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1- Introduction 

The Zagros Orogenic Belt is located in the middle part of Alpine Orogeny, and regarding plate tectonics, the belt 

consists highly geodynamical active edge of the Arabian Plate. The Abadan Plain is one of the structural units at 

the Zagros Orogenic Belt in the SW of Iran. The Sarvak Formation is the largest reservoir unit in the Abadan 

Plain and the Dezful Embayment. In the Sarvak Formation, several significant and local discontinuities have been 

identified that could be viewed as a key to fractionating sequences. For example, the disconformity that lies on 

top of the Sarvak Formation reported by (Razin et al., 2010; van Buchem et al., 2011; Hajikazemi et al., 2012; 

Rahimpour-Bonab et al., 2013; De Periere et al., 2017). Assadi et al. (2016, 2018) identified four discontinuities 

in the plain of Lower Cenomanian, Middle Cenomanian, Cenomanian-Turonian boundary and Middle Turonian 

ages. 

Moreover, the formation was sequence stratigraphy studied in the Zagros Basin by scholars like (van Buchem et 

al., 1996, Razin et al., 2010; Vincent et al., 2015; Assadi et al., 2016, 2018; Gholami Zadeh et al., 2019). 

Therefore, defining the sequences besides the diagenetic and microfacies studies could play an indispensable role 

in better understanding the reservoir quality of a formation. By way of example, the sequential boundaries of SBI 

type have qualified as an appropriate place to store hydrocarbons due to retrogradation and development of 

diagenetic and meteoric processes (e.g. karstification, moldic, and vuggy dissolution). 

2- Materials and methods 

In order to differentiate and distinguish sequences and sequential boundaries, facies variation and erosional levels 

were adopted that entailed thin sections, cuttings, core samples and Gamma Log. To undertake the age 

determination for the sequences and their correlation, the Wynd (1965) biozonation was adopted. The microfacies 

classification was undertaken using the methods introduced by Carozzi (1989), Lasemi and Carozzi (1981), and 

Flugel (2004, 2010). Determination of facies belts and the kind of sedimentary environment of the formation was 

undertaken by combining and comparing Wilson's (1975) and Flugel's (2010) methods. Stratigraphic sequence 

studies of the Sarvak Formation were conducted as per the sequential fundamentals by (Emery and Myers, 1996; 

Vial et al., 1977; Mial, 1997; Golonka and Kiessling, 2000). 
 

3-Results and discussion 
 

The Sarvak Formation in the wells consists of thick limestone with dolomite limestone, claystone and marly 

interbeds. The age of this formation is Upper Albian- Lower Turonian. In the wells, the carbonate formation of 

Sarvak lies over the Kazhdumi shale Formation with a continuous gradual boundary and is overlain by the Laffan 

shale Formation with a sharp and discontinuous boundary. The outcome of the studied sequence was the 
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recognition of eleven facies deposited in the basin, the outer ramp, the middle ramp, and the inner ramp sub-

environments. The identified sequential facies led to recognising four 3rd order sedimentary sequences in the 

Upper Albian-Lower Turonian wells. 

 

3-1- The first sequence 

TIt occurs in Lower Sarvak (Mudoud Member). The TST of the sequence of progressive argillaceous limestone 

facies of bioclasts, high clay content and secondary dolomite can be recognized. Planktonic foraminifera 

mudstone-wackestone facies is an indication of the MFS of the sequence. The early HST of the first sequence is 

characterized by facies possessing rudist clasts belonging to the shoal sub-environment. The late HST is 

discernible by its great thickness from shallow marine facies.  

The sequence is Upper Albian-Lower Cenomanian in age. The lack of evidence on regression and the gradual 

boundary between the two formations of SB2 type indicates that the lower boundary of the sequence lies in the 

sediments belonging to the upper part of the Kazhdumi Formation. The upper boundary of the sequence overlies 

the discontinuity of the Lower Cenomanian (Disq-1) and SB1 types. 

The facies of TST of the sequences possess a poor porosity, permeability and reservoir quality due to their 

occurrence in deep environments. The early HST possess relatively good reservoir quality due to rudist facies 

where the solution is affected by Lower Cenomanian discontinuity. The late HST is of relatively good reservoir 

quality, where upwardly-enhancing quality drops dramatically through the build-up of muddy facies. 

 

3-2- The Second sequence 

The TST in this sequence initiates with a significant thickness from the lagoonal facies of Miliolids wackestone-

packstone grading into the progressive argillaceous facies of Ahmadi Member. The facies of Oligosteginid 

planktonic foraminifera wackestone. Moreover, packstone is thought of as the MFS of the second sequence. The 

initial part of the HST begins with the middle ramp deposits (Rudist floatstone). The sequence of lagoonal and 

shoal appears in a continuation that characterises the end of the second sequence's progressive path. The sequence 

is of the Middle Cenomanian age. Its lower boundary, as elucidated earlier, overlies the Lower Cenomanian 

discontinuity (Disq-1) and is of SBI type. Despite evidence like brecciation and diverse dissolution, the upper 

boundary is partially discontinuous (Disq-2) and SB1 type. Reservoir quality is highly poor in the TST, whilst 

that of HST is relatively good, and the lower part possesses a good porosity which is often filled with formation 

water. 

 

3-3- The third sequence 

The TST in this sequence initiates with lagoonal facies. Then emerges the Bioclast rudist grainstone-packstone 

facies where rudist clasts are abundant and belong with the shoal facies. The MFS consists of Rudist floatstone 

facies. The HST is formed of alternating lagoonal and shoal facies, and the third sequence is of the Upper 

Cenomanian age. As elucidated earlier in the second sequence, its lower boundary overlies the discontinuous 

discontinuity (Disq-2) and is of SB1 type. The upper boundary in the study wells is SB1 type as per evidence, like 

palaeosoil, brecciation, and meteoric porosity. The TST of the sequence is of high porosity and significant shale 

volume. Such interval characterizes a relatively good-well reservoir quality (in facies of rudist clasts). In the HST 

of the third sequence, rudist rudstone, bioclast intraclast grainstone, and bioclast rudist grainstone-packstone 

facies are of moderate to reasonably good reservoir quality. 

