8از ژرفاي  2173تا  2280متري با ستبراي 107
متر ،شامل تواليهاي کربناتي و دولوميتي قرار دارد که به سوي باال با تبخيري عضو
 Bپايان مييابد .اين اليهها نشاندهنده کمشدن ژرفاي حوضه از محيط الگون به
فراكشندي هستند .افزايش ستبراي تبخيريها و کاهش ستبراي کربناتها بهسوي باال
نيز نشانه  HSTاست .پرتو گاما و نمودار صوتي نيز به سوي باال سيکلهاي کاهشي
را نشان ميدهند (شکل  .)8در سکانس سوم  TSTاز ژرفاي  2135تا  2173متري با
ستبراي  38متر متشكل از تناوب طبقات دولوميت ،مادستون فسيلدار و انيدريت است
كه در پايان  TSTاز رخساره فراكشندي به پهنه كشندي ،الگون و سپس درياي باز
تبديل ميشود .پرتو گاما و نمودار صوتي نيز روندي افزايشي را به سمت باال نشان
ميدهند (شکل  .)8در سکانس سوم سطح  MFSدر ژرفاي  2135متري در طبقه
دولوميتي با بيشترين تجمع فسيلي اكينوييد ،كرينوييد در رخساره درياي باز ديده
ميشود .اين سطح معادل  Tr70مربوط به اشكوب  Late Carnianاست (شکل )8
( .)Sharland et al., 2001در سکانس سوم با افت سطح آب دريا  HSTاز ژرفاي
 1940تا  2135متري با ستبراي  195متر متشكل از مادستون کرينوييددار و تناوب
انيدريت با طبقات نازك دولوميت قرار دارد که بهسوي باال از ستبراي دولوميتها
کاسته و بر ستبراي تبخيريها افزوده ميشود .اين وضع نشاندهنده يک  HSTاست
که از رخساره درياي باز به پهنه كشندي و فراكشندي تبديل ميشود .پرتو گاما و
نمودار صوتي نيز بهسوي باال روندي کاهشي نشان ميدهند .اين رخسارهها انيدريت
تودهاي عضو  Cرا در بر ميگيرند (شکل  ،)8مرز بااليي سکانس سوم از نوع دو
در ژرفاي  1940متري است و در ميان بخش پاياني انيدريت تودهاي  Cو طبقات
دولوميتي قرار دارد .در سکانس چهارم  TSTاز ژرفاي  1899تا  1940متري با ستبراي
 41متر با طبقات انيدريت ،دولوميت و آهك قرار دارد كه از يک رخساره فراكشندي
به پهنه كشندي و الگون تبديل ميشود و با افزايش تدريجـي پرتو گـامـا و نمودار
صوتي همـراه است (شکل  .)8در سـکانـس چهـارم سطـح  MFSمربـوط به Tr80
اشـكوب  Norianاسـت ( .)Sharland et al., 2001اين سطح رخساره بيوکالست-
اکينویید وکستون در رخساره درياي باز است که در زير بخش دولوميت سفيدار در