 

3-4- The fourth sequence 

The 4th sequence of the Sarvak Formation lies on top of the formation and is of Lower Turonian age. The TST 

initiates with lagoonal bioclasic facies, grading into facies with rudist clasts belonging with the middle ramp and 

shoal, and, later on, into lagoonal facies. The MFS is characterized by Bioclast pelloid facies, which belongs to 

the outer ramp. The HST is characterized by carbonate mud and lagoonal bioclastic facies. The lower boundary of 

the sequence overlies the (Disq-3) discontinuity and is of SB1 type. In the TST, reservoir quality (at Bioclast 
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intraclast grainstone facies in particular) is relatively good due to the presence of mud-supported rudist facies. 

The HST of the 4th sequence is of moderate to relatively good reservoir quality. 
 

4- Conclusions 
 

The reservoir formation of Sarvak of the Upper Albian-Lower Turonian age consists of thick limestone in which 

interbeds of dolomitic limestone, claystone, and marl occur. The formation lies with a gradual and continuous 

boundary over the Kazhdumi Shale Formation and is underlain by the Laffan shale Formation with a 

discontinuous boundary. The sedimentology studies resulted in the identification of eleven microfacies in this 

formation. They were formed on a monocline ramp and in sub-environments of the basin, outer ramp, middle 

ramp, and inner ramp. 

Evidence like palaeosoil, karstification, brecciation, meteoric porosity and blatant transformation in facies in this 

formation all led to the identification of four discontinuities as follows: discontinuity of Lower Cenomanian 

(Disq-1), discontinuity of Middle Cenomanian (Disq-2), discontinuity of/at the boundary between Cenomanian-

Turonian (Disq-3), and discontinuity of Middle Turonian (Disq-4). Given the transformations in facies, the 

recognized discontinuities, variations in Gamma Log and core samples, four sedimentary sequences of third-order 

were identified in the wells. The lower boundary of the first sequence, with the lack of evidence to testify erosion, 

is SB2 type and the rest of the boundaries are of SB1 type as evidenced by erosional processes. The 3rd and fourth 

sequences possess the highest reservoir quality in the Sarvak Formation. The TST and HST track systems of the 

sequences are of good-well reservoir quality due to mud-supported rudist facies, possessing rudist facies, and 

lying beneath discontinuities (Disq-3 and 4) and, consequently, undergoing karstification and development of 

large moldic and vuggy porosities, respectively. This is because TST facies of the 1st and second sequences are of 

low reservoir quality, which is due to possessing mud-supported facies typical of deep zones of seas where 

porosity and permeability are insignificant. 
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 چکیده
چاه از یک میدان نفتی در دشت آبادان موردمطالعه  3نگاری سکانسی و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک، در این مطالعه، جهت بررسی چینه

ازند با سازند شیلی الفان با مرزی تدریجی و پیوسته روی سازند شیلی کژدمی قرار گرفته است. مرز باالیی این سها، قرار گرفت. سازند سروک در این چاه

های حوضه، رمپ بیرونی، رمپ میانی و رمپ محیطزیررخساره در سازند سروک شناسایی شد که در  11باشد. در مجموع و ناپیوسته می ناگهانیصورت به

ها ناپیوستگی در این چاه 5و کارستی شدن، های متئوریک بر اساس شواهدی چون وجود خاک دیرینه، برشی شدن، تخلخلاند. نشست پیدا کردهدرونی ته

با تورونین و ناپیوستگی تورونین میانی.  - ناپیوستگی سنومانین زیرین، ناپیوستگی سنومانین میانی، ناپیوستگی مرز سنومانین اند از:شناسایی شد که عبارت

-که به ها شناسایی گردیدسکانس رسوبی رده سوم در این چاه 5ها، زهها، نمودار الگ گاما و مشاهده مغهای شناسایی شده، ناپیوستگیتوجه به رخساره

سنومانین زیرین، سکانس دوم به سن سنومانین میانی، سکانس سوم به سن  - : سکانس اول به سن آلبین باالییترتیب از قدیم به جدید عبارتند از

باشند، می SB1های شناسایی شده، تمام مرزهای سکانسی از نوع وجه به ناپیوستگیسنومانین باالیی و سکانس چهارم به سن تورونین زیرین تا میانی. با ت

کیفیت مخزنی پایینی دارند، های اول و دوم، سکانس سیستم تراکت پیشروندههای رخساره باشد.می SB2استثناء مرز زیرین سکانس اول که از نوع به

های رودیستی دانه های سوم و چهارم دارای کیفیت مخزنی خوب تا عالی هستند )به دلیل حضور رخسارهسکانس سیستم تراکت پیشروندهکه درحالی

ها )خصوصاً زیر های سوم و چهارم دارای بهترین کیفیت مخزنی در این سازند هستند. در زیر ناپیوستگیسکانس دسته رخساره تراز باالیپشتیبان(. 

 کیفیت مخزنی به دلیل توسعه فرایندهای دیاژنزی متئوریک )کارستی شدن و وجودتورونین(  - سنومانینیی  و مرز های سنومانین باالناپیوستگی

 توجهی پیدا کرده است. ای( افزایش قابلهای وسیع و بزرگ حفرهانحالل های قالبی وتخلخل

 نگاری سکانسی، دشت آبادان، حوضه زاگرسسازند سروک، چینه کلمات کلیدی:
 

 مقدمه
آلپی جای کوهزایی زاگرس در بخش میانی کمربند کوهزاییکمربند

عنوان لبه بهکوهزایی ای این کمربندساخت ورقهگرفته و از نگاه زمین

 ,Alavi) شودعربی در نظر گرفته میپرتکاپوی ژئودینامیکی صفحه

. دشت آبادان یکی از واحدهای ساختمانی در کمربند کوهزایی (2007

 ,Motiei) غربی ایران واقع شده استباشد که در جنوبزاگرس می

ترین واحد مخزنی در دشت آبادان و . سازند سروک بزرگ(1992

(. بخش باالیی سازند سروک 1رود )شکل دزفول به شمار میفروافتادگی 

اره مخزنی اصلی را های رودیستی فراوان، رخسای و خردهبا آهک توده

محیط رسوبی این سازند، تحت تأثیر عواملی چون افت  دهد.تشکیل می

 ه استعمق بودسطح آب دریاها و نیز تحرکات تکتونیکی، پالتفرمی کم
(Ahmadhadi et al., 2007; Piryaei et al., 2011; 
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Mehrabi et al., 2015)چند  و نیز در باالی آن، . در سازند سروک

عنوان توانند بهاند که میهای مهم و محلی شناسایی شدهناپیوستگی

توان به ناپیوستگی ها به شمار روند. ازجمله میکلید تفکیک سکانس

و همکاران  Hajikazemi رأس سازند سروک اشاره کرد که توسط

(2012 ،)Rahimpour-Bonab ( 2013و همکاران ،)De Periere 

گزارش شده است. در دشت آبادان نیز چندین  (،2011و همکاران )

(، 2001و همکاران ) Sharland ناپیوستگی در این سازند توسط

Sharp ( 2010و همکاران ،)van Buchem ( 2011و همکاران ،)

Vincent ( 2014و همکاران ،)Assadi ( 2012و همکاران ،)

Navidtalab ( و 2012و همکاران )De Periere ( 2011و همکاران) 

 شناسایی شده است. 