ژرفاي  1899متري قرار دارد و در آن مقدار پرتو گاما و تا حدودي نمودار صوتي
به بيشترين مقدار خود ميرسد (شکل  .)8در سکانس چهارم  HSTاز ژرفاي 1865
تا  1899متري با ستبراي  34متر با مادستون کرينوييددار درياي باز شروع ميشود و
در پايان به دولوميت سفيدار ميرسد .در دادههاي چاهنگاري دولوميت سفيدار با
کاهش بسيار شديد پرتو گاما و افزايش نمودار صوتي شناخته ميشود (شکل .)8
مرز بااليي سکانس چهارم از نوع يک در ژرفاي  1865متري است که ميان دو سازند
دشتك و نيريز با نبود چينهشناسي زمان ترياس بااليي مشخص ميشود .بيشترين بخش
دولوميت سفيدار در اين چاه در اثر فرسايش از ميان رفته است و با  32متر ستبراي
بهطور ناقص ديده ميشود (شکل .)8
حرکت دياپير نمکي بهسوي باال در باختر چاه آغار باختري  1#که در ترياس
مياني کارنين (223ميليون سال پيش) اتفاق افتاده و آغاز کافتشدگي در اين زمان
است ( )Ziegler, 2001باعث تفاوت در نرخ رسوبگذاري در چاه آغار باختري 1#
و چاه آغار  1#شده است .دليل آن مربوط به حرکت گنبد نمکي سازند هرمـز در
هسته تاقديس سياخ در چاه آغار باختري  1#است که باعـث نرخ رسوبگـذاري
بيشتر سازنـد دشتک در چـاه آغار باختري  1#شده است (;Mina et al., 1967
 .) Koop, 1977; Koop & Stoneley, 1982; Hurford et al., 1984در چاه آغار
باختري  1#در سکانس يک اولين سطح ناپيوستگي در مرز سازند دشتک و کنگان
در ژرفاي  3512متري قرار دارد که بهعنوان مرز نوع يک شناخته ميشود و با
منحني نوسانات آب دريا که افت شديدي داشته است ،تطابق دارد .در اين سطح
در برش نازک شيل آغار و نوشکلي گل بههمراه سيمان انيدريتي در ميان بلورهاي
نوشکلشده وجود دارد .وجود ذرات فراوان کوارتز و شکستگي نشاندهنده خروج
رخساره از آب است (شکل  .)9در ادامه سامانه تراکت  TSTاز ژرفاي  3512تا 3362
متري با ستبراي  150متر با اليه شيلي آغار شروع شده که به سوي باال مقدار پرتو
گاما و نمودار صوتي زياد شده است و با رخساره دولوميت الگون شناخته ميشود
و در پايان با اُئوييد گرينستون عضو  4Sمحيط شول به پايان ميرسد (شکل  .)9در
سکانس اول سطح  MFSدر ژرفاي  3362متري ومنطبق با  Tr50و اشکوب Ladinian
است .در اين سطح اُئوييد گرينستون محيط شول تشکيل شده است .مقدار پرتو
گاما و نمـودار صوتي نسبت به کل سامانه تراکت روندي افزايشي دارد (شکل )9
( .)Sharland et al., 2001سامانه تراکت  HSTدر ژرفاي 3150تا  3362متري با
ستبراي  212متر و شامل تبديل طبقات دولوميتي -آهکي به انيدريت تودهاي عضو A
است که با رخساره ستبرشونده به سوي باال نشان از کاهش ژرفاي حوضه و پسروي
دريايي دارد ( .)Emery & Myers, 1996در بخشهاي پاييني رخساره  HSTمادستون
دولوميتي شده ،دولوميت ،انيدريت و در بخشهاي بااليي رخساره اُئوييد گرينستون،
اينتراکالست گرينستون ،پلت پکستون ،دولوميت ،استروماتوليت و مادستون ديده
ميشوند .مقدار پرتو گاما و مقدار ارزش صوتي نمودار صوتي در اين دسته رخساره
روند کاهشي به سوي باال نشان ميدهد (شکل  .)9مرز بااليي سکانس نيز از نوع
دو است و نمودار صوتي در اين ژرفا نوسانات شديدي را نشان ميدهد (شکل .)9
در سکانس دوم  TSTاز ژرفاي  3105تا  3150متر با ستبراي  45متر شامل رخساره
کربناتي ،دولوميتي است که نشاندهنده ژرفشدن حوضه از فراكشندي به پهنه
کشندي و الگون است .در اين دسته رخساره آثار فراوان پيريت و مادستون بههمراه
کمي گرهك انيدريتي ديده ميشود و پرتو گاما در اين سکانس با افزايش بسيار
زياد گاما در حدود  API 90شناخته ميشود (شکل  .)9در سکانس دوم سطح بيشينه
پيشروي آب دريا ( )MFSدر ژرفاي  3105متري با افزايش پرتو گاما و نمودار صوتي
شناخته ميشود که شامل پلت گرينستون و آنکوييد گرينستون در سيمان ايزوپک
فرياتيک دريايي در محيط شول است .اين سطح قابل تطابق با  Tr60و اشکوب
 Carnianاست (( )Sharland et al., 2001شکل  HST .)9از ژرفاي  3105تا 2929
با ستبراي  176متر شامل تواليهاي آهکي دولوميتي و تبخيري است که بهسوي باال
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به تبخيري  Bمنتهي ميشود .اين اليهها نشاندهنده کم شدن ژرفاي حوضه از محيط
شول به فروكشندي و فراكشندي است .پرتو گاما در اين دسته رخساره سيکلهاي
کاهشي به سوي باال نشان ميدهد و در کل پرتو گاما يک روند کاهش تدريجي از
نظر مقدار  APIرا بهسوي باال نشان ميدهد (شکل  .)9در مرز بااليي سکانس دوم در
ژرفاي  2929متري هيچ نوساني در نمودار صوتي ديده نميشود که نشاندهنده مرز
سکانسي نوع يک باشد .اين مرز در ميان تبخيري عضو  Bو رخساره دولوميت قرار
دارد ،در مقاطع نازک هيچ نوع شواهدي از خروج رخساره از آب و مرز سکانس
نوع يک ديده نميشود .اما رخساره گل آهکي نوشکلشده با رگچههايي از انيدريت
تيغهاي ديده ميشود .در سکانس سوم  TSTاز ژرفاي  2858تا  2929متري با ستبراي
 71متر متشكل از تناوب طبقات آهک و دولوميت بسيار ريز است .رخسارههاي
آهکي دچار نوشکلي شدهاند .اين اليهها از رخساره فراكشندي به پهنه کشندي
تبديل ميشوند .پرتو گاما بهدليل فروافتادگي محلي حوضه ناشي از حرکت گنبد
نمکي مقادير گاما بااليي (حدود  )API 90در مرحله  TSTنشان ميدهد و در کل
روندي افزايشي بهسوي باال دارد .نمودار صوتي روندي حدودا ً ثابت دارد (شکل .)9
در سکانس سوم در ژرفاي  2858متري يک رخساره مادستون الگون مشاهده شده
است که بهعنوان سطح  MFSشناخته ميشود که با منحني نوسانات دريا با بيشينه
پيشروي و نيز با پرتو گاما قابل تأييد است اما اثري از فسيل در اين ژرفا وجود ندارد
و تنها مادستون نوشکلي شده در برش نازک مشاهده شده است .حرکت دياپير نمکي
و ايجاد نرخ فرونشست زياد در حاشيه دياپير نمکي با افزايش فضاي رسوبگذاري
و نرخ رسوبگذاري فراوان همراه بوده و بهاحتمال شرايط مساعدي براي زيست
موجودات در سطح بيشينه طغياني وجود نداشته است .سطح  MFSمعادل  Tr70و
مربوط به آشكوب  Late Carnianاست ( .)Sharland et al., 2001رسوبات  HSTاز
ژرفاي  2610تا  2858متري و ستبراي  248متر را در بر ميگيرد .اين رخسارهها شامل
انيدريت تودهاي عضو  Cهستند که با تناوب دولوميتي -آهک بههمراه آثار پلت
گرينستون ،اينتراکالست گرينستون و افزايش طبقات انيدريتي است .در اين دسته
رخساره نيز کاهش پرتو گاما به سوي باال ديده ميشود (شکل  .)9مرز بااليي سکانس
سوم از نوع دو در ژرفاي  2610متري است .در سکانس چهارم  TSTاز ژرفاي 2560
تا  2610متري با ستبراي  50متر شامل طبقات انيدريت و آهك آرژيليتي است كه از
يک رخساره فراكشندي به پهنه کشندي تبديل ميشود که در اين سكانس با توجه به
افزايش پرتو گاما به سوي باال سيکلهاي افزايشي را نشان ميدهد (شکل  .)9سکانس
چهارم سطح  MFSمربوط به  Tr80و اشكوب  )Sharland et al., 2001( Norianو در
اليه پلت گرينستون و اينتراکالست پکستون در محيط شول است که در زير بخش
دولوميت سفيدار قرار دارد و در آن مقدار پرتو گاما و نمودار صوتي به بيشترين مقدار
خود ميرسد (شکل  .)9دسته رخساره پسرونده  HSTاز ژرفاي  2395تا  2560متري
با ستبراي  165متر با رخساره پلت پکستون و اينتراکالست گرينستون شروع شده
و سپس به دولوميتهاي سفيدار و تبخيري  Dميرسد .مقدار پرتو گاما بهصورت
روندي ريزشونده به سوي باال بهتدريج کاهش مييابد .در تبخيريهاي  Dآثار پيريت
در مادستون ،انيدريت و دولوميتهاي خرد شده بههمراه ذرات کوارتز فراوان ديده
ميشود .پرتو گاما و نمودار صوتي روندي کاهشي به سوي باال نشان ميدهند
(شکل  .)9مرز بااليي سکانس چهارم از نوع يک در ژرفاي  2560متري ميان دو
سازند دشتك و نيريز مشخص ميشود که با تغيير ويژگيهاي سازند و همچنين برشي
شدن و حضور کوارتز همخواني دارد (شکل .)9
 -4تفسير چينهشناسي سکانسي
سازند دشتک يک رمپ هموکالين است (;Khoshnoodkia et al., 2008a
 )Mohseni et al., 2008aو بنابراين در يک چنين محيطهايي بهعلت گسترش زياد و
ژرفاي کم چرخش شديد آب وجـود نداشتـه است و پهنه گستردهاي از تبخيريهاي
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فراكشنـدي و رسوبات شورابه کمژرفا گستـرش مييابـد (;Evans et al., 1969
 .)Purser & Evans, 1973در رمپ هموکالين گرم و خشک ،انواع تبخيريهاي در
مراحل  TST ،LSTو  HSTتشکيل ميشوند ( .)Sarg, 2001از ديدگاه چينهشناسي
سکانسي سازند دشتک در طي پيشروي دريايي ( )TSTابتدا رخسارههاي کم ژرفا
رمپ مانند شيل آغار ،اليههاي دولوميتي و کربناتي ،بخشهاي پاييني انيدريت
 ،Bبخشهاي پاييني انيدريت  Cو سنگآهکهاي زير بخش دولوميت سفيدار
برجای گذاشتـه شده است ( .)Mohseni et al., 2008bدر يک چنين محيطهايي
در سامانه تراکت  TSTکمتر تبخيري تشکيل ميشوند و تنها در شرايط خاص
حوضههاي محدود ديده ميشوند ( .)Sarg, 2001با ژرفتر شدن رمپ در سطحMFS
رخسارههاي پرفسيلتر ،با ماده آلي بيشتر ،شيلي و يا رخسارههاي اُئوييد گرينستون،
پلت گرينستون و اينتراکالست گرينستون تهنشين ميشوند که در شرايط مناسب
(آبوهواي گرم و خشک با شوري باال) با ايجاد اليهبندي در توده آب موجب
حفظ ماده آلي ميشود .پس از بيشترين پيشروي خط ساحلي به سوي خشکي ،سطح
آب دريا بهتدريج پايين ميآيد ،در اين شرايط با کاهش فضاي انباشت رسوبات
رخسارههاي بخشهاي بااليي ،انيدريتهاي  C ،B ،Aو  Dشروع به پيشروي بهسوي
دريا کرده و سکانسهاي  HSTرا بهوجود آوردهاند .در دسته رخساره  HSTبر ستبراي
رسوبات تبخيري افزوده و از ستبراي رسوبات کربناتي بهسوي باال کاسته ميشود تا
اينکه در مرز سکانسي نوع يک با افت شديد منحني نوسانات آب دريا پايان مييابد
و مرز سکانسي نوع دو بدون افت منحني آب دريا در انتهاي  HSTپايان ميپذيرد
(( )Khoshnoodkia et al., 2008bشکلهاي  9 ، 8و .)10در دوره ترياس سطح آب
دريا نسبت به پرمين و ژوراسيک افت شديدي داشته و همراه با باز شدگي اقيانوس
نوتتيس و گسترش رخسارههاي محيط فراكشندي ،الگون و سبخا در حوضه زاگرس
بوده است ( .)Alavi, 2004فرونشستهاي زمينساختي که بهعلت وقوع کافتشدگي
در درياي مديترانه اتفاق افتاده ،بر منحني ائوستازي و سپس بر منحني تغييرات جهاني
سطح آب دريا در صفحه عربي در طول ترياس مياني و پاياني تأثير گذاشته است و
بنابراين منحني ائوستازي ( )Hag et al., 1988نشاندهنده فضاي رسوبگذاري مثبت
در ترياس در هنگام رسوبگذاري سازند دشتک است که با فرايندهاي توليد رسوب و
فرونشست در صفحه عربي بر اثر کافتشدگي همراه بوده است .منحني تراز آب دريا
و ائوستازي در صفحه عربي ( )Hag et al., 1988; Hag et al., 2005با مرز سکانسها
و سطوح بيشينه پيشروي آب دريا در سازند دشتک همخواني دارد (Loutit et al.,
 .)1988بيشترين افت منحني تغييرات جهاني سطح آب دريا در سازند دشتک در
طول دوره زماني  Anisianو  Norianاتفاق افتاده که منطبق با ناپيوستگي ميان سازند
کنگان -دشتک و مرز بااليي تبخيري  Dيا دولوميت سفيدار است که بهترتيب در
پايين سکانس اول و باالي باالي سکانس چهارم قرار دارند .در شکل 10تغييرات
سنگشناسي ،دادههاي چاهنگاري ،دسته رخسارههاي موجود و سطوح  MFSمرتبه
سوم سازند دشتک در چاه آغار  1#و آغار باختري  1#بهطور جانبي با هم مقايسه
شدند .افقهاي پوشسنگي سازند دشتك در سكانسهاي اول ،دوم ،سوم و در برشي
كه در سكانس چهارم بخش انيدريت  Dدارد نيز قابل توجه است .در سکانس اول
چاههاي آغار  1#و آغار باختري  1#انيدريت بخش  ،Aدر سكانس دوم انيدريت
بخش  ،Bدر سكانس سوم انيدريت بخش  Cخواص سنگپوششي مناسب دارند
و در پايان در سكانس چهارم انيدريت بخش  Dفقط در آغار باختري  1#خواص
سنگپوششي مناسب دارد ،زيرا ستبراي قابل توجهي از رسوبات تبخيري انيدريت D
در آنها ديده ميشود .در حاليكه در چاه آغار  1#بخش  Dبهدليل فرسايش از ميان
رفته است .مقايسه نتايج حاصل از پرتو گاما در اين دو چاه نشان ميدهد که پرتو گاما
در آغار باختري  1#نسبت به آغار  1#بيانگر وجود اينتروالهاي شيلي فراوانتري در
بخش زيرين سکانس رسوبي دوم همزمان با حرکت رو به باالي دياپير نمکي است.
علت اين وضعيت را ميتوان به تشکيل يک فروافتادگي محلي در اين منطقه نسبت
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داد که با نرخ رسوبگذاري فراوان ،حجم شيل باال و اليهبندي در توده آب همراه بوده
است (شکلهاي  9 ،8و.)10
 -5چينهشناسي سکانسي و زیست چینه نگاری
سازند دشتک از نظر شواهد زیست چینه نگاری بسيار ضعيف است و از سوي
ديگر بهدليل ترکيب سنگي فراوان تبخيري و فرايند دولوميتي شدن بيشتر شواهد
فسيلشناسي آن از ميان رفته است اما با وجود اين ميتوان بيان کرد که همواره شواهد
زیست چینه نگاری بههمراه دادههاي چينهشناسـي سکانسـي چهارچوب محکمتري را
براي تفسير رسوبات مورد نظر و شناخت سطوح  MFSبهوجود ميآورد .بنابراين،
اجزاي بيوکالستي سازند دشتک در چاه آغار  1#و آغار باختري  1#در مقابل دسته
رخسارههاي تشکيلدهنده اين سازند رسم شده است (شـکل  .)11در چاه آغار 1#
آثار فسيلي شـامل افتالمديم ،آگاتامميا ،پراگسکونولوس ،فرونديکوالريا ،تروکولينا،
جلبک ،کنودونت و اسفنج در  TSTسکانس اول ديده شده است .سطح  MFSبا
رخساره گرينستون اُئوييدي محيط شول عضو  S4در سکانس اول معرفي ميشود
و در ادامه رخساره  HSTاز نظر فسيلشناسي کمرنگ است .در سکانس دوم برخي