تواند ها میها، شناسایی سکانسدر کنار مطالعات دیاژنز و رخساره

نقش مهمی در درک بهتر کیفیت مخزنی یک سازند داشته باشد. برای 

خروج از آب و گسترش  به دلیل SB1 مثال مرزهای سکانسی نوع

فرآیندهای دیاژنتیک متئوریک )مانند کارستی شدن، انحالل قالبی و 

باشد. مثال ها میمکان بسیار مناسبی جهت تجمع هیدروکربن ای(،حفره

 (Maximum Flooding Surfaces)حداکثر غرقابی دیگر سطوح 

دارای  تر، عموماًباشند. این سطوح با توجه به تشکیل در محیط عمیقمی

کیفیت مخزنی پایینی هستند. شناسایی این سطوح سکانسی و نیز 

بینی کیفیت مخزنی یک میدان، کمک تواند در پیشها، میتطابق آن

شایانی کند. در این مطالعه سعی شده است سطوح فرسایشی، مرزهای 

های سازند سروک شناسایی شوند و در سکانسی و نیز سیستم تراکت

 ز منظر کیفیت مخزنی مورد بررسی قرار بگیرند.ها اادامه سکانس

 
 .(Christian 1997)و حوضه میانرودان  آبادان دشت در تورونین - ی آلبینتوالچینه نگاری  - 1شکل 

Fig. 1. Stratigraphy of the Albian- Turonian sequence in the Abadan Plain and Mesopotamian Basin (Christian, 

1997). 

 کارروش 
ها و مرزهای سکانسی از تغییرات جهت تفکیک و شناسایی سکانس

ها و نیز سطوح فرسایشی استفاده شد. به این منظور، مقاطع رخساره

ها و الگ گاما، مورد استفاده قرار گرفتند. ، مغزههای حفاریخردهنازک، 

 Wynd بندی زیستیزونها، از ها و تطابق آنجهت تعیین سن سکانس

  هایبندی رخساره با استفاده از روشبهره گرفته شد. طبقه( 1124) 

Dunhuam (1122 ،)Lasemi  وCarozzi (1191 ،)Carozzi 

های شد. تعیین کمربندانجام  (2010و  2005) Flugel( و 1191)

ای و محیط رسوبی این سازند نیز با استفاده از تلفیق و مقایسه رخساره

صورت گرفته است.  Flugel  (2010)و Wilson  (1114 )های روش

نگاری مطالعات سکانس استراتیگرافی سازند سروک بر اساس اصول چینه

 Myersو  Emery(،  1199و همکاران ) van Wagoner سکانسی

(1112  ،)Vial ( 1111و همکاران  ،)Mial (1111 ،)Golonka  و

Kiessling (2000) .انجام شده است  
 سنگی و زیستینگاریچینه

شده های ضخیم الیه تشکیلها، سازند سروک از آهکدر این چاه

و مارنی دیده  رسسنگهای آهک دولومیتی، که در آن میان الیه

شوند. سن سازند سروک در این میدان، آلبین پسین تا تورونین می

های موردمطالعه، سازند کربناته سروک با مرزی باشد. در چاهزیرین می

تدریجی و پیوسته، روی سازند شیلی کژدمی قرار گرفته است. مرز 

سته و ناپیو ناگهانیصورت باالیی این سازند با سازند شیلی الفان به

تقسیم است: ها، سازند سروک به دو بخش قابلدر این چاه باشد.می

بازه  سروک باالیی دارای سنی برابر سنومانین تا تورونین زیرین است.

متر در بین سروک  20آرژیلی احمدی با ضخامت حدودی  - مارنی

 کند.شناسایی بوده و نقش الیه کلیدی را بازی میزیرین و فوقانی قابل

باشد. این بخش از یرین که به سن آلبین باالیی تا سنومانین میسروک ز

شده است. این بخش قابل قیاس با سازند های بایوکالستیک تشکیلآهک

از منظر  فارس گسترش دارد.ای عربی و خلیجمودود است که در کشوره

های زیر ترین بخش سازند سروک دارای گونهپاییننگاری، چینهزیست

 باشد:می
Calcisphaerula innominata, Stomiosphaera sphaera, 

Stomiosphaera conoidea, Favusella washitensis, 

Pithonella ovalis. 

 Oligostegina facies#26 withگونه ها معادل بیوزوناین

Hedbergella washitensis occurrence Sub Zone#23 of 

 Wynd  (1124) سنومانین  -باشند و نشانگر سن آلبین پسین؟می

های زیر ، گونهخش میانی سازند سروکدر رسوبات ب زیرین هستند.