گونههاي فسيلي ديده شده است .در سکانس سوم شواهد فراوانتر فسيلشناسي
در سطح  MFSبا دسته مجموعه فسيلي زون  Cتوسط )James & Wynd (1965
معرفي شده است که شامل آثار فسيلي فرونديکوالريا ،تروکولينا ،جلبک ،استراکد،
اکينودرم و اسفنج در  TSTسکانس اول است .در صورتي که در رسوبات  HSTتنها
قطعات اکينودرم و استراکد ديده شده است .در چاه آغار باختري  1#در رسوبات
 TSTسکانس اول تمام آثار فسيلي بهدليل دولوميتي شدن گسترده از ميان رفته و تنها
آگاتامميا در نزديکي سطح  MFSقابل مشاهده است .رسوبات  HSTسکانس اول با
شواهد فسيلي مانند آگاتامميا ،اسفنج و فاوريننا  sppشناخته ميشوند .همچنين فسيل
فاوريننا در رسوبات سکانس دوم نيز ديده شده است .در سکانس سوم همان گونههايي
که در آغار  1#بهعنوان دسته مجموعه  Cمعرفي شد در اينجا هم ديده ميشود .در
پايان آخرين سکانس بدون شواهد فسيلشناسي در چاه آغار باختري  1#است.
 -6ارزيابي تاريخچه تدفين و چينه شناسي سکانسي
براي رسم تاريخچه تدفين از روش ( ،Lopatin )1971دادههاي زمان -چينهاي
 )1977( Koopو فرض نرخ ثابت رسوبگذاري سازند دشتک در اين دو چاه استفاده
شد .بهدليل در اختيار نداشتن نبودهاي رسوبگذاري و فرسايش ،فقط نرخ رسوبگذاري
حوضه در اين نمودارها رسم شدهاست .از دادههاي چاه آغار  6#بهجاي چاه آغار
( 1#چون هر دو در يک تاقديس قرار داشتند) استفاده شد .چاه آغار  6#در تاقديس
آغار و چاه آغار باختري  1#در تاقديس سياخ قرار دارد .اين دو تاقديس بهوسيله يک
فروافتادگي از يکديگر جدا ميشوند (شکل  .)12آن گونه که در منحني تاريخچه
تدفين مشخص است ،روند رسوبگذاري سازند دشتک در هر دو چاه از  223ميليون
سال پيش روند متفاوتي داشته است .نرخ تدفين و رسوبگذاري در تاقديس سياخ