 شناسایی گردید:
Nezzazata conica, Nezzazata concave, Nezzazata 

simplex, Nezzazata sp., Nezzazatinella picardi, 

Praealveolina cretacea, Nezzazatinella sp., 

Cuneolina pavonia, Textularids, Choffatella sp., 

Pseudorhipidionina sp., Ovalveolina crassa, 
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Cisalveolina sp., Ovalveolina ovum, Cisalveolina  

fallax, Cisalveolina lehneri, Cisalveolina frassi, 

Dicyclina schlumbergeri,  Nummoloculina hemi, 

Pseudocyclammina rugosa, Trocholina sp., 

Cycledomia sp., Pseudolituonella reicheli, 

Valvulinids, Biconcava bentori, Spiroloculina 

cretacea, Peneroplis turonicus, Taberina bingestani, 

Simplalveolina simplex, Chrysalidina gradate, 

Biplanata sp. Pseudorhipidionina casertana, 

Merlingi cretaceara, Multispirina iranensis, Edomia 

reichali, Rabanitina basiaensis, Daxia cenomana, 

Nautiloculina sp., Orbitolina sp., Hemicyclammina 

sp., Biplanata peneropliformis, 

Pseudoraphpydionina dubia, Coxites zabairensis, 

Cyclolina cretacea, Thaumatoporella 

parrovesiculifera, Radiolari sp., Mangashtia 

viennoti, Miliolids,  Calcisphaerula innominata, 

Pithonella ovalis, Stomiosphaera sphaera, 

Elipsactinia sphaeractinoides, oligosteginids, sponge 

spicule, dasyclad algae, corals, gastropods, ostracods, 

echinoids, pelecypods, rudist debris, algal debris. 

 Nezzazata / Alveolinaهای یادشده، معادل بیوزون گونه

Assemblage Zone#25  (1124 ) باشند. این بیوزون سن می

در چاه  در باالترین رسوبات سازند سروک دهد.سنومانین را نشان می

 ,Dicyclina schlumbergeriهایگونه های مورد مطالعه

oligosteginids, Nezzazatinella picardi, Rudist debris  
گونه آلوئولینید، مشاهده نشد. این که هیچشناسایی گردید. درحالی

 Dicyclina -Valvulamina Assemblageتجمع معادل 

Zone#29  Wynd  (1124 )زیرین گر سن تورونین باشد که نشانمی

، برخی از میکروفسیل های شناسایی 1در پلیت  برای این رسوبات است.

 شده در این برش ها، نمایش داده شده است. 

 
 فرامینیفرهای سازند سروک؛ -1پلیت 

(a) Nezzazata concava, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, (b) Nezzazata conica, Sarvak Fm., Upper 

unit, Late Cenomanian age, (c) Cisalveolina fallax, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, (d) Cisalveolina 

lehneri, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, (e) Ovalveolina ovum, Sarvak Fm., Upper unit, Late 

Cenomanian age, (f) Praealveolina cretacea, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, (g) Biconcava 

bentori, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, and (h) Nezzazatinella picardi, Sarvak Fm., Upper unit, 

Late Cenomanian age. 
Plate 1- Sarvak Formation foraminifers; (a) Nezzazata concava, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, (b) 

Nezzazata conica, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, (c) Cisalveolina fallax, Sarvak Fm., Upper unit, 

Late Cenomanian age, (d) Cisalveolina lehneri, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, (e) Ovalveolina 

ovum, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, (f) Praealveolina cretacea, Sarvak Fm., Upper unit, Late 

Cenomanian age, (g) Biconcava bentori, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age, and (h) Nezzazatinella 

picardi, Sarvak Fm., Upper unit, Late Cenomanian age. 
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 ها و محیط رسوبی رخساره

 11بر اساس مطالعات صورت گرفته در توالی موردمطالعه، تعداد 

 اند از:ها عبارتاین رخساره. رخساره شناسایی گردید

B1: Planktonic foraminifera mudstone-wackestone 
O1: Oligosteginid planktonic foraminifera 

wackestone-packstone 

O2: Bioclast pelloid wackestone 
M1: Planktonic-benthic foraminifera wackestone-

packstone 
M2: Rudist floatstone 

I1: Rudist rudstone 
I2: Bioclast intraclast grainstone  
I3: Bioclast rudist grainstone-packstone 
I4: Pelloid bioclast wackestone-packstone  

I5: Algal benthic foraminifera packstone-wackestone 
I6: Miliolids wackestone-packstone  

 کارهای با مقایسه با و همچنین هارخساره عمودی ارتباط به توجه با

و  Wilson(1114 ،)Read (1194 ،)Tucker مانند  دیگران

Wright (1110  ،)Reading (1112 ،) Burchette  وWright 

(1112 ،)Geel (2000) دوباره  رسوبات و نیز شواهدی چون نبود

های ریزشی و لغزشی، شده )توربیدایتی(، نبود رخساره نهشته

وجود های آگرگات، عدم کورتوئیدها، آنکوئیدها، پیزوئیدها و دانه

های سدی بزرگ و پیوسته، فونای شناسایی شده، حضور سدهای ریف

 ها و نیز تغییرات تدریجیرخساره اکثر در اسپارایت رودیستی، وجود

کربناته  یک رمپ در رسوبات این سازند نشستته نشانگر ها،رخساره

های حوضه، رمپ بیرونی، محیطزیراین محیط شامل  باشد.می شیبتک

 .می باشدو رمپ درونی  رمپ میانی

 مطالعه های موردنگاری سکانسی چاهچینه
عمق های کربناته کمها، سازند سروک با رخسارهدر این چاه

پالتفرم و تغییرات  هندسهشدت تحت تأثیر شناسایی است که بهقابل

ای شناسایی شده منجر به سطح آب دریا قرار دارد. توالی رخساره

ها گردید که از آلبین سکانس رسوبی رده سوم در این چاه 5شناسایی 

 . (5)شکل  اندشدهباالیی تا تورونین زیرین تشکیل

 سکانس اول
شود. این سکانس در سروک زیرین )بخش مودود( دیده می

این  (Transgressive Systems Tract) پیشروندهرهرخسادسته

های رونده آهک آرژیلی دارای خردههای پیشسکانس با رخساره

شناسایی است. شروع بایوکالستی، رس باال و نیز دولومیت ثانویه قابل

 Planktonic-benthic)این بخش با رخساره رمپ میانی 

foraminifers wackestone-packstone) که در ادامه  باشدمی

 Oligosteginid)های متعلق به رمپ بیرونی تناوبی از رخساره

planktonic foraminifera wackestone-packstone) حوضه ،

(Planktonic foraminifera mudstone-wackestone)  و به

 شوند.میزان کمتر، رمپ میانی، دیده می

-Planktonic foraminifera mudstoneرخساره 

wackestone  باشد.  این سکانس می غرقابیحداکثرسطحنشانگر

 ,Murichohedbergella, Heterohelixفرامینیفرهای پالنکتون )

Whitinella, Gelobigerinelloides, Rotalipora سازندگان )

فرامینیفرهای  وفوربا توجه به(. 2fباشند )پلیت اصلی این رخساره می

اسفنج، فابریک گل پشتیبان های اکینودرم، سوزنپالنکتون، وجود خرده

 بسیار و نیز عدم وجود بایوکالست های درشت، این رخساره در محیط

شده است و اساس امواج نرمال تشکیل سطح باز، زیر دریای انرژی کم

ن سطح باشد. میزان الگ گاما در اینشانگر حداکثر عمق این سکانس می

های تواند نشانه خوبی برای تطابق آن در چاهافزایش یافته است که می

( 2001و همکاران،  Sharland)  K120این سطح معادل مجاور باشد. 