(چاه آغار باختري  )1#بيشتر بوده است .در اوايل ژوراسيک در حدود  400متر
تفاوت در ميزان رسوبگذاري ديده ميشود (شکل  .)13در ترياس مياني حرکت
دياپير نمکي هرمز يک فروافتادگي محلي در نزديکي چاه آغار باختري  1#بهوجود
آورده است .بهاحتمال ،گنبدي شـدن و نفوذ نمک به درون تاقديس يادشـده در
اواخر ژوراسيک روي داده است ( ،)Mina et al., 1967اما احتمال دارد حرکت
آغازين نمکها از پالئوزوييک بااليي آغاز شده باشد ( .)Hurford et al., 1984در
سکانس اول محيط رسوبي هر دو چاه تقريباً شبيه يکديگر است اما از سکانس دوم
محيط رسوبي چاه آغار باختري  1#ژرفتر بوده است و در سکانس سوم بهعلت
حرکت رو به باالي دياپير نمک چاه آغار  1#رخسارههاي درياي باز و آغار باختري
 1#رخساره الگوني بوده است که اين احتماالً بهدليل تشکيل فروافتادگي محلي و
رسوبگذاري بسيار زياد اليههاي مادستون و ايجاد اليهبندي در توده آب است .مقدار
پرتو گاما نيز در اين سکانس افزايش بسيار زيادي مييابد (شکلهاي  8و  .)9در
سکانس چهارم نيز ژرفترين بخش حوضه در آغار  1#قرار دارد و آغار باختري
رخساره شول را نشان ميدهد .در پايان دوره ترياس مرز بااليي سازند دشتک با
ناپيوستگي فرسايشي شناخته ميشود و از سوي باختر زاگرس به سوي خاور ستبراهاي
بيشتري از سازند دشتک فرسايش مييابد بهطوري که در چاه آغار  1#بخشي از
دولوميت سفيدار و تبخيري  Dحذف شدهاند.