 باشد.عربی میدر دیگر مناطق صفحه

 High stand Systems)رخساره تراز باال بخش زیرین دسته

Tract) های رودیستی های دارای خردهسکانس اول توسط رخساره

 Bioclast intraclast)شامل زیرآبیپشتهمتعلق به زیرمحیط 

grainstone  وBioclast rudist grainstone-packstone )

با ضخامت  رخساره تراز باالبخش باالیی دستهشود. در ادامه مشخص می

شوند. تناوبی از ص میعمق دریایی مشخهای کمزیادی از رخساره

-Bioclast rudist grainstone) زیرآبیپشتههای متعلق به رخساره

packstone) ( و تاالبAlgal benthic foraminifera 

packstone-wackestone  وMiliolids wackestone-

packstoneباشند که نشانگر کاهش عمق دهنده این بخش می( ادامه

سکانس هستند. الزم به ذکر است ضخامت حوضه رسوبی در انتهای این 

 باشد.های تاالبی می، بیشتر از رخسارهزیرآبیپشتههای متعلق به رخساره

باشد. مرز سنومانین زیرین می –آلبین باالیی اول سن سکانس 

زیرین این سکانس، در رسوبات بخش باالیی سازند کژدمی واقع شده که 

آب و تدریجی بودن مرز این دو با توجه به عدم وجود شواهد خروج از 

باشد. مرز باالیی این سکانس، منطبق بر می SB2سازند، از نوع 

است. از  SB1بوده و از نوع  (Disq-1)ناپیوستگی سنومانین زیرین 

توان به کارستی های موردمطالعه، میشواهد این ناپیوستگی در چاه

( و نیز وجود سیمان کلسیتی 2aشدن، تخلخل های حفره ای )پلیت 

های مودود و احمدی در متئوریتی اشاره کرد. این ناپیوستگی بین بخش

 ,Alsharhan and Nairn)عربی نیز گزارش شده است صفحه

1990; Razin et al., 2010; Sharp et al., 2010; van 

Buchem et al., 2011; Vincent et al., 2015) در دشت .

( 2019، 2012و همکاران )  Assadiستگی توسط آبادان این ناپیو

 گزارش شده است.

این سکانس با توجه به  رخساره پیشروندهدسته های بخشرخساره

های عمیقی چون حوضه، رمپ بیرونی و گاه رمپ تشکیل در محیط

باشد. بیرونی، دارای تخلخل، تراوایی و نهایتاً کیفیت مخزنی پایینی می

، فرایندهای دیاژنتیکی مانند فشردگی و رس زیاد، میکریتی بودن

 باشد.ها میاین رخساره مخزنی کیفیت سیمانی شدن، از دالیل کاهش
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 Disq- ،(c)ناپیوستگی، زیر  (Ch)و کانالی  (V)ای ، تخلخل حفره(Br)برشی شدن  Disq-1، (b)، زیر ناپیوستگی  (V)تخلخل حفره ای (a) -2پلیت 

 نمونه حاوی چسب Disq-3 (d) ناپیوستگیزیر دهد، را نشان می(V) ای نمونه حاوی چسب اپوکسی آبی که تخلخل مرتبط خوب از نوع حفره  2

نمونه حاوی چسب  Disq-3 (e) ناپیوستگیزیر و خرده های رودیسیتی قابل مشاهده است،  (M)، قالبی (V)ای اپوکسی آبی که در آن تخلخل حفره

 Planktonic foraminifersرخساره   Disq-4،(f) ناپیوستگیزیر دهد، را نشان می(V) و حفره ای   (Ch)پوکسی آبی که در آن تخلخل کانالیا

mudstone-wackestone و ، زیر محیط حوضه، حداکثر پیشروی دریا در سکانس اول (g)  رخسارهOligosteginid planktonic foraminifera 

wackestone-packstoneحداکثر پیشروی دریا در سکانس چهارم.، محیط رمپ بیرونی ،  
Plate 2- (a) Dissolution vuggy porosity (V) below the Disq-1), (b) Cemented dissolution breccia (Br), dissolution 

vuggy and channel porosity (Ch) (below the Disq-2) (V), (c) Epoxy sample to show connected good porosity, 

vuggy porosity (V) (below the Disq-3), (d) Blue epoxy sample is showing dissolution vuggy (V) and moldic (M) 

porosities, plenty of rudist debris would be noticeable (below the Disq-3), (e) Epoxy sample is showing channel 

(Ch), and dissolution in large vuggy porosity (V) (below the Disq-4), (f) Planktonic foraminifers mudstone-

wackestone microfacies; basin; mfs in Seq-1, (g) Oligosteginid planktonic foraminifera wackestone-packstone; 

outer ramp; mfs in Seq-2, and (h) Bioclast pelloid wackestone; outer ramp; mfs in Seq-4.  
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دولومیت به میزان  رخساره تراز باال،دسته در بخش زیرین

دارای  رخساره تراز باال،دسته بخش زیرین یابد.توجهی افزایش میقابل

کیفیت مخزنی نسبتاً خوب تا خیلی خوب است که دلیل آن وجود 

باشد که دارای انحالل متأثر از ناپیوستگی های رودیست دار میرخساره

دارای  رخساره تراز باال،باالیی دستهباشد. بخش سنومانین زیرین می

کیفیت مخزنی نسبتاً خوبی است که به سمت باال با توجه به افزایش 

 شود.شدت ضعیف میهای گلی، کیفیت آن بهرهرخسا

 سکانس دوم
سکانس دوم در بخش میانی سروک و نیز بازه آرژیلی احمدی 

این سکانس با ضخامت  سیستم تراکت پیشروندهشناسایی است. قابل

 Miliolids wackestone-packstoneاندکی از رخساره تاالبی 

ده آرژیلی بخش احمدی رونشود که در ادامه با رخساره پیششروع می

های رمپ میانی یابد. روی این رسوبات توالی رخسارهادامه می

(Planktonic-benthic foraminifers wackestone-

packstone های ( و بیرونی )شامل رخسارهOligosteginid 

planktonic foraminifera wackestone-packstone  و

Bioclast pelloid wackestoneشوند. ( دیده می 

 Oligosteginid planktonic foraminiferaرخساره 

wackestone-packstone سکانس  حداکثر سطح غرقابیعنوان به

های اصلی این رخساره، الیگوستژینیدها شود. دانهدوم محسوب می

( و فرامینیفرهای پالنکتون Calcisphaerula innominata)مانند

اسفنج، چون سوزنکم هایی ( عالوه بر این، آلو2gهستند )پلیت 

شود. زیاد بودن های اکینودرم و نیز اندکی پلوئید نیز دیده میخرده

نشست این رخساره فرامینیفرهای پالنکتون و الیگوستژینید، نشانگر ته

امواج نرمال، در انتهای رمپ میانی یا  در محیطی کم انرژی و در زیر

 ;Wilson, 1975; Reading. 1996)باشد ابتدای رمپ بیرونی می

Geel, 2000; Flügel, 2010) .طور میزان الگ گاما در این سطح به

واضحی افزایش یافته که نشانگر افزایش رس در محیط رسوبی است و 

این سطح های مجاور باشد. تواند نشانه خوبی برای تطابق آن در چاهمی

در دیگر مناطق ( 2001و همکاران  Sharland)  K130معادل

 باشد.عربی میصفحه

با رسوبات رمپ میانی  رخساره تراز باال،دسته بخش ابتدایی

(Rudist floatstone) های شود. در ادامه توالی رخسارهشروع می

 Miliolids wackestone-packstone, Algalتاالبی )شامل

benthic foraminifera packstone-wackestone, Pelloid 

bioclast wackestone-packstone زیرآبیپشته( و 

-Rudist rudstone,Bioclast rudist grainstone)شامل

packstone, Bioclast intraclast grainstoneشوند ( دیده می

سن این  باشند.نده انتهای سکانس دوم میروکه نشانگر سیر پس

شد،  گونه که شرح دادهسکانس سنومانین میانی است. مرز زیرین آن، آن

 SB1و از نوع  (Disq-1)منطبق بر ناپیوستگی سنومانین زیرین 

صورت محلی باوجود شواهدی چون مرز باالیی این سکانس بهباشد. می

 SB1و از نوع  (Disq-2)ه ستهای وسیع، ناپیوبرشی شدن و انحالل

قابل تطابق با افتادگی سطح آب ( این ناپیوستگی 2bباشد )پلیت می

و  Nairn (1111 ،)Sharlandو  Alsharhan تدریا در مطالعا

و همکاران  Sharp(، 2010و همکاران ) Razin(، 2001همکاران )

(2010 ،)Hollis (2011 ،)Rahimpour-Bonab  و همکاران

(2013 ،)Assadi ( 2012،2019و همکاران،) باشد که در سنومانین می

 داده است.عربی رخمیانی صفحه

باشد کیفیت مخزنی بسیار ضعیف می پیشرونده،سیستم تراکت در 

دارای کیفیت مخزنی  رخساره تراز باال،دستهکه بخش باالیی درحالی

که در بخش زیرین آن تخلخل خوبی مشاهده نسبتاً خوبی است درحالی

 شود که اغلب توسط آب سازندی پر شده است. می

 سکانس سوم
های تاالبی ارهدر این سکانس با رخس سیستم تراکت پیشرونده

Algal benthic foraminifera packstone-wackestone  و

Miliolids wackestone-packstone شود. در ادامه شروع می

که حاوی  Bioclast rudist grainstone-packstoneرخساره 

است، دیده  زیرآبیپشتهمتعلق به های رودیستی فراوان بوده و خرده

 شود. می

این  نشانگر حداکثر سطح غرقابی Rudist floatstoneرخساره 

ها و . وفور میکرایت، شکستگی و خردشدگی رودیستمی باشدسکانس 

های متعلق به تاالب، بیانگر تشکیل این رخساره عدم مشاهده بایوکالست

دار( در یک محیط با انرژی متوسط تا زیاد، در رمپ میانی )بخش شیب

باشد. ترین رخساره این سکانس میقباشد. درنتیجه این رخساره، عمیمی

تواند نشانه میزان الگ گاما در این سطح افزایش یافته است که می

این سطح، معادل های مجاور باشد. خوبی برای تطابق آن در چاه

در دیگر مناطق ( 2001و همکاران  Sharland)   K140سطح

 باشد.عربی میصفحه

این سکانس دارای ضخامت بیشتری نسبت  رخساره تراز باالیدسته 

های متنوع تاالب و باشد. تناوب رخسارهمی سیستم تراکت پیشروندهبه 

های این دهنده این سیستم تراکت هستند. رخساره، تشکیلزیرآبیپشته

 Rudist rudstone, Bioclast intraclastاند از: بخش عبارت

grainstone, Bioclast rudist grainstone-packstone, 

Pelloid bioclast wackestone-packstone, Algal benthic 

foraminifera packstone-wackestone.  ،سن سکانس سوم

باشد. مرز زیرین این سکانس که در سکانس دوم سنومانین باالیی می

 SB1و از نوع  (Disq-2)شده، منطبق بر ناپیوستگی شرح داده

های مور مطالعه، با توجه به نس در چاهمرز باالیی این سکاباشد. می

های متئوریک، شواهدی چون وجود خاک دیرینه، برشی شدن، تخلخل

و  2a، 2b، 2c، 3aهای باشد )شکلمی SB1ناپیوسته و از نوع 

تورونین  - (. زمان این ناپیوستگی دقیقاً در مرز سنومانین2c، 2dپلیت

(Disq-3) باشد و توسط بسیاری از پژوهشگران همچونمی van 

Buchem ( 2011،2002،1112و همکاران ،)Razin  و همکاران

(2010 ،)Sharp ( 2010و همکاران ،)Vincent ( 2010و همکاران ،)

Hajikazemi ( 2012،2010و همکاران ،)Mehrabi  و همکاران
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(2012 ،)Rahimpour-Bonab ( 2013و همکاران ،)Assadi  و