 -7نتيجهگيري
 دو نوع مرز سکانس يک و دو در سازند دشتک در منطقه مورد مطالعه تشخيصداده شده است.
 چهار سکانس رسوبي در سازند دشتک شناسايي شد که با  4مرحله پيشروي آبدريا ( ،)TSTچهار مرحله پسروي آب دريا ( )HSTو چهار سطح  MFSهمراه است.
 تبخيريهاي  Aکه در  HSTسکانس اول تشکيل شدند بهعنوان بهترين سنگپوشدر منطقه مورد مطالعه شناخته ميشوند.
 حرکت دياپير نمکي بهسوي باال درمحدوده چاه آغار باختري 1#باعث يکفروفتادگي در اين محل شده که با نرخ رسوبگذاري فراوان ،حجم شيل باال و
اليهبندي در توده آب همراه بودهاست.
 سکانسهاي بااليي از سوی باختر بهسوی خاور زاگرس بيشتر تحت تأثير فرسايشترياس پاياني قرار گرفته اند.
سپاسگزاري
از مديريت محترم اداره کل اکتشاف و توليد شرکت ملي نفت بهخاطر حمايت مالي
انجام اين پروژه و در اختيار گذاردن دادههاي چاههاي حفاري شده سپاسگزاري
ميشود .از حمايت مالي حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بوعلي سينا نيز
تشکر فراوان ميشود .از داوران محترم که با بررسي موشکافانه و بيان نکات ارزشمند
در بهبود کيفيت علمي اين نوشتار کمک کردند نيز سپاسگزاري ميشود.
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شکل  -1موقعيت جغرافيايي  2چاه آغار باختري 1#و آغار 1#واقع در ميدان گازي آغار و
آغار باختري در جنوب شيراز در حوضه زاگرس.