گزارش شده است. از محل این ناپیوستگی پنج  (2019، 2012همکاران )

بر  با هدف تعیین میزان و نوع رس در آن گرفته شد. XRD نمونه

 SEM ، مشابه آنچه در تجزیه و تحلیل XRDاساس تجزیه و تحلیل

( نشان داده شد، کائولینیت، ایلیت و کلریت به 3dو  3b، 3cهای )شکل

های مورد مطالعه ونیت و ورمیکولیت در نمونهموریل همراه مونت

 .شناسایی شد

این سکانس دارای تخلخل باال و حجم  سیستم تراکت پیشرونده

شیل کمی است. این بازه نشانگر کیفیت مخزنی نسبتاٌ خوب تا عالی )در 

رخساره تراز دستهباشد. در رودیستی( می هایهای دارای خردهرخساره

 Rudist rudstone, Bioclastهایارهسکانس سوم، رخس باالی

intraclast grainstone, Bioclast rudist grainstone-

packstone, در باشند. دارای کیفیت مخزنی متوسط تا نسبتاً خوب می

شده از این بخش از سازند سروک که در زیر ناپیوستگی های گرفتهمغزه

های تورونین قرار دارد، فرآیند انحالل سبب ایجاد تخلخل - سنومانین

ای و افزایش کیفیت مخزنی شده است. وجود تخلخل زیاد، قالبی و حفره

های نفتی شده است. متر از مغزه، سبب تشکیل آغشتگی 2در حدود 

شوند، کیفیت های دیگر که در این سیستم تراکت دیده میالبته رخساره

. در این بازه، دولومیتی شدن به میزان اندک رخ مخزنی پایینی دارند

 داده است. 

 سکانس چهارم
سکانس چهارم سازند سروک در رأس سروک قرار داشته و به سن 

این سکانس با  سیستم تراکت پیشرونده باشد.تورونین زیرین می

 Algal benthic foraminifera)تاالب  های بایوکالستیکرخساره

packstone-wackestone) هایشروع شده و سپس با رخساره 

 Rudist)های رودیستی متعلق به رمپ میانی دارای خرده

floatstone)  زیرآبیپشتهو (Bioclast intraclast grainstone) 

 شود. های تاالبی، مشخص میو در ادامه، رخساره

 Bioclast pelloidاین سکانس با رخساره  حداکثر سطح غرقابی

wackestone وجود  شود.علق به رمپ بیرونی است، مشخص میکه مت

هایی چون پلوئیدهای ریز، فرامینیفرهای پالنکتون، همراهی دانه

اسفنج و اندکی الیگوستژینید و نیز گل پشتیبان بودن رخساره، سوزن

نشست این رخساره در زیر خط اساس امواج، در محیطی چون نشانگر ته

ثر افزایش عمق در این سکانس باشد که نشانگر حداکرمپ بیرونی می

در ( 2001و همکاران  Sharland)  K150باشد. این سطح معادل می

 باشد. میزان الگ گاما در این سطح افزایش یافته است.میعربی صفحه

های کربناته و رخساره توسط گل رخساره تراز باالدسته

 (Miliolids wackestone-packstone)بایوکالستیک تاالبی 

گونه که در سکانس سوم مرز زیرین این سکانس آن .شودمشخص می

شرح داده شد، با توجه به شواهدی چون وجود خاک دیرینه، برشی 

از منطبق بوده و  Disq-3های متئوریک بر ناپیوستگی شدن، تخلخل

(. مرز فوقانی آن 2e و پلیت 2d، 2e، 2fهای باشد )شکلمی SB1نوع 

صورت ناپیوسته الفان منطبق است، به - سروککه بر مرز سازندهای 

(Disq-4)  و از نوعSB1 باشد که توسط همچونمی van Buchem 

و همکاران  Sharp(، 2010و همکاران ) Razin(، 2001و همکاران )

(2010 ،)Rahimpour-Bonab ( 2012و همکارانa ،2012b، 

2013 ،)Assadi  نیز گزارش شده است. از  (2019، 2012)و همکاران

های آهن، برشی شدن و توان به نودولاین ناپیوستگی می شواهد

ضخامت اندک این سکانس نسبت به سایر کارستی شدن اشاره کرد. 

ها، احتماالً به دلیل عملکرد فرسایشی ناپیوستگی تورونین میانی سکانس

 ;Setudehnia,1978; Taghavi et al., 2006)باشد می

Hajikazemi et al., 2010; Rahimpour-Bonab et al., 

2013; Assadi et al., 2016).  کیفیت  سیستم تراکت پیشرونده،در

 (Bioclast intraclast grainstoneمخزنی )خصوصاً در رخساره 

های دانه پشتیان باشد که دلیل آن حضور رخسارهمی نسبتاً خوب

دارای کیفیت  س چهارمسکان رخساره تراز باالیدستهرودیستی است. 

است. در باالی این سکانس در اثر  نسبتاٌ خوبمخزنی متوسط تا 

وسیله ناپیوستگی تورونین میانی که قبالً ذکر شد، کیفیت مخزنی به

 )شکلتوجهی پیدا کرده است فرایندهای دیاژنزی متئوریک افزایش قابل

2e .)رگ های وسیع و بزشدن و وجود انحاللکه کارستیطوریبه

 ای، باعث افزایش کیفیت مخزنی این سیستم تراکت شده است. حفره

 گیرینتیجه
تورونین زیرین، در این  -سازند مخزنی سروک به سن آلبین باالیی

های شده که در آن میان الیههای ضخیم الیه تشکیلها از آهکچاه

شوند. این سازند با مرزی و مارنی دیده می رسسنگدولومیتی، آهک

تدریجی و پیوسته روی سازند شیلی کژدمی و با مرزی ناپیوسته، در زیر 

شناسی منجر به مطالعات رسوبسازند شیلی الفان قرار گرفته است. 