شکل  -2سنگ -چينهنگاری و چينهشناسي سکانسي سازند دشتک و موقعيت سازندهاي مخزني
گروه دهرم و همارزهاي جانبي آنها (.)Szabo, 1977; Kashfi, 2000; Alavi, 2004

شکل  -3پراکندگي رخسارهاي ترياس در حوضه زاگرس ،ايران ()Szabo, 1977
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شکل  -4تصاوير ميکروسکوپي رخساره پهنه ساحلي  ،Aفراکشندی  Bو پهنه کشندی  Cسازند
دشتک در منطقه مورد مطالعه .الف) پهنه ساحلي با کوارتز آواري ،ب) انيدريت النه مرغي،

ج) انيدريت سوزني ( ،)Mesh likeد) مادستون استروماتوليتي و ه) گل آهکي دولوميتي شده.
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شکل  -5تصاوير ميکروسکوپي رخساره الگون  Dسازند دشتک در منطقه مورد مطالعه .الف) مادستون حاوي آگاتاميا ،ب) مادستون حاوي افتالمديوم ،ج) مادستون حاوي تروکولينا ،د) وکستون بيوکالستدار
بههمراه آثار مواد آلي (بيتومينه) ،ه) مادستون حاوي جلبک آرکئوليتوتامينيوم .و) گل آهکي آرژيليتي بههمراه آثار زيستآشفتگي ،ز) وکستون بيوميکريتي حاوي جلبک و ح) پکستون آنکوييدي.

الف

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

شکل  -6تصاوير ميکروسکوپي رخساره شول  Eسازند دشتک در منطقه مورد مطالعه .الف) باندستون ليتوکديومي ،ب) گرينستون اينترکالستدار با سيمان انيدريت پوييکيلوتوپيک ،ج) گرينستون

اُئوييددار شعاعي با سيمان کلسيتي ،د) گرينستون اُئوييد و اينترکالستدار با سيمان اوليه تيغهاي ،ه) گرينستون پلتدار ،و) وکستون حاوي فسيل استراکد ،ز) مادستون با سوزن اسفنج و ح) وکستون

با خار اکينودرم.
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ب

ج

شکل  -7تصاوير ميکروسکوپي رخساره رمپ مياني  Hسازند دشتک در منطقه مورد مطالعه .الف) گرينستون اينتراکالستي ،ب) گرينستون اينتراکالستي و ج) گرينستون اينتراکالستي ،پلتي.
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شکل  -8تغييرات سنگشناسي ،دادههاي چاهنگاري ،فسيلشناسي ،سکانسها ،ریزرخساره و محيط رسوبي سازند دشتک در چاه آغار .1#

شکل  -9تغييرات سنگشناسي ،دادههاي چاهنگاري ،فسيلشناسي ،سکانسها ،ریزرخساره و محيط رسوبي سازند دشتک در چاه آغار باختري .1#
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شکل  -10تغييرات سنگشناسي ،دادههاي چاهنگاري و سکانسهاي سازند دشتک در چاه آغار  1#و آغار باختري .1#
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شکل  -11تطابق زیست چینه نگاری و چينهشناسي سکانسي در چاه آغار 1#و چاه آغار باختري.1#
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 از ترياس مياني (کارنين) نرخ رسوبگذاري در چاه آغار باختري بيشتر.1#  و چاه آغار باختري6#  منحني تاريخچه تدفين چاه آغار-13 شکل
.بوده است
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