ها در یک رمپ رخساره در این سازند گردید. این رخساره 11شناسایی 

رمپ بیرونی، رمپ میانی و رمپ  حوضه،های شیب و در زیرمحیطتک

کارستی شواهدی چون وجود خاک دیرینه، اند. شدهدرونی، تشکیل

ای های متئوریک و تغییرات فاحش رخسارهبرشی شدن، تخلخلشدن، 

ها ناپیوستگی شد. این ناپیوستگی 5 در این سازند، منجر به شناسایی

ناپیوستگی ، (Disq-1)اند از: ناپیوستگی سنومانین زیرین عبارت

تورونین -، ناپیوستگی مرز سنومانین(Disq-2)سنومانین میانی 

(Disq-3)  و ناپیوستگی تورونین میانی(Disq-4) . با توجه به تغییرات

های شناسایی شده، تغییرات الگ گاما و نیز ها، ناپیوستگیرخساره

ها شناسایی سکانس رسوبی رده سوم در این چاه 5ها، شواهد مغزه

شود و سن در سروک زیرین )بخش مودود( دیده می سکانس اول گردید:

سکانس دوم در بخش باشد. سنومانین زیرین می –آن آلبین باالیی

سن آن شناسایی است و میانی سروک و نیز بازه آرژیلی احمدی قابل

سنومانین میانی است.  سکانس سوم در میانه سازند سروک واقع شده و 

سکانس چهارم سازند سروک در رأس یی دارد. سنی برابر سنومانین باال

باشد. الزم به ذکر است سروک قرار داشته و سن آن تورونین زیرین می

ها و مرزهای سکانسی شناسایی شده، قابل تطابق با رسوبات سکانس

 باشند.عربی میزمان در سایر نقاط صفحههم



 

431 

 

 3، شماره 12، دوره 1501 پاییز زمین شناسی کاربردی پیشرفته

 
، به خروج از آب (Ps)و خاک دیرینه  (Br)به رنگ خاکستری روشن تا سفید که در آن برشی شدن  skeletal wackestoneرخساره  (a) -2شکل 

شود، ، خاک دیرینه به رنگ سبز دیده میبه رنگ خاکستری روشن تا سبز skeletal wackestoneرخساره  Disq-3 ، (b)اشاره دارد، ناپیوستگی

 (V)ای و حفره (M)ای که دارای آغشتگی نفتی ضعیف تا متوسط و دارای تخلخل قالبی مغزه سفید تا قهوه Disq-3 ، (c)ناپیوستگیرخساره تاالبی، 

ای که دارای آغشتگی مغزه سفید تا قهوه Disq-3 ، (d)ناپیوستگیرخساره تاالبی،  شود.شدن در بخش زیرین دیده میباشد. برشیحاصل از انحالل می

دارای  ایمغزه قهوه Disq-4 (e)ناپیوستگیرخساره تاالبی،  باشد،در اطراف استیلولیت می (Ch)، کانالی (V)ای ، حفره(M)نفتی ضعیف، تخلخل قالبی 

آغشتگی نفتی موضعی، تخلخل  دارای ایمغزه خاکستری روشن تا قهوه Disq-4، (f)آغشتگی نفتی شدید متعلق به محیط تاالب باز، زیر ناپیوستگی 

 .Disq-4و خرده های رودیستی می باشد، تاالب، زیر ناپیوستگی  (V)انحاللی حفره ای وسیع 

Fig. 2. (a) Light gray to white color, skeletal wackestone, breccias (Br) and paleosoil (Ps) point to subaerial 

exposure, Disq-3, (b) Light gray to green color, skeletal wackestone, paleo-soil in green color, lagoon environment, 

Disq-3, (c) White to brown color, weakly to moderately oil staining in bioturbation, moldic (M) and vuggy (V) 

porosities due to dissolution, breccias deposits in lower part, lagoon environment would, Disq-3, (d) White to 

brown color, weakly oil staining, dissolution moldic (M) and vuggy (V) porosities, channel porosity around 

stylolite (Ch), open lagoon environment, Disq-4, (e) Dark brown color, heavily oil staining, open lagoon 

environment, below the Disq-4, and (f) Light gray to brown color, partly oil staining, macro dissolution vuggy 

porosity (V), rudist debris, lagoon environment, below the Disq-4.  
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لینیت با تخلخل فتومیکروگراف که در آن کائو (b) ،نمایش داده شده استخلخل حفره ای فتومیکروگراف که در آن قالب های اسکلتی و نیز ت (a) -3شکل 

فتومیکروگراف که در آن کانی رسی مونت موریلونیت  (d) و کانی رسی ورمیکولیت دیده می شود فتومیکروگراف که در آن (c) ،حفره ای مشخص است

 ین می باشند(.تورون –دیده می شود )تمام تصاویر مربوط به ناپیوستگی مرز سنومانین 
Fig. 3. (a) Photomicrograph is showing general view of the rock with skeletal molds and vuggy porosities, (b) 

Photomicrograph is showing frequent Kaolinite with vuggy porosity, (c) Photomicrograph is showing vermiculite 

clay mineral, (d) Photomicrograph is showing Montmorillonite clay mineral. (All the samples taken from 

Cenomanian-Turonian unconformity). 

 

مرز زیرین سکانس اول، با توجه به عدم وجود شواهد فرسایشی، از 

فرسایشی یادشده، از  و مابقی مرزها همگی با توجه به شواهد SB2نوع 

های سوم و چهارم دارای بهترین کیفیت باشند. سکانسمی SB1نوع 

این  سیستم تراکت پیشروندهباشند. مخزنی در سازند سروک می

 های دانه پشتیان رودیستی وها به دلیل وجود رخسارهسکانس

های رودیستی و نیز به دلیل دارا بودن رخساره رخساره تراز باالدسته

و   Disq-3های ها )ناپیوستگیشدن در زیر سطوح ناپیوستگیقعوا

Disq-4های قالبی و تبع آن، کارستی شدن و ایجاد تخلخل( و به

که باشند. درحالیای بزرگ، دارای کیفیت مخزنی خوب تا عالی میحفره

های اول و دوم، کیفیت سکانس سیستم تراکت پیشروندههای رخساره

که دلیل این امر، دارا بودن رخساره گل پشتیبان  مخزنی پایینی دارند

 مناطق عمیق دریاست که حاوی تخلخل و تراوایی اندکی هستند.
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 .در یک میدان نفتی در دشت آبادان A,B,Cنگاری سکانسی سازند سروک در چاه های ستون چینه -5شکل 

Fig. 4. Sequence stratigraphy of Sarvak Formation at A, B, and C wells in one of Oil Fields of Abadan Plain. 
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